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is de nieuwe verordening voor zoa: s u in de Kulturele agenda,het verstrekken van subsidie vermeld in het voorgaande Kyp-áán nl aaf qe1 i ilrg Vefenigingenoa,, v rrJ!\v 
-"'. "::---..:':. mantsje, hebt kunnen lezen

in werking getreden. verenigin- heeft het bestuur ,,stadsfeesten-
dên rl i a rrnnn hgl Vefkf i jgenéslr t urs vvvr rls u vE! nt rJésrt IJlstrt de jaarli jks te houden
van subsidie in aanmerking me- ledenvergaàering gepland op naan-
nen te komen dienen vóór 1 maart dae 22.ifnuari a.s. om 8 uur
1979 ean aanvraagformuller in.te 's-aronás hopen we in het wapen
dienen met de daarbij behorende van rJlst "rr"r, te komen. Laten
stukken. Bedoeld aanvraagformu- we deze vergadering niet telier wordt automatisch toegezon- richt aanslàan. Zonder pessimis-
den aan die verenigingen, die +i ^^'- {-a a"i jn zit tóch in ons
het afgelopen jaar ook reeds u"- ;";;".i]"íà" u" gedachte, het
nr!.rtesubsidie genoten. Vereni- gaat die avond om het "to be orgingen, die geen aanvraagformu- rot to be" van de vereniging.
lier hebben ontvangen en die Een feit is namelijk dat de
menen in aanmerking te komen beide mannelijke bestuursleden
voor subsidie kunnen een desbe- aftredend zijn, beide niet her_
treffend aanvraagformulier plus kiesbaar. Er moet dus een nieuwe
een exemplaar van de subsidie- voorzitter en een nieuwe algemee.
verordening ter gemeentesecre-
tarie verkrijgen. Aarnvragen, ur" ïl'Ï:;: i:ilÏ."Ï"|:"t;:oËï:n'na 1 maart a's' worden ontvangen voorbaat dat niet iedereen op
zuflen niet in behandellng wor- dat baant.ie zit te wachten. Dit
den genomen . Burgemeeste r en wet1ro,r61 dus o " m. in dat de l_eden
houders zuIlen zo spoedig moge- zich er van bewust moeten weten
lijk na deze datum hun beslis- dat ze ook voor deze vereniging

verenigingen kenbaar maken vóór
1 juni 1979.

LEDENVERGADERING VERENTGING
STADSFEESTEN IJLST

sing nemen en deze aan de vervolg op blz. 2



-2-
'ervolg vanblz.1.
ierantwoordelijkheid dragen' Dit
geldt in 't biizonder voor de be-
,tr.-,"un van de verschi llende buurt-
rereniglngen, maar net zo voor hun

ieden! We sPreken af: het bestuur
:ekent oP uw komst die avond' Ook

1íegenen die menen dat het zinvol-
Ler is om een twee-jaarlijks feest
-e houden kunnen tijdens die verga-
lering hun zienswijze te berde
,""r,g".t. Eén met af : tot ziens oP

)-Z jánuari, 8 uur 's avonds in het
ilapen van IJlst.
)e agenda:
L. Opening.
2.. Notulen jaarvergadering L97a'
3. Jaarverslag sekretaresse'
4. Jaarverslag penningmeesteresse'
4a. Verslag financiêle commissie'
5. Mededelingen bestuur'
6. Bestuursverkiezing'
7. Jaarlijks of Z-iaarlijks feest

houde n.
B. Wat verder ter tafel komt'
9. Rondvraag.
l-o' sluiting 

Het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
BEGRAFEN]SVER.'ILAATSTE EERII

De agenda luldt:
l-. Opening.
2 . Notulen.
3. j aarversJ. ag secretaresse.
4. Jaarverslag Penningmeester'
5. Verslag kascommiss ie .

6. Benoeming nieuw lid kascom-
missie.

7 . Bestuursverkiezing, aftre-
dend de heer Y. Nooitgedagt
(herkiesbaar ) .

8. Bespreking contributie.
9. Mededelingen bestuur
1 0. Rondvr aag.
11-. Sluiting.

Het bestuur.

J EU GDDAMMEN

Op maandag 5 f ebruari- a's' (no-
teert u dit even 1n uw agenda)
nodigt het bestuur van de boven-
genoemde vereniging haar leden
uit on de belangen van "I.aatste
Eerrr samen te behartigen ' lÍe komen

bij elkaar in de Aula, ts avonds 8

uur. Gezien het vele dat dit voor-
bije jaar is ter hand genomen doen

we een beroeP oP onze leden en ons
personeel deze éne avond in het
jaar voor onze gezamenlijke vereni-
ging vrij te maken en het heden

Na 3 weken rust e

dammen nu weer in
h0s. Buiten dooi'
kelijk rustig en
om het kookPunt.
Stand na 8 ianuar
1. Gerrit Boorsma
2. Theo Boorsma
3. Johan Boorsma
4. Jouke de Jong
5. Jakob de Boer
6. Nico de Haas
7. Jan de Boer
8. Allard v/d velde
9. Gorrit Visser
l-0. ALexander v/d Veen
11. Jan de Haas
L2, fds Groen
13. Bart Bouma
L4. Peter de Haas
l-5. Walter Amsterdam
16. Johannes Groen
L7. Henk Mumsen
18. Jaco de Vries

indelijk weer
het MienskiPs-
binnen betrek-

rond de borden

47 -87
JV_/I
37-55
44-54
56-68
42-48
43-48
5r- -53
44-45 \_,
47 -47
36-34
J/-JC
49-3 5
39-23
5U-I J
30-1 1

28- 4
to- z

is*! I g*:T:.t"ffï::*::,b "Flï:.k::
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Dr. J.S. Postma uit Appelscha
sprak in de Doopsgezinde Kerk
te IJ1st.

