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VEREN]GING STADSFEESTEN IJLST

PROGRAMMA KONTNGIN}.IEDAG 1979

09.00 uur -
09.45 uur -

Vanaf 14.00

- OPBRENGST COLLECTE SIMAVI

De opbrengst van de onlangs
gehouden SIMAVI-colfecte be-
droeg f. 61,0,97.

AUBADE voor het Stadhuis.
SPELOCHTEND voor de kleuter- en lagere scholen,
georganiseerd door de scholen op het sportvel*
dencomplex 'rde írtherne r'. De kinderen t/m 1"2 jaar
die i-n Sneek een school bezoeken zijn eveneens
van harte wel-kom.

uur - een fietspuzzeltocht door en in de omge-
ving van IJlst in 2 afstanden, een kortere
voor de jeugd en een langere voor de
ouderen.
Start vanaf het Mienskipshffs

Het bestuur

WORDT L]D VAN DE VERENIGING

STADSFEESTEN IJLST EN NEEM

DEEL AAN DE ZONNEBLOEMAKTIE

Galamagracht 28. ïeleÍoon 05155-1707

f'let voordeligste adres voor:

Bankstellen t/erlichting
Eetkamers Kaststellen
Wandmeubelen Wandborden
Kleinmeubelen Cu riosa
SalontaÍels Geschenken



VERKOOPMIDDAG DOOPSGEZÏNDB
ZUSTE RKRINGEN .

Woensdagmiddag 25 april
^^^.,^^- aaaILvdLLÉ L UWr

VERKOOPMI DDAG

van de Doopsgezinde Zusterkringen
in de Doopsgezinde Kerk ten bate
van de restauratie.
Tevens verloting, met als hoofd-
prijs een gehaalte sprei.
U kunt er verder:
- een konie koffíe of thee

drinken.
- raden rln \/ênsChillende leuke

dingen.
- bal gooien of andere spelletjes.
Hopelijk komt u even een kijkje
nemen.

VOGELWACHT N]EUWS

Het is al weer een heLe tijd ge-
leden dat de Vogelwacht IJlst*
Oosthem haar jaarvergadering ge-
hnrrden hoeft nm nnecioq fp v:'- rJn
23 februari. Op deze vergadering
waren een veertigtal leden aanwe-
zí9. Gezien het grote aantal leden
dat onze Vpgelwacht telt viel de
opkomst dus wel enigszins tegen.
De voorzitter opende deze verga-
dering met een kleine toespraak
over het afgelopen jaar. Vooral
de laatste weken voor deze verga-.
deri ns i s er nos al het éêh ên
ander gedaan door de Vogelwacht
i . v. m. de strenge winter.
Hjj bedankte alle koll-ektanten
die zo spontaan hadden gecollec-
teerd in IJlst,0osthem en Nije-
zij\ t. b.v. het vogelverzorgings-
ágedA"ygn onze wacht. Het bedrag

collecte opbracht was

-2-
f. 1.436,--. Dit geld za|
alleen gebruikt worden voor
het voederen van vogels en
andere diel en in de winter
als dit nooig is, zoals de
afgelopen winter het geval
was , af dus de voor.zl tter. "

Na zijn openingswoord werden
de agendapunten afgewerkt.
Als nieuw bestuurslid in de
p1 aats van Haanstra werd ge-
kozen mevr. de Vries-Hiemstra.
fn de pauze was er een verfo-
ting voor dc onkosten van
de ze avond . Na de pauze kreq,É,,
de heer Westhof uit Sneek de
gelegenheid om zijn dia's
te vertonen over het ringen
van vogel s. A1 met a1 was
het een zeer boeiende avond
waar iedereen dan ook volop
van genoten heeft.

GEVONDEN VOOR\^IERPEN

1 rood zakmes met hulpstuk-
ken zoals vergrootglas,
schaar etc.
I bruine fietstas en kinband
brommer.
1 beursje, zwart met rits,
inhoud + f. 4,--,
Te bevragen b-L j fam. de Vri e ,-Bockamastraat 27

í-.crronden. nnn1_emnnnaal- ia ^r\vr rrrvrrrleu uJ v vP

de brug in de Sudergoweg,
kl ein móde1 met ritssluilj ng,
i nhoud f. 10, 55.
Afhalen bij J. Venema,
Sudergowe p, 24 ,

diverse wanten en het mond-
stuk van een dónkerbnuine
blokfl uit .

Afhalen op het Stadhuis.



De
iserornuledienen

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 zokortzlin.

