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In het laatste Kypmantsje heb
ik zeer tot mijn spijt vergeten
een artlkel te plaatsen van de
Doopsgezinde Kerk. In de 2 jaar
dat ik nu het Kypmantsje nu ver-
zorg is het nog wef eens voor-
gekomen dat iets niet gePlaatst
is, en dit zal waarschijnlijk
ook in de toekomst nog wel eens
gebeuren. Ik bied hiervoor graag
mijn excusus aan. Ik hooP echter
dat men hiervoor enig begríP zaL
kunnen opbrengen omdat ik dit
blad alleen en in míjn vriie u-
ren moet verzorgen van het ver-
zamelen van kopij en adverten-
ii-es tot aan het drukken en vou-

\ín,en toe. Dít vraagt veel tiid
en een forirtje kan door cie veel-
heid van kopij wel eens Plaats-
vinden.
\/êr\/ólocns rnril ik er op wijzen
dat in de toekomst geen anonieme
stukjes meer geplaatst zul1en
worden. Verder worden in Pfin-
cipe alle ingezonden artikelen
geplaatst, tenzij ik meen dat

één en ander om wat voor reden
dan ook gecorrigeerd of niet
geplaatst dient td worden.

.. IT DRYLTSER KYPMANTSJE,,
maandhlad uoor

Uitgave: E. Hekman, Ylosti
te1.: 1509
overdag: 1625 2e jaargang, nf. 12.

december 1978.

\/AN DE REDAKTIE. Ik heb bamelijk mijn elgen
verantwoordeli jkheiC a1s

uitgever van di-t blad tegenover
de fJlster gemeenschap.
Tenslotte wil ik u allen goede
Kerstdagen toewensen, alsmede
een prettige jaarwisseling.

SPORTRAAD IJLST

VOLLEYBALTOERNOOI

Bij voldoende deelname ligt het;
in de bedoelÍng op vrijdagavond
?2 en 29 december, evenals vorig
iaar di f fcef i in r,rae n la nna_. óa_
niseren. Per avond kunnen 10
teams sen l aatst worden,
fnschrijven bij: Lieuwe Berg-
stra, Westergoleane 29, IJ1st,
te1. L462. Bedr,ijven, buurtyer-
enigingen, famifies enz. kunàen
inschrijven. Per team mêgen
echter niet meer dan Z aktieve
vo1 leyballers deelnerhen . zie Z.



vervo]g van blz. 1.

U geeft op, welke avond u wilt
spelen; beide avonden is ook mo-
ge1Íjk.
Wie het eerst korntr wie het eerst
maalt. Blj 10 deelnemende teans
sluit de inschrijvlng. Aanvang
19.30 uur en er wordt in 2 Poules
gespeeld. Aan het eind van de
avond vindt de finale Plaats
tussen de winnaars van de Poules.
Kosten f. 2,-- per persoon.
Organisatie: Sportraad IJ1st.

Kollekte Nationaal Fonds Sport
Gehandí capten

De opbrengst van deze kollekte
bedraagt in fJlst f. 676149.
Hartelijk dank aan alle gevers
en vooral aan de kollektanten,
die hieraan hebben rneegewerkt.

ÏNSTUIF (JEUGD)

Donderdag 28 december a.s. van
14.OO tot plus minus 16.OO unr
wordt er ean jeugdinstuif in
"de óthernerr georganiseerd. De
kosten zijn f. 0,50 per persoon.
Er kan badminton en volleybà1
worden gespeeld en ook het lucht-
bed is weer aanweztg. Verdere ak-
tiviteiten zijn: knutselen, dam-
men, sjoelen, zaalhockey en volks-
dansen, misschien afgewisseld met
jazzgymnastiek. Door de hefe
sportzaal en kantine kan het le-
vend toto worden gespeeld.
Van harte welkom zljn enkele ou-
ders, die leiding wi1len geven
blj de verschillende spelen. Er
zijn + 15 nodig. U wordt ver-
zocht zich dan op te geven bij:
Lieuwe Bergstra, Westergoleane
nr. 29 , IJlst, tel . L462.

Frieee
Christeliilce

Platteland,t
Oro|/,uoep,bond,

l-6 november 1978 hield de
C.P.B.haar vergadering in ht'
Mienskipshfis. Na een wel-kom\z
opende de presidente deze
avond" Voor de pauze namen
we afscheid van 2 bestuurs-
l"eden: mevrouw 0singa heeft
na 9 jaar aktief te zijn ge-
weest gemeend er nu mee te
stoppen. Mevrouw van Lingen
is wat korter bestuurslid ge-
weest. Als dank werd hun een
leuke attentie aangeboden.
Als nieuwe bestuursleden heet-
te de presi-dente welkom:
mevrouw Weiland, Ylostinslaan
en mevrouw Schraa, Geeuwkade.
Mevrouw Gerbrandy uit Nijland
heeft deze avond het boek
ItDanseres zonder benenrt voor
ons besproken. Na de sluit: I
hoopte de presidente op een-
weerzien op 21 december in de
Kerstwijding samen met de
N.C.V.B. in het MienskipshOs.