Dat is al eníge tijd geLeden, die
spreekbeurt en a1s I'pers" waren we
/l^^- +^dóh,.,^^r^J: - T.^J-*r^^J heb_ud.d,t Lcgclrwuul u.l é. rlluYt u4au

ben we toen ook een verslag van
dia qrrond oeqchnêi,/pn Fn ingesl:ttttnd-

Év U \.t

doch de red.akti e van het Sneeker
Nieuwsblad iieeit het niet gepubli-
^^anÁ norlan. kor"t te voren had ment r vqvrr.

een resencie van het boek I'Jefle
S ipkes'rgep laat st en omdat de spre-

\-€r juist vanuit dat boek zljn ge-
hoor bezig hield, was er te weinig
nieuws in het versfag, aldus de bo-
vengenoemde redaktie. Toch ging die
vlieger niet geheel op naar ons ge-
voel en het ls op verzoek van de
historicus Frits Boschma-Ylostins-
laan-dat mag u gerust wetenr waarom
niet-dat ik alsnog proberen wil de
IJlsters iets over die avond te
vertellen. Jelle Sipkes is 47 iaar
aanén Doopsgezinde dominee geweest
hier in IJ1st. Zijn streven was hier
de demolratie in te voeren en dat
is hem voor een goed deel gelukt
ook. Hij leefde van L7 38-1823 en
ligt hier in IJlst begraven, helaas
weet niemand waar precies.
"i.j was een boerenzoon, zijn .euders

\aonden in een dorp boven Leeuwarden
waan nreci es heri nner i k mi i niet_" "'-u
meer. Ook hl j rnoest mee helpen in
het boerenbedrijf, maar het liep
zijn ouders niet mee. Yeeziekte
maakte tenslotte een eind aan het
boer zijn, zijn moeder stierf, vader
hertrouwde, hij kon met ziln 2e moe-
der niet al te best overweg en moest
el-ders zijn kost verdienen. Hij wou
timmernan worden, maar dat mocht van
zijn vader niet. Toen koos hij om
naar zee te gaan-ook afgewezen en
werd tenslotte tuinman in Veenwouden

Maar ondanks dat hij weinig
de school had bezocht, hij kor
fezen en al lezende en begif-
tigd met een goed verstand
studeerde hij voor dominee r lr
bereikte zljn doel in 1768.
Tn 1770 werd hij 1n IJlst
beroepen. IJlst had toen eerr
duizend inwoners en er was
vooral in de winter grote ar-
moede. In 8 jaar tijd stierven
er ir-r fJfst gZZ mensen. Dat

Igreep hem ri,an en hij zetLe
zieh i-n voor de /kleine men-
sen". Daarrnee begaf hij z:rcin
ook in de t'ol1tiek. In L7B2
sfoot IJlst zich aan bij de
Patri-otten -en tegen 0ranje.
In 1,784 ràJ o. winter heel
streng en' z'i jn in het stad j e
vefe mensen van de kou omge-
komen. In 1-796 opnieuw een
harde winter. De Fransen-
vrijheid, gelijkheid en
broeders cha!-mahkten geb rui k
van de beydpren vaarten en
meren en wdrden heer en mees-
ter in FrÍebland en ook in

. ..1 {IJ 1st. A1: sloedig merkten ze
dat de Doop,sgezinde dominee
hun welgeltaf-lig was en tege*
lijk ontdeKten áij dat ze wel
wat met hem konden bereiken.
Je1le Sipkes wordt heer en
'meester in IJlst. Hij neemt
dit hoog op, zet de burger
meester en de raad aan de kant
en neemt ze,l f de feidsels in
handen. Zijn politieke car-
rière zet zich voort, hij
brengt het zelfs tot gedepu-
teerde. Als in 1813 Oranje
weer in ons land komt, ziet
hij het niet meer zitten en
trekt zich terug. Hij heeft
veel voor ïJlst beeeikt in
.die tijd. vervolg op b1z.l

I
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vervolg van btz.3
rn rBLT tegt hij ook iijn predi- rn o:. "ltiviteitenhoek werd

kantschap neer en s1ijt. zijn gevolrksdanst en enkele wedstrlj'-

laatste jaren j.n rust hier in l:i.!:"yl::II"| 9",1?il:^o:^lu'"
rJ 1st. Toen Napoleon de bevolki ng Tiï:?9-t,u-?o"" 

een Krelne zuu

gebood een achternaam 1":_ tF l:- ;i::::""::;f:;: i:;t"::ï'r::;men, noemde hij zïch:. Jellel Sip- "":"':","-;
kens van Teerps. Nu herinner ik aan de helpers en helpsters
mlj ook weer dat dorp bij Leeuwar-van dëze middag't

den, waar zljn vader boer was, dat
was Teerns.
Jammer dat zijn graf hier niet
bekend is, een simPel gedenkteken
er op aanbrengen zou de DoPerse
gemeente en ook veef niet DooPs*
gezinden in lJlst zeker oP Prijs
stellen. De leiding van de avond
was bi j me j . Titre Wiersma, Jan
Itlooitgedagtstraat en daarbij in
gcede handen. Er was veel te
weinig bezoek voor zo'n histo-,
rische avond, wat de leidster
in haar dankwoordje aldus bqna-
drukte: 1 |

elk mens moest wat meer van 'het
verleden weten om het nir beter
te kennen. Tnderdaad, in rt
verleden ligt het heden, in het
nu wat worden zal !

H-r

SPORTRAAD IJLST

JE UGD INSTUIF

Ook in deze Kerstvakantie hebben
de IJlster Sportraad en Stànfries
EVm, de jeugd weer op een rekre-
atieve manier beziggehouden.
De meisjes en jongens konden
badminton, tafeltennis en zaal-
hockeij spelen. Ook het fuchtbed
was een grote trekplei-ster.Daar-
naast had de organisatie ook een
r'1O spelen-we dstri j d-parkoers "
ingevoerd, welke met veel en-
thousiasme werd afgewerkt.

BUURT-EN BEDRI JFSVOLLEYBAL .

0ok deze gqorganiseerde tour-
nooien op 21 en 29 december j.1"
waren een succes. Er was zoveei
belangstelling dat nog een aan-
ta1 ploegen moest worden afge- r,-'
zegd. In plaats van de geplande
10 konden ev' al i-2 ploegen ln
twee. poules per avond meedoen.
De winnaar van 2l- december
was de Bergstra-Feenstra com-
b inatie en 'al s twee de : Stàn-
fries-tr im.
De tweede avond, 29 december,
werd door Stànfries-trrirm ge-
wonnen, 2e was "de Qtherne",
3e de Rattenploeg en 4e
Eexte t .

wuir,,rcHg rEN ovER\rLOEDE, wrl
IK U EROP ATTENDEREN DAT ]K
INMIDDELS VERHUISD BEN NAAR

HET ADRES:
DE DASSENBORRCH 34i. '

INLEVEREN COPIJ EN ADVERTEN- \/
TIES DUS OP BOVENSTAHND ADRES
0F 0P HET STADHUIS. E.Hekman.
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NED.CHR. VROUWENBOND.