De Bondsspaarbank kan
namelijk veel geld besteden aan
voldoende kantoren met uitstekend
geschoold personeel en aan de
modernste apparatuur. W'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

TAXI * CENTRALE

NTEUWENHUIS _ IJLST'

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW 05155-1900 NIEUW

b. g. g. SNEEK 051-5o-1B8BB

Z I EKENF ONDSVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO I S

BE GRAFENISONDE RNEMÏ NG
' NIEUWENHUIS

Verzorging van begrafenlssen
of crematies voor IJlst e.o.
Ongeacht l-idmaatschaP ver-
eniging, verzekering en niet
leden.
Meldingen dag en nacht bij
onderstaand adres. Voor alle
inlichtingen, adviezen, ver-
zekeríng :

s j. NIEU\dENHUIS,
Sikko Sjaerdemal-aan 1O

IJ1st, tel 190O, b.g.g.
( o51_ 50 ) t_ B8B8

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

BONDSSPAARBANK
IJLST

Stadslaan 51.
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CULTURELE RAAD IJLST

WIE SCHETST IJLST.

Het ligt in de bedoeling van de
Culture ie Raad IJ Lst aan het e ind
van de zomer of in het najaar
een expositie in te richten van
tekeningen, schilderijen, etsen,
auarell-en en wat dies meer zij
van IJlst. Graag willen we u op-
roepen aan ons kenbaar te maken
of u een dergelijk werkstuk hebt
op doek, plateel of in reliëf,
dat u beschikbaar wilt stellen
voor een dergelijke expositie.
Erg btij zouden we zijn als deze
oproep aanfeiding za1 zijn om in
de komende tijd uw krachten eens
te beproeven op een stadsgezicht-
je-een aardig hoekje, een gebouw,
een gebeurtenis in ÍJlst of met
IJlst op de achtergrond. En,
waarom zouden bv. leerlingen van
de lagere scholen niet rnee doen.
Zij kunnen vast ook wel een mooie
tekening of verftekening maken,
die de noeite van het ophangen
waard is. Veel succes.
Mensen, die een werkstuk beschik-
baar willen stellen kunnen kon-
takt opnemen met de leden van de
Culturele Raad. U vindt daartoe
namen en adressen van hen hier-
onder.
Enne. . ..wacht u ni-et te lang
met iets van u te laten horen.
Over de manier van exposeren
krijgt u nog nader berlcht.
M.A.Wi jbenga-van der Meulen,
Eegracht 95, te1.1614;
J.Muller-van Dijk, Ylostins-
laan 43, tel. 1419;
A. de Jong-Mu1der, Sikko Sjaer-
demalaan 71;
A. Kootj e , Bockamastraat 16;
J. Tabak, De Kling 14, te1. 1805.

AAN INWONERS EN COLLECTANTEN
die hebben meegewerkt door hun
gaven en dcor het collecteren
in de week van 2-8 april tbv.
de Nederlandse Hartstichting
mogen wij berichten dat deze
collecte heeft opgebracht
de somma van f. 1.99O,73.
Wij danken u al1en hartelijk
voor dit mooie resultaat. \*

Namens het Comité
IJlst van de Ned.Hart-
stichting,

O. Tichelaar, secr

BASKETTBALCLUB.

Wegens de geringe belangstel*
ling kan het oprichten van
een baskettbalclub in IJlst
geen doorgang vinden.

J. van Dijk,
1949;
J. Schilstra
tel. I425.

De Kling 10, tel.

, Galamagracht 87,

I rurrspADEr:
R/enxc /rn/s. ,/,ro
3Vié voe r Ut.Oso,Jf '4, /s;7 s' en 7 é:o'o

Sljperda - lJtst
.f/ ne/s la+o
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STANFRTES VOLLEYBALNIEUWS tijken. Na iedereen bedankt te

hebben voor zijn of haar aanr,r,,..Geachte sportievelingen, zigheid besloot de voorzitter
15 maart j.1. hebben wij onze de vergadering.
jaarlijkse ledenvergadering ge- Hartelijke sportgroeren,had. Er waren jammer genoeg Het bestuur.maar 7 leden aanwezig. Hieruit
blijkt dus duidefijk dat er.bij p.s. B mei a.s. is het de bedoe_de leden weinlg belangstelling ling om een mixtournooi vooris voor zotn bijeenkomst.
Nadat de nieuwe voorzitter, t. :;t::"t:::Ï"1:r::Ï:;:: $:t";ïw-dhr.J.Janssens de vergadering oàn dus niet getraind worden.