Politieke Scholingskursus
voor de vrouw

De Werkgroep Politieke Scho-
lingskursus voor de vrouw,
rayon Sneek, wil uw aandacht
vestigen op de nieuwe kursus,
die in 1979 van sbart gaat.

vervolg op bJ-z.4.



DeBondsspaaóank
iseromutèdienen.

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 zokortzljn.

De Bondsspaarbank kan
namelijk veel geld besteden aan
voldoende kantoren met uitstekend
geschoold personeel en aan de
modernste apparatuur. Want 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
IJLS T

Stadslaan 51.

TAXI - CENTRALE

NIEUWENHI]IS _ IJLST

Sikko Sjaerdemafaan 10

N]EUW 05155-1900 NIEUW

b.g. g. SNEEK O5150-18988

Z ] EKENF OND SVERVOERD ER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO ' S

BE GRAFENISONDE RNEM] NG

NI EUWENHUI S

Verzorging van begrafenissen
of crematies voor fJfst e.o.
Ongeacht lidmaatschap ver-
eniging, verzekering en niet
1eden.
Meldingen dag en nacht bij
onderstaand adres. Voor alle
inlichtingenr adviezenr ver-
zekering:

SJ. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan l-O
IJlst, te1 1900, b.g.g.

(osrso) raeae



vervofg van bl z. 2. 
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De kursussen worden gehouden oP

maandagavonden 29 januari ' 12

februari, 26 februari en 19

maart ln zaal Hanenburg te
Sneek' aanvang 20.0O uur.
De kosten zijn voor leden van
een vrouwengroeP f. I7,5O r niet
leden f. 20,--.
De onderwerpen, die oP deze
kursus behandeld worden zíjn:
Arbeid en inkomen
De Raat van State
De Europese verkiezlngen.
t,I kunt zich nog voor deze kur
sus opgeven en wel vóór 28 de-
cember bij de sekretaresse:

Ínevr . J . Wi ebanga-Wi ni a
Ylostinsl-aan 7
te1.: I774.

OMNIVERENIGING STANFRIES'
AFDELING GYMNASTIEK.

Rayon Verenigíngswedstri j den

Op zaterdag 25 novernber j.1.
organiseerde de gYmafdeling
van Stànfries in samenwerklng
met rayon Sneek verenigings-
wedstri jden in I'de ótherne r' .

De wedstrijden verliePen zoals
u al eerder in de krant hebt
kunnen lezen zeer gunstig voor
Stànfries. De wedstrijden had-
den zorn vlot verlooP dat er
zelfs op het schema werd inge*
lopen. Dit gebeurt zelden en
was mede te danken aan de gYm-
commissiel-eden, die tevens de
leidlng nog bij verschillende
groepen hadden. 0 . I .v .dhr. S.
de Jong (wedstrijdleider) ' was
a1les op de geplande tijd klaar
Mevr.Osinga' Albert en Liewe
Bergstra zorgóen ervoor dat
Stànfries samen met V. en O.

Witmarsum met de meeste Prijzen
naar huis gingen. Voor Stànfries
t.w. 3 derde plaatsen en 4 eerste
plaatsen. Aan het eind van de mld-
dag werden door onze voorzitèer
H.Jorritsma, de heren G.Osinga
(rayonvoorzitter), S. de Jong'
de juryleden, het telbureau, de
toestelcommissle en de EHBOrafd.
IJlst bedankt en met een Presen-
tje huiswaarts gestuurd. De gYm-
afd.van Stànfries kan net voldoe-
ning op deze middag terugzien.

BLTURTVERENI G]NG IIDE TROMP II .