Op donderdag 23 novernber verga-
derde de N.C.V.B. onder leiding
van pres.mevr. Mumsen-Lieuwma,
Zij heette de talrijke aanwezi-
gen hartelijk welkom en speiaal
de spreker van deze avond, de
heer Du11 tot Backenhagen.

Af trednad is mevr. Tichel_aar_
Westra(niet herkiesbaar) . Deze
avond is er een gezeJ.lig samen_
zijn, met medewerking van eiplen
krachten.

NIEUWS VAN DE TAFELTENNIS_
VERENIGING IJLST.

Na het gebruikelijke officië1
gedeef te, vertetde de he"" n,rï', "it 

gaat goed met de Tafettennis-
op boeiende wijze over du g"-" ;:;;::Ë:;t"::t3*;,1"i;":,:";:;;.schiedenis van ons atadje en
deed het verleden herleven. rn ;:r$ï:"i::;:;:r::'i]nj.J;;_o"het Plan De Rat werd een boom
& onden van duizenden jaren groep traint een maal in de L4
\-{ ::-::-"'] ::'=" dagen onder leiding van dhr.v.d.ou-dr daarna werd er verder ge- Staay, bondstrainer van de NTTB.graven en het bleek, dat daar

een oude nederzetting geweest ?: ;::"::;t3:ï.:ïr?;t,,::;i::::is op een horst(hoogte)in een Konden velen de eerste tijd nogbos. De namen in Plan De Rat
zijn ontleend aan de pré-histo- f;ïï"ï":"'3rul"l3i;t"i:ïoï1,-:"rie. In de Middeleeuwen woondr
men tussen de Dijgrachten als" X:ï;""rïïto3l":"t::lï:1,.5i"i'.0.
één grote familie, met aan het zijn iedere *eet trouw presenthoofd de Ee-heer. rn 1268 kreeg en de onderlinge kompetitie kanlJlst stadsrechten. Men verdi ên- zich in een uitstekende belang-de zijn geld als handel-aar en a{-a.l .r i-_ ,,^.
schi-pper en ook was er veel 

stelling verheugen ' ï/e wi llen
SCheepSbOuW. 

! waÈ sr vssr eChter graag meer mensen in de

vroeger woonde er hier een sro- i:t;:;:1"*3."::t#"ïï"::ï:::""..te groep Doopsgezinden, mis- Dat kan, en wel op zaterdag 10schi-en wel de helf t van de I_OOO februari a. s. In de sportzaalinwoners. Na de Franse ti id ,,de írtherne r zullen dan de eer_
Y\-lut-""1-1:"i1ijke tijd voor ste rJt-ster tafeltenniskampioen-rJlst. rn l-859 begon er een op- schappen gehouden worden. De ge_leving doordat er industrie kwamhele 

"atelaagrniddag hebben weIJlst was de meest geïndustrialidan de zaal ter beschikking enseerde stad in Friesland. we rekenen dan ook beslist op eenNadat de presidente de heer Dul_lgoede deelname.hartelijk bedankt had voor zijn_ ieaereen, zowel- jongens als meis_mooie lezing, sloot zij de avondjes, damás en heren kunnen hier_rnet een avondgebed van Nel Ben- aan meedoen. De inleg uuo".rgi-schop. De jaarvergadering zal- f. 2r__ voor senioren, terwijlworden gehouden op 25 januari de je ugd t/n 14 jaar stechtsars., met o.m. bestuursverkie-zingi Dver^rs- f.1r-- inschrijfgeld betaald.
vervolg op blz. (2



vervolg van b1z. í
Uiteraard zulIen er
lende klassen enkele

woensdag 7 februari a.s
Dus zo sPoedig mogelijk oPgeven
voor de

TJLSTER TAFELTENNISKAMPIOEN-
SCHAPPEN OP ZATERDAG 1O

FEBRUARI 1979.
Opgave bij:
G.v.d.Leeuw, De Kfing 25;
G. Dijkstra, Harinxmaweg 6, te1
1-7 54 .

SCHAAKCLUB ''LYTS MAR KRIGEL''

Over het aantal jeugdschakers is
geen reden tot klagen. Evenmin
over de inzet, want er wordt met
groot enthousiasme gesPeeld, a1

hebben de beginners het soms moei-
lijk tegen de meer gevorderden'
Maar a1 doende leert men.

Stand na 11 ianuari:
1. Wim Wierda
2. Frans Dotinga
3. Jan de Haas
4. Peter de Heer
5. Marten Lijklama
6. Sietze Broersma
7. Klaas P. IjPma
B. Eric ScherPenzaal
9. John Jansen
1O. Will-em Spoels'tra
11. Robert Pais
72. Allard v/d Velde
13y Kees Brouwer
L4. Wletze v/d Meer
15. Jouke S*ink
16. Tineke Stoffelsma
L7. Albert Haanstra
1,8. Jane 0rKeefe
19. Huub Ravensloot
20. Corina Bouma

2L, Meinte Bergstra %-LO
2?, Elly de Vries 0-9
Evenals vorig jaar Wim Wierda
op kop ' maar. . . sterk bedre igd
door Frans Dotinga en Jan de

Haas. Zet hem oP, jongens!
En nieuwellngen onder aan de
r i j s t . . . 'o 9g_89893" I

Het aantal leden van de cfub
is te klein om in 2 klassen te
spelen. Dat heeft zijn nadelen,
naar een voordeel is, dat de

minder sterken ook weer wat
van hun sterkere clubgenoten
kunnen opstrijken. Onbedreigd \.'
aan kop gaat R. Abma, die nog
geen enkefe keer de vlag
hoefde te strijken, maar al-
leen twee keer met remise ge-
noegen moesl nemen.
Door verschitlende omstandig-
heden ligt het aantal gesPeel-
de wedstrijden nogal wat uit-
elkaar.
Stand na 11 januari
1. R. Abma
2. S.v.Scheltinga
3. T.v.Lingen
4. R.Schraa sr.
5. K.Abma
6. R.Schraa jr.
7 . E.Hoekstra
8. W.Blnnema
9. A.Arentsen
10. S. Speerstra
l-1. S. Spi jksma
)-2. A. S innema
13. J.v.d.Zee
L4. H.Coehoorn
@heeft inmiddefs
wijdt zich a1leen
de damsport.

t
b

in de verschil-
prijzen te win-

nen zijn. OPgave voor dit tournoo:-
kan geschieden aan de sPontzaal of
bij à tatt de bestuursfeden t/m

1,2-L3
tL%-12
L1.%-L2
8%_r2
a1t-i 2

7 -1,2
7 -1"2
o-1 u
5%-Lo
q'V-1 2
5-9
4%-7
4y2-Lz
4-ó
4-t_0
3-9
J_J. U
2-5
2-to
a-8

:

L2_L3
9-t_ i-

B%-r2

6y2-LO
6%-L2
5%-L1,
5-7
5-L2 v
4-8
z7r-12
2%-1,3
L%-e @

I 1r\

bedankt en
weer aan



fBASKETBAL IN IJLST????