ï::'::u"3ïi;"'ïl::i"::-::::iil ::";":;":;i-*;J::: íi,,.,; i:ïi,5.roorgelezen. Tevens werd een ,r"l vto" a" senioren vanafjaarverslag voorgelezen en 7 uur. Graag opgeven.bij G. dehieruit bleek dat er weer fl i -1-
wat georganiseerd is door d;-"^ 

Jong' Ui'M' oppedijkstraat 26

volleybar.ardering het .rg.rop"r, ;:r:'3 Ï;ru:.::"t"' 
te1 ' 1468

iacn \/andan Wefd ef een finan-Jssr. Tot ziens.ciëel versfag gegeven en er
werd over enkele zaken betref- BUURTVERENIGING DFI TRoMpfende de recreatiecompetitie,
dle eens in de 2 weken hier in EN

de sportzaal gespeeld wordt, BUURTVERENIGING SIKKO SJAER_gesproken. Tevens werd de stand
van de competitie die tot zover DEMALAAN/HARINXMAWEG.

gespeeld is gegeven en hieruit
bleek dat de teams van stàn- Beide buurtverenigingen hielden
::;:""ï ::"1"::;"1:"ï:::""lïl;;i":"i::;'"::l Ë:;ï::;:'*::zitter)en W. van Houten(alg. 7 t/n Ij, jaar in De Skoender-djunct), die enkele jaren ge- om Leuke prijsjes. Er waren\eden samenm et nog enkele an- zorn 30 kinderen aanwezig, diedene volleyballiefhebbers deze dan ook voor een spannend spelvereniging opgericht hebben, zorgden. Er was een kleinewerd af sche id genomen. Voor 'lo
heer visser is de heer J. J";:- i3",di;"ï3:"i:"::":';::";l"illË."
sens in de plaats gekomen. Voor avond.
de heer [/.van Houten is nog
geen vervanger " In de rondvraag

De besturen.

stelde dhr.van der Lei voor da-u
er een programma komt van de te
houden tournooien in het nieuwe
seiroen, zodat de leden ver van
te voren op de hoogte zijn. Wij
zu]1en trachten dit te versezen-

GEVONDEN VOORWERPEN

1 rechter gymschoen, kleur
blauw, maat 6.
AFHALEN op het stadhuis.



JEUGDDAMMEN

Maandag 9 apri-f alweer de laatste
damavond van dit seizoen. De rest-
partijen werden gespeeld, waaron-
der de finale uit de voorronde tus-
sen de gebroeders Gerrit en Theo.
Spanning vo1op. Gerrit moest wón-
nen om alsnog kampioen te worden,
maar Theo hield zijn broer in be-
dwang. Na 5 kwartier spelen ein-
digde de partij in remise.
Eindstand voorronde:

5
i gindstand groep A.1.

1. Theo Boorsma
2. Nico de Haas

1. Jan de Haas 15-19 lepr
2. Johan Boorsma 15-18 2epr
3. Jan de Boer 15-18
4, Jouke de Jong 15-16
5 " Gerrit Boorsma l-5-15
6. Alexander vdVeenl5-4
In de A.2.groep was Theo win-
naar. Voor de 2e plaats moest
Nico nog 2 punten vergaren
uit 2 aprtijen om onbereik-
baar te worden voor Gorri-t en
dat was hem we1 toevertrouwd.
E indstand groep 4.2 . :

20-3L lepr.
20-27 2ep'r,

l-. Theo Boorsma
2. Gerrit Boorsma
3. Johan Boorsma
4. Jakob de Boer
5. Jan de Haas
6. Jan de Boer
7. Gorrit Visser
8. Jouke de Jong
9. Nico de Haas
10.A1lard v.d.Velde
11.Ids Groen
l2.AIexander v.d.Veen
13.Bart Bouma
14.Peter de Haas
15.Walter Amsterdam
16.Johannes Groen
17.Henk Mumsen
18.Jaco de Vries
l-9.Chris v.d.Goot
In de A.1.groep was de strijd
nog open. Jan de Haas moest nog
4 partijen spelen, de anderen
nog 1. Na 2 wi-nstpartijen ver-
loor hij de derde wedstrijd en om

kwart voor acht kon de voor de
groep al1es beslissende partij
beginnen. Johan was de tegenstan-
der' en had er al-le belang bij om
te winnen want dan was hij groeps-
winnaar. Jan had genoeg aan remi-
se om de hoogste score te halen.
Om kwart over acht werd de striid
gestaakt: remise.

3. Gorrit Visser 20-23
4. Jakob de Boer 2O-I7
5. Allard vdVelde 20-1,2
6. Ids Groen 20-t_o
In de B. groep was Bart opper-
machtig. Peter behaalde de
2e prijs. Jammer dat in deze
groep 3 spekers wegbleven
voor de competitie was afgeloper
Eindstand groep B.:
l-. Bart Bouma 23-39 1epr.
2. Peter de Haas 23-29 2epr.
3. Jaco de Vries 23-14
Tot de 2e maandag in septem-
ber, dan beginnen we weer.