Op 22 november hielden wij onze
jaarvergadering 1n De Skoender
Om 20.30 uur opende de heer Adema
de vergadering en heette een ieder
wefkom, daar de aftredende voor-
zitter niet aanvtezig kon zijn.
Hij gaf meteen het woord aan de
secretaresse' die de notulen
voorfas van het afgelopen jaar van
wat er zo al gebeurd was in de
buurt. De penningmeesteresse fas
haar verslag voor van inkomsten
en uitgaven. Deze werden goedge-
keurd door de kascommissie. De

verlichting kwam nog ter sprake
en werd goedgekeurd. De heer
Lyclama sprak nog even over de
molens voor de Stadsfeesten, wae
een tekening van bestaat. Hii ve\í-
klaarde zich eventueel bereid deze
te maken. Iedereen krijgt hier-
over nog bericht. Bestuursverkie-
zingz in de plaats van de heer
Huisman werd de heer Adema' reeds
bestuurslid, gekozen tot voorzit-
ter. Secretaresse werd mevr.F.
Dijkstra-de Vries. Mevr.G.Dótinga
verwisselde haar funktie van pen-

.ningmeesteresse voor bestuurslld
met de freer H.Haisma. -In d-e plaatsvan de neer Adema werd de heêr
R.Hiefkema gekozen tot bestuurslid

vervolg op blz. $



JACHTWERF

De

uirldik-

W.J.van der Velde
IJlst - SneekerPad 6
tel,efoon: O5155-1351

Nieuwbouw van stàlen roei-
schouwen
Winterberging en reParatie
Verhuur van: motorkruisers

l-6 m2 B . M. -ers
ro e ib oten

Verder een rustige kleine
camping me L aanlegsteiger.

Vraagt onze ProsPectus.

Chr . Muz iekveren iq inq 'r C,0NC0RD IA "
Tot nu toe zijn er nog geen reakties
gekomen om I id te worden van ons
korps of van de drumband.
ls er zo weinig animo in lJlst?
In het januar i-nummer hopen we te 

i.

kunnen schrijven, dat we veel nieuwe
I eden hebben gekregen 

:

We wensen al le inwoners van lJlst
een voorspoedig 1979 toe met hopel ijk
ve I e muz i ekkl anken van Concord i a en
de Drumband.

oor al uw KERSTARTIKELTN het adresl
(Kerstglas, kaarsen, lopers en kleden,
I ametta, feeênhaar , enz. , enz. )

eer ruime keus in KERST- en NIEUW-
AARS kaarten en boekies.

voor
BO
Bij

Àa

EK
ons

n

Kerstvakantie een qezei l iq
I

ruime keus in kinderboeken er
voor volwassenen.

UURT^/ERK
lop vuurwerk voorradigl
'| vanaf 20 december de bes te I I i j s t
lever deze weer in voor 2\ dec.,

an staat uw vuurwerk 27 december
I aar.
rkoop vanaf 27 december.

uensen eeníeder prettige feest-
n en een Doo"spoedig nieuuiam!

BOEK. en FOT0HANDEL, SPEELGOED VISSEF
I racht Telefoon 131t

UW SLAGER staat iedere dag voor
u klaar met VERS VLEES

\- Natuurlijk vullen wii ook uw: 6bpvrles met 1e kwaliteit
JONG RUND- oí VARKENS-

1 VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat of bel even met

gcÍIi t. ziil
telefoonl309

Aanbied ins , l.EG QlOOefnomtgt
fu2nesent/.Í -/ág". oo rtuvcq fí/í.oot-=z+
. SIJPERDA. Stadslaan 2. tel . 122t+

$la stre
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vervolg van bfz. 4, C

Na de pauze, waarin een kop koffie
werd gedronken is er gezellig met
z'rn allen gekiend. Het was erg
spannend en erg leuk; een geslaag-
de avond. Tenslotte sloot de voor-
zitter deze avond en wenste allen
wel- thuis.

secr. : mevr.F.Dijkstra-de Vries 
'Julianastraat 34, IJlst.

KYPMANTSJES

GEVONDEN VOORWERPEN

1 das, gestreept zwart-terra-wit
bij mevrouw Johanzoon, De Eassen-
boarch 24.

1 ijsmuts, blauw met
Stadhuis te bevragen

r.rif nn hat

VERLOREN VOORWERSEN

1 bfauw kinderwantje. Terug te
bezorgen bij mevrouw Steensma,t
Hemdijk 5.

SAMEN MUZIEK MAKEN.

,loudt u er van muziek te maken en
te zingen? Geeft u zich dan op om
nee te werken aan een avond in het
,roorjaar, waarop we apart of in
groepjes muziek maken. Doet u dèe
)pgave, dan graag voor het eind
ran dit jaar, dan kunnen we met
r A\rênl pogcn n\r_,er een programma
lat we op de betreffende avond
,lrillen uitvoeren. Opgave en in-
f i ^h+ i naan Lri i .