Er hebben zich ongeveer 15 mensen
opgegeven voor de basketbafver-
enigÍng, maar dit is jarnmer ge-
noeg veef te weinig. Dus basket-
balliefhebbers, 8êêft u oP!!!!
Bij: Jan Huisman'. Eegracht 37
of Anne v.Scheltinga, Uilenburg
nr. 31.

N. C.V. B - C.P.B.

21 december 1978 werd de gezamen-
1i ike Kerstwijding gehouden in
{-. overvol MienskiPshCrs .

Mevr. Feenstra oPende deze avond
en heette allen wefkom.
De liturgie werd voorgelèzen
door de dames Feenstra en Tiche-
laar. Mevr. de Vries declameerde
de gedichten. Dit alles werd af-
gewisseld met samenzang o.1.v.
de heer Hijnberg. Na de Pauze
speelde een groep uit Bolsward
o.1.v. de heer Vlagsma een
Kerstspel voor ons.
Aan het eind van deze sfeervolle
avond bedankte mevr. Tichefaar
atfe medewerkers en wenste ieder
een goed Kerstfeest en een voor-
spoedig 1979.

KANTKLOSSEN

DYtweede kursus kantklossen
voor beginners gaat van *tart.
Voor nedere inlichtingen kunt
u terecht bij mevr.Hiemstra'
Ylostinslaan 50 en mevr. Wie-
benga, Ylostinslaan 7 rteI.1774

lNLEVEREN KOPIJ

VOLGENDE KYPMANTSJE

UITERL IJK

DINSDAG 13 FEBRUARI AS

BEJAARDENSOO S

Dinsdag, 23 januari, organi-
seert de Vrouwenraad IJlst weer
een soos-middag in Nij Ylostins
Er wordt deze middag een diase-
rie vertoond over een reis naar
Scandinavië.
federe zestig-plusser is er
hartelijk welkorn! De soos-mid-
dagen beginnen steeds orn 3 uur.
De eerstvolgende zijn op 6 en
2O februari.

KLAVE RJA SN]E UWS .

0p vrij dag 29 december was er
weer klaverjassen in de Skoender
Er waren maar liefst 4O dames
en heren aanwezig. Een rekordl
Uitslag:
1e pr . B . Toons tra 5685
2e pr. G.v.d.Leeuw 5533
3e pr. J.Meier 5518
4e pr. H.de Boer 5474
5e pr . R. Schraa 5397
6e pr. W.de Kfeine 5189
We verwachten u aflen weer op
vrijdag, 26 ianuari rs avonds
I uur in de Skoender.

Durk en Lolke

BUURTVERENIGING DE TROMP

4 december hielden wij een Sin-
terklaasmiddag voor de jeugd van
O tot 8 jaar. Sinterklaas zo\)
om 4 uur aanwezig zijn, maar on-
dat er een misverstand was begon
het om kwart over vier. Er was
namefijk een vereniging voor
ons, die even de tijd waren ver-
geten en dat ze ze\f jong .waren
geweest, en dat de kleine kin-
deren maar geduld moesten hebben
Maar enfin geen paniek. Toen
Sinterklaas arriveerde waren wij
het allemaal al gauw vergeten en
de kinderen zongen uit voffe
borst mee. vervolg op Ulz. i!
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Chr. Muziekvereniging Concordia.

We wi11en atl-e nieuwe donateurs
en zij, die hun donatie hebben
verhoogd heè1 harteli-jk bedanken
voor hun daadwerkelijke steun.
Onze donateursaktie heeft een
meeropbrengst van f. 1. 5OO r -- oP-
geleverd. Heè1 hartelijk dank.
Want dank zij uw jaarlijkse finan-
ciële steun kunnen wij afs muziek-
korps b1[Í';èn bes taan. We kunnen
niet zonder elkaar. Want wat zou
IJlst zijn zonder ilConcordia"?
En ilConcordiarr zonder donateurs?
We kunnen nu weer wat nieuwe in-
strumenten en nuziekstukken aan-
schaffen. De donateursaktie is
geslaagd. Maar de aktie voor
nieuwe leden heeft niets oPgele-
verd. Ook niets voor een eventueel
op te richten drumband. Maar daar
komen we later we1 weer eens oP

terug.
Nu hebben we nog een verzoek voorr
à1 aan de nieuw ingekomenen in
onze stad. Eens in de 4 tot 6 weken
haalt "ConcordÍarr oud papler op.
Wilt u dit ook voor ons bewaren?
Het wordt meestal op eÊn woensdag-
avond opgehaald. De avond van te
voren wordt er dan een lege Plas-
tic zak bij u thuis bezorgd. We

verzoeken u deze zak dan gevuld
met oud papier ts woensdagsavonds
om ongeveer vij f uur aan de weg te
plaatsen. Bij voorbaat onze harte-
lijke dank voor uw medewerking.
Voor meer inlichtingen kunt u zich
wenden tot de voorzitter:
A. van Scheltinga, Ylostinsfaan 48.

V. O. P. _NIEUWS

Bij de heren namen de volgende
teams deef: Blauwhuis 1 en
2 en 3, Folsgare 1 en VOP 1

en 2. Na een sportieve strijd
werd Blauwhuis l- toernooiwin-
naar met 10 punten uit 5

wedstrijden, met als zér goede
tweede VOP 1 met 8 punten
rrif E r,roÁqtni idcn É'en nninauv1r yr Ji'rs

resuftaat heren.
Bfj de dames namen de volgen-
de teams deel: Folsgare 1,
Oudega W. 1, Blauwhuis 1 en
VOP 1. Terwijl Workum 1 en
VOP 2 op het laatste moment \-/
verhinderd waren wegens ziek-
tes. Hierdoor moest de toer-
nooileiding van het programma
afwijken en er een dubbele
competitie van maken. Ook bij
de dames was het een sportie-
ve en leuke strijd.
De toernooiwÍnnaar was hier
het team van Folsgare met 10
punten uit 6 wedstrljden' op
de voet gevolgd door de dames
van Oudega W. met 9 punten
uit 6 wedstrijden.
Ongeveer half elf was de
prijsuitreiking in de kantine
en tevens de uitslag van een
kleine verloting, die deze
avond was gehouden. De 1e
prijzen van het toernooi waràr
rollades voor zowel bij de
dames als bij de heren. De
2e prijzen bestonden bij de
heren uit prachtige verstek-
bakken, goed voor de knntse-
1a4r, terwijl bij de dames de
2e prijs bestond uit een gla-
zen bol in net met verlich-
ting-zeer decoratief met de
Kerstdagen.
Al met al- weer een goed

geslaagd toernooi.
vervolg op blz.\)

Op zaterdag 23
seerde VOP een
nooi voor dames

december j .1. organi-
Kerstvol leybaltoe r-
en heren.