J. van Dijk, De Kling 10,
Fal . 1OlO

JEUGDDAMMEN

draaien. Oefening baart kunst
en voLgend seizoen hebben ook
deze spel ers het nodige in-
zicht opgedaan voor betere
resu.l taten
Stand na 4 decenber:
1. Gerrit Boorsma 38-71
2 . Theo Boorsma 33-6l-
3. Johan Boorsma 3l--46
4. Jakob de Boer 44-52
5. Jouke de Jong 39-45
6. Jan de Boer 36-41
7. Nico de Haas 35-39
8. Alexander v/d Veen39-38
9. Gorrit Visser
10.Jan de Haas
11. Ids Groen
12.AIj ard v,/d Velde

l6.Johannes Groen
17.Henk Mumsen
18.Jaco de Vries

36-3 5
32-3 1

37-35
43-40

I x-H

ar--3
16-0

13.Bart Bouma 39-27
14.Walter Amsterdam 19-9
15 . Pe te r de Haas 28-1,3

BUURTVERENIGING DE

RATDRAAIERS.

Wij wiflen u ondanks dat het
al een beètje laat is toch
nog even mededelen, dat de
popr waarmee wij op de stand
hebben gestaan Hillegien
heette en gewonnen is door \/.
mevr.Walinga van de Galama-
gracht. De frujtmand is ge-
wonnen door me.rr. Wiersma van
de Eegracht. Ook wi11en wij
onze leden nog even herinneren
aan de feestmiddag voor de kin-
deren op 30 december, aanvang
14.O0 uur in De Skoender, met
medewerking van een gooche-
I ^^'.IAAI .

,{eor de nieuwkomers is het nograr wennen, - vooial-tógen Ae--sfie-
Lers, die al een paar jaar mee-



Nu nog vlug even in ?t oude jaar voordelig

Op al onze TRUfEN, VESTEN, BLOUSES' ROKKEN

kopen ! !

en JAPONNEN

40% KORTING

Deze aanbieding is geldig t'/n 31 december

Verder wlllen wij iedereen
PRETTÏGE KERSTDAGEN CN

EEN VOORSPOEDÏG 1979 TOEWENSEN!

,,lllobr waremhuí'ó"
Galamagracht 5 en I - lJ'lst

Een grandioze stunt van DE VOORDEELMARKT:

CRATIS KIP ETEN MET DE

K E R S T D A G E N I!!t!I!!

Bij aankoop van f. 25r-- aan boodschappen ontvangt u

1 WAARDEBON.

Bij inlevering van 4 van deze waardebonnen ontvangt

de Kerstdagen L botermalse K Ï P helemaal G R A T I
Let op onze wekelijkse folder met SUPER VOORDETIGE

AANBIEDÏNGENI!!II

Bij onÊ een grote sortering KAARSEN!

SPEERSTRA' S VOORDEELMARKT?

STADSLAAN 2 IJLST

WlJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDI

L979

u voor

s! ! !

G



BiUWS VAN DE CULTURELE RAAD

door de Culturele Raad geor-
riseerde fotowedstrljd met als
lerwerp "Feest in IJlst" heeft
n aantal fotots opgeleverd +

<e1 e dia's . Deze foto's z ijn
)r leden van de fotocl-ub I t
i-ter van Sneek beoordee 1d en
vel bij de zwart-wit als de
:urenf otors zi jn een 1-e, 2e
3e prijs toegekend. Het 1ígt
de bedoeling van al de inge-

rden fotors en dia's een kleine
:ositie in te richten in de hal
r het gemeentehuis (Ingang Su-
:goweg). Deze expositie is gra-
:. 0p zaterdag 6 januari a.s.
middags 2 uur wordt de ten-

rnstelling geopend door wet-
rder mevr. Wijbenga-van der
.r1 en I die dan ook de pri j zen
rend maakt en uitreikt. De
rropvolgende week van 8 t/m
januari zijn de fotors te be-

:htigen tijdens de openings-
)n van de secretarie n.1. van
)O - L2.15 uur en 13.15 tot
,OO uur.

vrijdag 1 december j.1.ver-
:gde de zanggroep I'Cantareil uit
:uwarden en omgeving en de
lsgroep "Efckericil uit Gronin-
) een avond voor ons. De op-
lst van de IJlsters was niet
rot, maar zíj die er wel- waren
het Mienskipsh0s hebben geno-
I van zowel sofo-al-s groeps-
rg en de dansgroep voerde de
rwezigen mee door Nederland,
leland, Joegoslavië, Roemenië,
:land enz. in een soms fantas-
;che en wervel-ende show. Een
rande ovatie was dan ook wel
^diend.

de herhaalde fietsencontrole op
de scholen in IJlst, wi llen wij
I angs deze weg nogmaa.[ s harte Lijk
bedanken. Speciaal de mensen van
het onderwi js, het politiekorps
enVeilig Verkeer Nederland.
On rlcz€' man i cn ktrnnpn wi i mi q-

schien een klein beetje meehel-
pen aan de veiligheld van de
ierrod nn ql raat I

HOBBY-DEMONSTRATIE EN TENTOON_
STELL]NG

Het is nu zeker dat er op 19 en
20 januari j-n het MienskipshOs
demonstraties van verschillende
hobbyrs zulfen zijn.
Tegeli jkertÍ jd worden gemaakte
produkten tentoongesteld. Via
een stencil krijgt u verdere
inlichtingen.

DAMCLLIB IJ. D. C .

ïn de 1e klas is weinig veranderd
aan de stand. A1leen J.v.d.Zee
is opgeklommen van de 8e naar de
4e plaats en Sj.Fijlstra is wat
dichter bij de gevarenzone geko-
men. M.Postma staat nog aan de
leiding. D.0singa staat stevig
on dc trrccde nlgglg.vv,vvs" ya

Stand: 1e klas:
1 . M. Postma
2. D.Osinga
3 . J.Heeringa
4. J.v.d.Zee
5 . P. de Boer
6 . N.Boersma
7 . D.Heeringa
8. Sj. Fijlstra
9 . H. Bootsma
10.H.0uderkerhen

\-/
1 1-18
1"O-1_4

IL-72
1l--11
9-1 0

11- 10
10- 9
LA- 7
9-6

10- 5
In de 2e klas kon S.Heerinea
zich vrij gemakkelijk aan [op
handhaven, a1 liet hj-j we1 eens

vervolg blz. lLller die heeft meege$oIpen aan
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Bij ons in de buurt
beginn en ze half december al

met die rotjes te knallen.
Kan ik daar nou wat van zèggen?

Laten we zacht zijn voor elkaar

) rw1-1
ATIEEN OP





GALAMAGRACHT 34, tel.05155-1570

OP DE GALAMAGRACHT TE IJLST BESCHIKT OVER EEN

AMBACHTELIJKE SLAGERTJ :

AFDELING DAUUIVERSE GROEN.TE

SPECIAAT AFD. REFORM, ?IgET, DROGISTERIJ EN

AFDELING BROOD, KAAS EN BUITENLANDSE KAAS

DAGVERSE MELKPRODUKTEN,'

RÏJK ASSORTIMENT KWALITEITSWIJNEN

FIJN ASSORTIMENT VLEESWAREN

UW SUPERMARKT IS ALLE DAGEN GEOPEND
vAN 13.l-5
vAN 13 .1-5
VAN 6 TOT

WORDEN At

:

TOT'ZIENS BI.I
1

1

l

i ZATERDAGS VAN 8.30 iIOT 12.15 EN
. DONDERDAGAVOND,* KOÓPAVOND

RUIMS PARKEERGELEGENHElD. EN TEVENS

GRATTS THUISBEZORGD! i'

SMETICA

TOT 18.OO uur
TOT 16.00 UttR.
9 UUR

UW BOODSCHAPPEN



@ I]L0EMEN EN PLANTEN

@ BL0IiMSIERKIINST

@ ï'lr twggry1o,r*
(d' TIIINARCI]]TEKï'IIT,IR

í,N 1)IT'ALLES IN IJW ''EIGL]N STAI)',

IjIJ

DE HAAS

BLOEMEN\-
S TAD S LAAN

TEL. : 12O5

P r,i r i p, @*nfflj,"*:ï3, ;
S.ose . t. f*l èeÍr ! arl clc ecr. "' ..J ,{
!1^ e.-Lr- íi
iltoe, Ki.e,aa err rrodca toch tho,,J Íl
G. 'á .q c,n Èr,ohlrt r iP íl
n O': r (^ | | | rr^. tt
a $ir$d*Jrd,_rgKL,$r5 1i



Stand 2e klas:
1. S. Heerlnga
2, P.Cnossen
3. W.v. d. Zee
4. P.v.Scheltinga
5. W. de Jong
6. Th.Fij lstra
7.IJ. ltlalsweer
8. S.Nooitgedagt
9. D. Nooitgedagt
1-O.M. Bokma
11. B.v.d,SpoeI

vervolg van b1z. B
Irll ten en Jaap de Best is besl-o-

ten de begindatum van deze
een steekje val1en. Maar dat de- cursus vast te stel-1en op don- 