KURSUSSEN

Der sille dit jier ek wer tal fan
kursussen Í.tein sette, dy't 1yk-
wol-s foar in part al folboekt bin-
ne mei minsken fan'e wachtlisten.
Dat jildt binammen foa,r in tule-
trochstopkursus yn Snits; in tule-
trochs topkursus 0p' e .ïouwer ; en
in n,tnnekt:r.:tts nraniq ia on r,rrrf]1gg-|\J )

nón \rn T, i orrwclf, .vvv J
ler binne noch wo1 opjeften moog-
iik foar i-n kursus fan twa lessen
\rh i* moiieial fan in flOd,dermfit-
i ., Dízze sil hàId.en wurd.e op
Voand.eitomid-d.eis 12 f ebr. en 26
folrr rrn Rni*e

J rr vrrr ue .

De kosten fan d.izze kursus bi-nne
f. 14r- en Jo kinne Jo hjirfoar
ek wer opjaen by d.e tr'ryske Kul-
tuerried, A5100-1461, (Wanpie van
der Hoek). Foar d.e oaïe kursussen
kin hja Jo altiten op'e wurklist
sette, sad.at Jo takom jier oan
bar komme.

KOSTUMKOMMISJE

Keurings- en f oarl j oehtingsmid.d.ei

De kostrÍmkomnrisje siI lykas allejierren wer keuringen organiseare
foar eigenmakke Fryske kostríns en
poDpen, oanklaeid yn Frysk kostrím.
À1._lata binne hjirfoar fêststeld.
freed 26 jannewaris en moand.ei j
febrewaris e.k. Guon d.y't hjir oan
mei d.waen wol1e, kinne harren tele-
foanysk opjaen by d.e Fryske Kul-
tuerried, O51OA-j4615 (Warnpie van
d.er Hoek) .
Foar d.9 goed.kard.e kostrim en poppen
wurd.e d.an letter sertifikaten rít-
rikt. Dat sil. barre op freed.tomid-
dei 16 febrewaris 1979, dit jier
wer yn ' e Prins etrín i;o L j ouwert .
Bilangstellend.en binne d.êrby fan
herten wolkom: der i,s sa'n mid.dei
altyd. hiel hwat to sjen op it nêd.
fan it trbysk kostrim.

CULTURELB RAAD IJLST

Ook dit jaar, 1979, organiseert.
de Culturele Raad weer een fo-
towedstrijd voor Jan en Alleman.
Iedereen kan er dus aan mee
doen" U weet waarschijnlijk
31, dat het jaar 1979 door de
Vereni-gde Naties i,s uitgeroepelr.
tot "jaar van het kirrd".
Wij wilden hier graag op inl,ie-
ken en deze fotowedstrijd zal
dan ook als onderwerp hebben:

Het kind.
Iedereen kan hier weer aan
meedoen, zowel met kleur- a1s
zwart-wit fotors.
Meer bijzonderheden treft u aan
in de volgende Kypmantsjes.
Maar houd u er nu alvast reke-
ning mee.

Na 1- januari is de Culturele
Raad als volgt samengesteld:
mevr. de Jong, Sikko Sjaerde-
ma1aan 7L;
mevr. Muller, Ylostinslaan
nr.43, tel.74L9;
dhr. Tabak, De Kling 14,
te1 . 1805;
dhr. Schilstra, Ga1 amagracht
nr.87, tel. L425;
rïhn Knntic RnCkamaStraat 16.L\,'

Áhn l'an Ái il/ De Kling 10,
te1.1949 en
mevr. M.A. Wijbenga-van der
Meulen, Eegracht 95, te1 . 1614 ,

voorzitter.

VERLOREN VOORWERPEN

Bfauwe tas met 2 boeken
(UiUfiotheek) en slofjes.
Gaarne terug te bezorgen bij:
Feitze Visser, Sikko Sjaerde-
malaan 4O, IJlst.

3



OM OP TE HANGEN

CULTURELE AGENDA-TEBRUA,FÏ 1979.

WAAR
* * * * * * * * * * * * * * {< * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :t * * * * * * * * * * :k *

DATUM WAT**********************
1 febr. Schaken

Cursus rtÉech onderwegtl

Knutselen voor kinderen
basi sschool

Pottenbakken

5 fchr Knrl-cafgn Voor kinderen
basi sschcol

Cursus fotografie

7 febr. Volksdansen ouderengroep

Boetseren voor kinderen
basi sschool

Cursus batikken
8 febr. schaken

ldapen van IJlst
Garage Bosma

Nif elhirske
n!. 

^ 
nr, rI\1I CINUSKE

Ni f elhriske

Ni f elhriske

Skoender

Nifelhásku tn

r\1ï elnusKe

Wapen van lJlst

Ni felhóske
\'

Garage Bosma

\-,
.,. - ., ; ,
1\t_ I elnusKe

Skoender

Skoender

Ni f elhriske

Wapen van IJlst

Nif elhírske

Garage Bosma

Nifelhíske
Skoender

I\1T ElNUSKE

Wapen van IJlst

Nifelhóske
Skoender

Nifelháske
Skoender

Ni f elhírske

en

2O.OO uur

19.00 - 21.10 uur

1B.ja - 2o.oo uur

2O.1, - 22.O0 uur

18.10 - 2O.oo uur

2O.1i - 22.O0 uur

9.OO - IO.JO uur

11.30 - 15.00 uur
f .AO - $.JO uur

20.00 - 22.00 uur

20.OO uur

18.10 - 2o.oO uur

20.15 - 22.00 uur

Knutselen voor kinderen
hr<i qcnhn.

Po ttenbakken lili felhÍske

1 2 febr.

ï*
t.+ r e or.

it's.'

'1 tr fahn

'1O fol.rn

21 febr.

?? febr.

/6 a a6f

Cursus "Pech onderwegrt

Knutselen\-oor kinderen
basi sschoo I
Volksdansen jongerengroep

Volksdansen ouderengro ep

Boetseren voor kinderen
basisschool

-Schaken

Knutselen voor kinderen
basisschool

Cursus ItPech onderwegtr

Knutselen voor kinderen
basisschool
Volksdansen ouderengroep

Boetseren voor kinderen
basisschool
Schaken

Knutselen voor kinderen
basisschool
Volksdansen jongerengï'oep

Knutsel-en voor kinderen
basisschool

Volksdansen ouderengro ep

Boetseren voor kinderen
basi sschool

19.00 - 21.]O uur

18.1a - 2o.oo uur

2O.OO - 22.00 uur

9.OO - 1O.lO uur
13.10 - 1).O0 uur
15 .OO - 16.J0 uur

2O.OO uur"

18.30 - 2o.oo uur

19.00 - ?i.]O uur

18.jo - 2o.oo uur

9.OO - 10.J0 uur

13.10 - 15.00 uur
15.00 - 16.]0 uur

2O,OO uur

18.50 - 2o.oo uur

2O.OO - 22.0O uur

19.jo - 2o.oo uur

9.00 - 1O.JO uur

11.34 = 15.00 uur
15.00 - 16.J0 uur

HOE LAAT

lo r eDr.

en



IL
CULTURELE RAAD ]JLST

Produkten van
kunst in het
IJ 1 st.

hobbyrs en volks-
"Mienskipsh0s" te

Op vrijdag 19 en zaterdag 20
januari a.s. is er in het
"Mienskipsh0s" in IJlst een pre-
sentatie van voikskunst, liefheb-
berij en ambachtelijk bezíg zqn.
De exposanten zijn mensen uit
IJlst of de omgeving van deze
stad. Het geheel belooft een kos-
telijke verzameling artikelen
te worden en een reeks aktivitei-
ten die het bekijken waard zijn.
Zo zullen er onder meer mensen
aanweztg ztjn, die schilderijen
maken, pitriet vlechten, modellen
maken van boerenwagens en schepen,
wagens chotten beschi lderen,
rietvlechten, foto's maken,
ontwikkelen en vergroten, iemand
die stoommachines naakt, een
houtbewerker, een spinster.
De hobbytentoonstelling zal wor-
den geopend vrijdag 19 januari
om 19.0O uur, waarna er gelegen-
heid tot bezichtiging is tot
22.O4 uur en zaterdag van 13.30
tot L7. O0 uur.
Kinderen beneden de L4 jaar worden
afleen toegelaten onder geleide,
ondat er dr,aaiende machines zi jn
en omdat we graag al-l-e voorzich-
tigheid willen betrachten met de
uitgestalde produkten.
De toegang is f. 1,-- per persoon.
Beneden 14 jaar f. O,5O per per-
soon.

Om foardiel en kwaliteit
hoege Jo net fan hffs,

Foar it gemak komt de

molkboer bi-j Jo thís.

Dizze wike yn te reklame

0.o.:
HEINEKEN BIER

TROEF SÏNAS

SRV DRINK

SRV COLA

SRV MARGARINE

SRV SUKELADE HAGEL

Sjuch ós folders !

Jou molkboer,

NT klaltia

i.ilI . 1?o7



vervol-g van blz. U
Ons volgende toernooi is op za-
terdag 10 februari en dit is een
mixtoernooi voor eigen leden.
Houdt deze datum vast vrij.
De jaarvergadering van VOP is
vastgesteld op vrijdag 2 febru-
ari a.s., aanvanh half' acht.
Plaats van handeling: de kantine
van de sportzaaL. A1le leden
worden verzocht aanwezig te zíjn,
dus ook de jeugdleden.
U krijgt nog de uitnodiging met
agenda thuisbezorgd.

OTOfl TVSNSNIGING STANFRIE S

AFDELING GYMNASTIEK.

Verenigings spr ingweds
0osterwol-de.

f n i i Àan

0nze heeenploeg toog 16 december
j.1. naar Oosterwolde om hun
krachten te meten. De ploeg, be-
staande uit Rimmer Abma, Peter
Nooitgedagt, Koop Mast, Joop
Bakker, Thijs Schumacher en Jan
en Lieuwe Bergstra moesten afs
enige herenploeg voor de punten
aan het hoogrek turnen wat een
derde prijs opleverde, evenals
de lange mat.
Bij minitramp-valmat hadden de
h en Brinie Leeuwarden weer als.\-t{enstander. De laatste jaren
was Brinio oppermachtig, doch
de Stànfries-heren kwamen nu
door iets meer training gelijk
met deze vereniging, beide een
derde prij s.
Doch bij ninitramp-paard-valmat
was Brinio nog steeds de betere
ploeg met een Le en Stànfries
met een 2e prijs. A1 met al- weer
een prestatiestijging, hetgeen
u op onze jaarlijkse uitvoering
ook kunt bekijken.

IJ
JAARLIJKSE GYMNASTIEK UITVOERING

Op zaterdag 17 februari a.s.
heeft de afdeling gym weer
haar uitvoering. 's Middags
om 2 uur voor de jeugd en
's avonds half acht voor de
oudere Stànfries-l-eden. Na het
goed geslaagde programma van
vorig jaar hopen we dit jaar.
nog beter voor de dag te komen.rs Middags rekenen wij erop de
ouders te kunnen begroeten om
de prestaties van hun kinderen
te bewonderen en rs avonds zul-
len we van een afwisselend pro-
gramma met spectaculair turnen,
het bormale verenigingswerk en
oefeningen op muziek kunnen
geni eten
De leiding bij deze uitvoering
is weer in handen van mevr.
Oslnga en de heren Bergstra.

GEVONDEN VOORWERPEN

1 paar donker bruine heren
handschoenen ( mach . gebr. )
ên 'l oran i c ha dhanddoek .

Te bevragen bij:
W.M. Oppedi jkstraat 14, IJlst

Hondeketting met
band, te behafen
Yl-ostinslaan 7.

rode l-eren
bij H.Wiebenga

Langs deze weg wi1len wlj u
er nogmaals op attenderen dat
gevonden voorwerpen op het
Stadhuis kunnen worden ge-
bracht. Hebt u bepaalde voor-
rrJe rpen verloren , dan kunt u
deze op het Stadhuis bevragen.
Dus voor alle gevonden en ver-
l-oten voorwerpen dient u zich
tot het Stadhuis te wenden.



vervofg van brz. ] 
l\

Er werd ondertussren dat Sint en
PÍet met de kinderen bezig waren
getracteerd, ook moesten er ver-
schillende op het matje komen,
maar de straffen vielen mee. Een
geslaagde middag, ieder kind kreeg
een pakje van Sinterklaas met een
mandarijn, maar noesten het thuis
uitPakken' Het bestuur.