'den de konkurrenten ook, zodat derdag 11 januari l-979 om 2O.l-6
er weiníg veranderde in de tweede uur. Voor deze kursus kunnen
k1as, alleen B.v.d.Spoe1 kon zijn zich nog enkele deelnemers aanr
nu1 weg werken en dit gebeurde nog mefden. Kosten voor 1O lessen:
we1 tegen koploper S.Heeringa. f. 6Or-- voor leden en

f. 67,50 voor niet-leden.
BATIKKEN.
Bij vofdoende deelname geeft
mevr.A. Kragt weer een cursus
batikken. De cursus bestaat
uit 10 lessen, waarvan de
eerste gepland is op woensdag
24 januari l-979 van 2O.OO -
22.OO uur. De kosten bedragen v
f. 5Or-- voor leden en f.57r50
voor niet-leden, excl.stof,
PECH ONDERTI'EG.

Voor inwoners van lJlst en
Wymbritseradeel wordt een
cursus pech onder weg georga-
niseerd in de garage van de
heer Bosma op Nijezijl. De
cursus wordt gegeven op 4 don-
derdagavonden van 19.0O - 2L.30
uur, de eerste keer op 25 ja-
nuari a.s. De kosten voor deze
cursus bedragen f. 45r--.
Voor opgave voor of inlichtirr=
gen over deze cursussen kunt
u terecht bij mevr.bij de Weg,
te1. L772 of mevr.v.d,Bosch,
tel . 1951.

Het bestuur.FQ_!Q-aB4Er_E:
De cursus fotografie start maan-
dag 15 januari 1-979. Degenen die
hieraan nog wi1len deelnemen wor-
den verzocht zich nu zo spoedig
mogelijk op te geven. Deelname is
mogelijk voor vol-wassenen en voor
jongeren vanaf 1-4 jaar. De kosten
zíjn f. 5Or-- voor leden en
f . 57 r 50 voor nj-et-leden, excl .
materiaalkosten.
POTTENBAKKEN:
fn overleg met een aantal cursis-
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r_o-13
1_ 1-13
L2_13
9-10
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UITSLAG SINT NIGOLAAS AKTIE VAN
DE IJLSTER WINKELIERSVERENIGING.

-*. i

Onder grote belangstelling heeft
de ere-voorzitter van de iJlster
Winkelj-ersvereniging de heer J.
Hoonans de trekkingen verrieht
van de Sint Nicolaas Aktie 1_979.
I\a hnnfrl^-.i {^rrvvr uyt rJ D, een waardebon van
í. 25Or--, werd gewonnen dóor D.
Wa1inga,W.M. Oppedijkstraat 19.
De prijswinnaars van f. 1OO,--
waren: H.Groenveld, De Kling 9

. r J.de Graaf, J.Nooitgedagtstr.
Y9. l-o waardebonnen à i. zá,--
en 30 waardebonnen à f.10,-- wer-
den verfoot aan:D.KunstrBernhard-
str.7, S.Scheffer, Ju1ianastr.46,
P.Bi jlsrna, Juf ianas tr .17, S. Groen-
vefd, W.M.Oppedijkstr.19, W.J.
Hoomansr Julianastr.17, H.Cats,
Westergol eane i-, J.v. d.Wa1 , Stsda-
laan 57, E.Westra, De Dassenboarch
16, Bosma, Eegracht 87, J.de Vrles,
Tsjaerddyk 36,. Ëolsgeare, R.Zijs-
1ing, Eegracht 50, Diepebeen,
Geeuwkade 20rJ .Strikwerda, Bocka-
mastr.38, Wiersma, y1ostinsln.6g,
J.Venema, Sudergoweg ?4rJ.,J.Deinum,
S . Sjaerdemaln. 6 . E . U/i ersma, Nessen-
wei 26, Oosthem, J.de VrissrH.
Huizengas tr . 4, H . Nooi tgedagt-Dijk-
\-'a, J.Hoomansstr.17, G.Faber,
S "Sjaerdemaln. 55, Lia v.d:Wa1,
Enkhuizerln.6, Rijs (2x),J.G.Wens,
De Kearnstien 5, T.H.Dijkstla,
De Himmen 1, Oosthem, I .Dijkstra,
Stads 1n.43 , W . v. d 

" 
Heide , Kl oo ster-

str.23 rSneek (Zx) rA.Boersma,Bocka-
mastraat19 , A . K. Abma ,pikezylZl- ,
R.v.d.Brug, De Kearnstien 4,
Scheepstra, De Jagersherne 1r'
W.Terpstra, De Himmen 46t Oosthem,
C.Westerdijk, 0.Nassauln. l_3, Veld-
huis, Harinxmaweg 4rC.Amsterdam,
H-.Huizengastr.2, A.Blok-Reen, Ny
Ylostins 51, H.J.Boersma,Noord B

te Warns. De prijswinnaars
kunnen hun prijs afhalen bii
Speerstra t s Voordeelmarkt,
Stadslaan 2.