HUI SVROUWENGYMNAST IEK
NED.BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN.

Wij starten de volgende 1O lessen
op vrijdag 12 januari 1979 in de
sportzaal rrde írthernerr van 2-3 en
van 3-4 uur.
Kosten l-eden f. 25,--
Niet leden f. 30,--
Die dames, die niet meer aan de
volgende cursus meedoen even
afmeiden bij
E.Jaspers, te1. l-5O4.

Donderdag 14 december was een avond
met volop muziekgenot. De avond
werd verzorgd door de heren Pruiks-
rtràr de Groot en de bouwer van het
clavecimbef de heer van rt Veer.
Zíj vergasten ons op muziek uit
de 1-7e eeuw van o.a. Bach, Corel-
lie, Haendel. Van te voren gaf de
heer Pruiksma korte uitleg over
It werk van de componisten. Meneer
de Groot vertelde over de construc-
tie van de viool. Dit instrument is
uitermate geschíkt om de roerselen
van het mensenhart te vertolken.
Hij liet dat ook horen in een paar
stukjes van. Hongaarse volksmuziek.
It Samenspel van de laatste twee
stukken van de beide was in mijn
oren een schoonheid van klanken.
Een onvergetelijke avond.

MEDEDEL INGEN SPORTCOMPLEX

''DE UTHERNE ''

In 1,978 zijn er niet of nauwe-
fijks verni el ingen aangericht
op het sportcompfex en in de
sportzaal . Een pluirn voor de
IJlster sporters, dle het bezÍt
van zorn fraai sportcomplex we-
ten te waarderen. Men begrijpt
dat aangerichte schade betaald
zal moeten worden door de gehe-
1e ïJfster bevolking.0m dit
ook in l-979 te voorkomen gaarne
aandacht voor de volgende punten'
Het gebeurt maar al te vaak dat..-,
jeugdige sporters zich op een
veel te vroeg tijdstip naar de
sportzaal begeven om de trainingen
te volgen. Men staat soms zelfs
wel een half uur te wachten tot
de deur geopend wordt. De sport-
zaaf wordt echter pas geopend
op de juiste aanvangstijd èn
indien de leiding aanwezig is.

om zo vroeg te komen.
Voor niet-sporters of personen
die niet aan de trainingen
deefnemen is het niet toege-
Staan z ich in de sportzaal te
bevinden, tenzij met uitdrukke-
Iijke toestemming van de aanwe-
zige leidlng. fndien de- kantln.
geopend is kan men van daaruit\r
de lessen, trainingen of'wed-
stri-jden volgen.
Verder schijnen sommíge ouders
de sportzaal als crêche te be-
schouwen. Kinderen worden mee-
genomen naar trainingen en wed-
striiden en verder aan.hun lot
overgelaten. Het gebeurt dan
maar a1 te vaak dat deze kin*
gleren ui! verveling afferl-ei
kattekwaad uit gaan ha1en.

NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWENHeT heeft dus geen enkele zin

ívervofg op b1z. I
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Een sportief n

toegewenst.
succesvol l-979

De beheerder.

vervolg van bfz. l\
zoals kranen oPendraaien, zeeP-
automatên leegdrukken etc.,het-
geen ze niet eens kwalijk te ne-
men is. Ouders, die kinderen
willen meenemen, dienen ze onder
toezicht in de kantine neer te
zetten of bij zich te houden in
de zaal . Nog beter is het orn te-
vens spelletjes voor ze mee te
nemen.

Een stimulans om de bonnen
niet weg te gooien of thuis
te bewaren, maar wel dege lijk
direkt in de bonnenbus te
werpen..

lSdecZ8 - 15jan79.

GEBOREN:
Grietje, dr.v.A.Grondsma en
M. Pundee.
Nina Els, dr.v.H. de Vries
en H. P. C . IJntema.
Maria Henriëtte, dr.v.J.A.
Postma en M.A. FlaPPer.
Jouke , zÍr. v. P. J . M. Hoogeveen
en A. P.A.M. Be1.
Patricia, dr.v.H.Vonk en
P. Wltteveen.
ONDERTROUWD:
Gerrit van der Meer, Wijckel'
Gaasterland en Afke de Schif-
fart, IJIst.
GEHUWD:
Dirk Hendrik Albert DiePeveen
en Margaret Ann Advocaat'
Rauwe rderhe m.

OVERLEDEN:
Ir. Johan Gótzen,74 ir'
!eh.m.J. Baas.

WIE KAN MIJ HELPEN AAN EEN

OUDE CATALOGUS VAN DE C.J.V.

BIBLIOTHEEK TE IJLST?

F. Boschma, Ylostinslaan34'
te1.: L71"7.

B\-.i\ENAKT]E KANTINE SPORTCOMPLEX

De bonnenhktie, die ten doel had
sportverenigingen, dle gebruik
maken van het sPortcomPlex, fi-
nanciëel te steunen is een enorm
succes gebleken. A11e 8 deelnemen-
de IJlster sportverenigingen waren
zeer content rnet de oPbrengs tt
waarvoor een Passende bestemming
za1 worden gevonden. Na de tel-
ling op woensdagavond 3 januàri
ín de kantine bleken de bonnen
als volgt te zijn verdeeld:

Tafe ltennis l-68O bonnen f, 52, 50

Badminton 2195 bonnen f. 7O,--
Gymnastiek 2498 bonnen f. 87 

' 
50

Vr- g22L bonnen f. L22r5O
KLatsclub 3419 bonnen f. L22,5O
Vo lteybal 5266 bonnen f . 1-92 , 50

ïJ.V.C.6601 bonnen f. 227,5O'
Na afloop van de telling werden
de bedragen uitgeeeikt door de

heer Baudet, exPloitant van de

kantine en organisator van deee

aktie. Deze kondigde aan voor
1979 een nieuwe bonnenaktie te
starten, echter oP iets andere
voorwaarden. De waarde van een
bon wordt verhoogd tot 20 centr
zodat men per serie van 5OO bon-
nen maar liefst f. 1OO'-- ontvan$t.