DE IJLSTER

WINKELIERS-

VERENIGING WENST

U PRETT]GE

KERSTDAGEN EN

EEN

VOORSPOED ]G

L979 .

OPEN DEURWERK ÏJLST.
De Opendeurgroep is een groep
mensen uit verschillende ker_
ken uit fJlst.Zij willen d.m.v
evangeJ_i sati ebi j eenkomsten en
een open-deurblad mensen in
aanraking te brengen met de
boodschap van het evangelie.
Mensen van deze tijd, of hij
'rnogrrnaar de kerk gaat of
nlet, of hij welwillend te-
genover de boodschap van
Christus staat of dat hij
meent deze niet a1s terzake
doende te moeten verwerpen.
Wij willen u, voor zover dat
in ons vermogen ligt met die
boodschap konfronteren. A1s
een boodschap voor u zelf,
maar evenzeer voor de wereldOm U neen. f

zÍe btr.lt,



vervolg van blz. i{ I 6

Voor de komende Kerstdagen z:-jn
anze aktiviteiten:
a. het huls aan huis rondbrengen
van het Kerstnummer, waarvoor
we een vrij.willige bijdrage
vragen.
b. De Kerstnachtdienst op zondag-
avond 24 december a.s. rs avonds
om 22.30 uur in de N.H.-Kerk al-
hi er. Deze dienst staat o .1 .v.
ds. K.den Hartog, Herv.predikant
te IJlst.
Muzikale medewerking wordt ver-
]eend door het Interkerkelijk
Zangkoor "Euphoniarr. (Voor ver-
voer kunt u bellen tel . : 1-838) .

ïJiit u meer weten over het Open-
deurwerk, dan kunt u kontakt op-
nemen met o.a.
H.Nauta, De Dassenboarch 30;
C. de Jong, Ylostinslaan 54.

GEBOREN:
Marianne E11y, dr.v.J . Schreur
en E.Stegenga;
Akke, dr.v.P.IJntema en A.Fopma.
ONDERTROUWD:
Gabe Plantinga, fJlst en Emmetje
de Wit, Renswoude.
GEHUWD:
geen.
OVERLEDEN:
geen.

KYPMANTSJES

VERLOREN

1 flets, kleur grijs,
van handremmen en een
ZH 76. Graag terug te
hi i marrn ltl Àa Tn-a
"'J uu vvtrË,

nr. 11, te1 . 1686.

voor zi en
bordj e
b ezorgen

St ad sl aan

KOOPAVONDEN VOOR

Donderdag 28 en vri
van ? .00 tot 9.00

FAM. A. SÏJPERDA WENST IEDEREEN

BTJZONDER PRETTIGE KERSTDAGEN

EN

EEN VOORSPOEDIG

Foar alles hwat Jo mei de

feestdagen yn hffs ha wo11e,

komt de molkboer bij Jo foar

Krystb611e, Krystkrànsen,

ensafort

Sjuch fis folders ! !

Jou molkboer

N.Waltje
ti11.: 1397

Oan al fis klanten
goeie Krystdagen en in
Iokkich Nijjier tawinske

DE KERST
jdag 29 dec.

uur
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.Polj s
verzekeringevr

Nationale'Nederlanden
Verzekert't wel. En eoed.

administratie- en verzekeringsburo
À.M. Kruis
cte Jagersherne 2 IJlst tel,1TSO

Onderdelen

Reparatie
NTEUW

Rijwielservice tel .1,724

Kan ïJlst zonder
De fietsenmaker

fi etsenmaker?

niet zonder.
ANNA SCHRAA-

VAN POPTA

GEDIPLOMEERD

PED IC URE

GEEUWKADE 11

TE L. ': 1930

IJ LST

g
1, ,

IJlst

Voor rac e

en toer

K. KoopmansGalamagracht 90, IJ1st.
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VERENIGING STADSFEESTEN IJLST

Maandag 22 januari a.s. is er
een algemene ledenvergadering
in "Het Wapen van IJlsttr om 8
uur rs avonds.
Punten op de agenda zijn o.a.:
1. 0f de Vereniging Stadsfeesten

IJlst nog kansen van bestaan
heeft en zo ja, op welke ma-
nier.

2. Eventuele verkiezing van 3
tot 5 nieuwe bestuursleden.

3. Financiële situatie.
4. Of de Stadsfeesten elk jaar

gehouden moeten worden of
eens in de 2 jaar.

Wil ieder lid hier zijn of haar
gedachten eens over laten gaan.
Komt a1len ! !

Het bestuur.

KLAVERJASNI EUWS

Vrijdag 24 oktober waren er weer
vele kaarters in De Skoender. Er
waren ook weer enkel-e nieuwe ge-
zichten bij, maar er kunnen meer
bij. Ook dames ! 0p vrijdag 29 de-
cember wordt u weer verwacht in
De Skoender, aanvang 8 uur.
UitsJ-ag 24 oktober:
1e pr. J. Meijer 5856 pnt.
2e pr. A. Ansterdam 5571 pnt.
3e pr. H. Lagevean 5398 pnt.
4e pr. U. Bergstra, 5357 pnt.
5e pr. H.v.d.Zee 5288 pnt.
6e pr. B. Toonstra 5212 pnt.
Om te onthouden, elke laatste
vrijdag van de maand klaverjas-
È sll . Durk en Lolke.

KLEUTERCURSLÏSNI EUWS .

siasme onder de deelnemers van
de gespreksgroep was zo groot,
dat er een extra avond gepland
werd. Verschillende onderwerpen,
afhankelijk van de interesse van
de groepsleden, kwamen op tafel.
Er werd o.a. gesproken over:
spel en speelgoed, boeken, zin_
deli jkheid, voedingsproblemen en
eetgewoonten, de plaats van het
kind in het gezin, de taalont_
wikkeling van het kind.
De cursus bestaat uit ongeveer
6 gespreksavonden. Deze worden
geleid door ean K & O gespreks_
leidster. Bij voldoende belang_
stelling kan er waarschijnlijk \/
weer een georganisserd worden,
in het voorjaar.
Wie mee wil doen of meer informa_
tie wil hebben kan bij mij te_
recht. Ook heren zijn van harte
welkom. (Z heren hebben zich a1
aangemeld! ).

Mieke van der Marel
Eegracht 32
te1 . : 1691-

(van 12-13 uur bereikbaar).

WATERSPORTERi VAN ]JLST
Gaarne zouden wij in kontakt
willen komen met watersporters
in IJlst om een watersportver-
eniging op te richten.
Zodra er voldoende bel-angstel- v
ling bestaat worden de ontwenr-
statuten aan de aanstaande teàen
toegezonden en schrijft het
voorlopig bestuur een oprichtings_
vergadering uit. Kandidaten voor
een bestuursfunktie zijn welkom.
Inlichtingen bij : Dhr.Slegh,
tel,.: 1952; dhr. Schouten, tel.
1947; dhr. Brouwer, tel. 1640.

Vorlge maand Ís de
cussi eavond gewees

laatste dis-
t. Het enthou-
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Totuwdienst
met alles waar u maar ooit

SPAREN T PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN r BUITENLANDS GELD r

VERZEKERINGEN o HYPOTHEKEN o
PERSOON LIJKE LENINGEN o

FINANCIERINGEN o
BELEGGINGEN O BEWAARGEVING o

debankrcoriedeaen



FAN DE KULTURELE RIE DRYLTS
x t( ;t(iÉxrÉ xtE tF tr:tí*tc x* *x* xtÊttxttxiÉt€t(
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Middels dit skriuwen wolle wij eltse4ien der nog efkes

op wize, dat op 19 desimber jBuns sn I 0re yn ís nije
seal fan it "MienskipÊh0s", troch "TRYATER" opfierd
wurd:

I'DWAENDE MEI ORAII

in stik nei rrora et Laborat' fan HÊrman lleijermans.
Meiwurkers binnen:

Auke van Zuidenr Janneke Bergsma'

Piter de Vries' Kl-aeeje Postma'

Roel. Nijboer, Tine Wintersr
Jeltsje Das, Rinse Westra en

FeiJe Spoelstra.

De- ka""i""' otnon nr foar'forkeap bij hqekhannel Vissgr
oan de Galamagracht 9 yn Dnylts.
De priis fan de kaerten is f 7,5O it stik en f 5,-- foan

hàlders fan C.J.P. en Pas 65+.

Om't er nei forskate plakken ynre ornkriten ítnoegings
stj0rd binne, kin de seal wol rís tÍge fol wurde.

Kom dêrop ep tiid.

Wij winskje jimme ín noffike joun ta'

Minsken dy't min ítre fuotten klnne en dochs graech hinne

wolle, kinne dit opjaen bij de leden fan de Kulturele Rie

en op r_t bïeonus.

De foarsitster,
M.A. Wijbenga-van der Meulen.