$H



@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIERKUNST

@ TIJINCENTRUM

@ TUINARCH]TEKTUUR

@ DIT ALLES IN UW ''EIGEN STAD''
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DE HAAS

B LOEMEN
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TEL.: 12O5
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Nleuw:
Onqevallen Opvang

u:r-tqebreide bra.nd.

rj s.i-.co de.klclng

Polis
ver:zekerlngen

_.:=.=lG|.

Nationale-Nederlanden #\#
Verzekert't wel. En goed.

administratie- en

A.ïvl. Kruis
d"e Jagersherne 2

ver zekeri ngsburo

IJlst tel",1780

Kan IJlst zonder

De fietsenmaker
fi etsenmaker?

ni et zonder'
ANNA SCHRAA-

I/AN POPTA

GED]PLOMEERD

PED ICURE@
?--Onderdefen

Pananafi a

N] E UIiJ

Rijwielservice teI .L724

GEEUWKADE 11

TEL. : 193O

êh tnên

K. Koopm,ans
Galamagracht 9O, IJ,]st.

IJ LST



JACHTWERF

IB

,,DE

uirldik-

\,V.J.van der Vel-de
IJlst - Sneekerpad 6
telefoon: O5155-1351

Nieuwbouw van stà1en roeí-
s ch ouwen
\,Vinterberging en reparatie
Verhuur van: motorkruisers

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 wij ook uw
dlepvrles met 1e kwaliteit
JONG RUND. OÍ VARKENS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.
Praat of bel even met

$lagerli t Zflstn

Kruide nie rswaren

groenten en fruit

Vers vlees en vfeeswaren

brood en gebak

diepvries
enz., enz.!!
SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA-AFDELING

LBT OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDER! ! !

Stads]-aan 2

R AIS

EL-
T!

tel. : 1206

P

V

EERST
OORDE

MARK

de uoordeelmarkt
Voor al uw:

telefoonf309 ADVERTEIR iN DTT BLAD !



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-
tiiden zokortziin.- 

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

rnodernste apParatuur- Want de
Bondsspaarbank is een stichting.
zonder winstoogmerk. Een stichting
heeft geen aandlelhouders, aan wie
winstïnoet worden uitgekeerd. Die
winst kan nu gebruikt worden voor
service-verbetering en de kliënten
profiteren daarvan.Of ze nu veel of
weinis eeld hebben.Alle kliënten,

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

voor al hun zaken'

TAXI - CENTRALE

NIEUWENHUIS - ÏJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW 05155-1900 NIEUVJ

b. g. g. SNEEK 051-5o-18888

Z I EKENF'OND SVERVOBRDER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO I S

BE GRAFENI S ONDE RNEMT NG

NIEUWENHUI S

Verzorging van begrafenissen
of crematies voor lJlst e'o'
Ongeacht lidmaatschaP ver-
eniging, verzekering en niet
Ieden.
Meldingen dag en nacht bij
onderstaand adres. Voor alle
inlichtingenr adviezent ver-
zekering:

SJ. NÏEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan 10
IJ1st, te1 19O0' b.g.g.

(osrso) 18888
Bij de bank
voor alle mensen.

BONDSSPAARBANK
IJLST

Stadslaan 51.



btuïrydienst
ffiatlesrvaaru maarooit
h bank wlor nodig hebt.

SPAREN T PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN o BUITENLANDS GELD o

VERZEKERINGEN o HYPOTHEKEN T
PERSOON LIJKE LENTNGËN o

FINANCIERINGEN o
BELEGGINGEN o BEWAARGEVING o

debankworiedereen



tEGOI,
Biions in dewinkel:

n'
YOOr

Zandschuiver 607 ( f 3,55

nieuw!

ffiffi
LEGO is elke, dag
nteuw en ano€rs

Politie Êèo^
helikopter -oo. 

.

645 -:
Er zijn weer nieuwe doosjes:
verzamelspeelgoed van I

LEGOLAND@. We hebben
ze allemaal in de winkel.
Ze zijn niet duur wel
helemaal kompleet.
Kom maar eens kijken om je
verzameling àan te vullen.

Ridders met buit,A677 
"r.H*

"r-"W

Kom eens kijken bij:

!l.ra
l, l\UT'v r3

BOEK-I(
MERKS

Galamag

.LEC

;SER - IJLST
ANTOORBOEK- EN FOTOHANDEL
)EELGOED - KLEIN.OFFSETDRUKKERIJ

racht 9 Ulst 
.ïel.05155-1318

O en oLECOLAND zijn geregisr.cerde Handelsmerkerl

r,LE V2ETBALLEN L0% kort.
alve prijzen
lks voor f 17,50 I !

9fr
't ing 

ti
t -à.' f 7,50rr

-t;TR I PS, voór spo rpr i j sj es
l'

)ts nu met"J0% korting t !
],1

tffelen" -i,
hïr ,

bi.i0ok u

o. a. GR0TE AUTO I S met

JONGENS- en ME I S

-TOTOALBUMS normaal per stuk f
Diverse KAARSEN en MARSENSTAN

KEUKENKALENDER, enorm hand ig,

Dozen D A S

POSTERVERFSET

Dlverse R0MANS, PLATENB0EKEN

, Maak zel f uw

Zie uerder onze etaLaqe en' l'1lir, '. i

kl,

VA

e

NAAI

kom

25'4 korting / A

ESP0PPEN voor h

11,95 nu 2 st
ERS: halve prij
an f 9,95 nu

:i, met grote kor
e .:!"

1 f 9,!! nu voor

r KINDERBOEKEN, :

,lPLAATJE: alle sr

ge?ugx euen "gnt

{,\



GALAMAGRACHT 34, te1.05155-157O

OP DE GALAMAGRACHT TE IJLST BESCHTKT OVER EEN

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

AFDELING DAUWVERSE GROENTE

SPEC]AAL AFD. REFORM, DIEET, DROGTSTERIJ EN

AFDELING BROOD, KAAS EN BUITENLANDSE KAAS

SMETI CA

DAGVERSE MELKPRODUKTEN

RIJK ASSORTÏMENT KWALITEITSWIJNEN

FIJN ASSORTIMENT VLEESWAREN

UW SUPERMARKT IS ALLE DAGEN GEOPEND VAN 8.3
VAN 1-3 . 15 T0T 18 .0O uur

ZATERDAGS VAN 8.30 TOT 72.L5 EN VAN 13.15 TOT 16.00 ULIR.
DONDERDAGAVOND - KOÓPAVOND VAN 6 TOT 9 UUR

RUIME PARKEERGELEGENHEID EN TEVENS WORDEN AL UT'/ BOODSCHAPPEN

GRATïS THUISBEZORGD !

TOT ZIENS BIJ