KLAVERJASNIEUWS

Op 30 maart waren er 33 kaar -,

ters naar de Skoender gekomeí.
De uitslag was:
l-. H. Lageveen
2. B. Toonstra
3. J. Haringa
4. J. Nijdam
5. P. Altena
Ook werd op 7 april de jaar.
lijkse kaartavond tegen de
jiDe Bat " Westhem gespee I d .
u 1tS lag:

64-1 1 5
64-rL4
64-89
64-79
64-78
64-77
64-75
64-73
64-7L
64-7L
64-6 5
64-62
64-53
5t_-35
5t_-1_9
5r--15
5t_-5
5r-4
l-3-o

qK1 ./1

5506
5282
52 10
51-7 ?

zie blz.



)ob voon gnoot RIJ0EN0 MAÏERIAAI zoa'(Á:

Dníewíe.Len's, tnayttnahtoft^ ín 3 maÍ.en,

Slzel-tznt,

Loopbee,ttLn en Lo op{íeLt en,

lznwíwagena, gnote- vtLachÍtfiegent,

Au-topzdt, gnoot en bLein,

PopyterwagenÁ, wandeLnagent, enz. , enz. , Lnz.

POLAROID ZONNEBRILLEN

DE nieuwste modellen!

Onderde len
Reparati e

NIEUW

Rijwielservice t^l

VISSER - IJLST
AOÊK.KANTOORSOEK. EN FOTOHANDEI
MÈRKsp€EtcoÊD - Kten-orrseronuix:nrr

Galamagracht 9 Tel. 05155-1318

ANT{A SCHRAA-

VAN POPTA

GEDIPLOMEERD

PED ICURE

GEEUWKADE 11

.PFT . lOQN.|..L724

Ist.

Kan lJlst zonder

De fietsenmaker
fietsenmakeri

niet zonder

Voor race
en toer

K. Koopmans
Galamagracht 9O, IJ

]J LST
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vervolg van blz.
Er was een leuke afwisseling tussen
werken voor 2 flulten, 2 É'luiten
en piano, en piano. 0p boeiende
en enthousiaste wijze gaf René
Rakier steeds een toelichtlng oP

de te spelen werken. OPmerkelijk
was ook de muziek van Dirk
Scháfer (l-873-l-931- ) , die René
Rakier bijzonder knaP naar voren
bracht. De pianist vertelde dat
hij het werk van deze comPonist
zetf ontdekt had. Het publiek be-
loonde de musici- met een sPontaan
applaus. Mevr. Wijbenga voegde
daar nog enkel-e hartelijke woor-
den en een bos bloemen aan toe.
Het geheef kwam zeer goed tot z'n
recht in dít sfeervofle kerkje. We

hopen dat er nog meer van zulke
fijne concerten zul1en volgen.

m. t.

VOP-NIEUWS.

0p zaterdag 7 april i.l. organi*
seerde VOP weer een volleybaltoer-
nooi voor zowel- heren a1s dames-
teams. Bij de heren namen de vol-
gende teams deel: S.0. de Vries
L en 2, Folsgare I en VOP 1 en 2,
terwijl ook een jeugdteam van
VOP deelnam. Bi j de heren werd
VOP 1 toernooiwinnaar door alle
wedstrijden te winnen. Folsgare
werd een goede 2e, terwijl het
jeugdteam van VOP verrastte door
op de 3e plaats te eindigen. VOP
2 werd 4e en S.O. de Vries L en
S.O. de Vries 2 eindlgden resp.
op de 5e en 6e plaats. Bij de
dames namen deel Folsgare l-, Ou-
dega 1 en 2 en Blauwhuis 1, plus
VOP 1 en 2. Hier werd Folsgare
toernooiwinnaar door ook all-e
wedstrijden te winnen.

Oudega 1 werd 2e, terwijl
Blauwhuis 1 op de 3e plaats
eindigde. VOP 1 en 2 werden
resp.4e en 5e met hetzelfde
aanta-l purrLen, maar het ge-
middelde van VOP I was iets
beter. Oudega 2 eindigde op
de 6e plaats. Er werd door
afle teams met veel inzet en
bovenal sportief gespeeld,
zowel bij de dames als bij de
heren.De toernooileiding was
wederom bij de heer J. Jansen
in goede handen. Na afloop
was de prijsuitreiking in de
kantine en tevens de uitslag r,-
van de verfoting die deze
avond gehouden werd. Vrijdag
20 april a.s. neemt VOP met
t heren en 1 damestenm deef
aan een toernooi in de C.
Kanhaf te Sneek dat wordt
georganiseerd door Folsgare,
aanvang l-9.OO uur.
Nieuwe leden en ook jeugdle-
den zijn van harte welkom op
onze trainingsavonden, welke
gehouden worden voor de
jeugd van 17.30 - 18.30 en
voor de senionen van l-8.30-
2O.0O uur.
U kunt zich ook opgeven bij
onze secretaresse mevr. M.
de Boerr Bockamastraat 5
te IJlst.

IJLSTER MIDDENSTAND

OP KONINGTNNEDAG DE

GEHELE DAG

GESLOTEN !

UÍ-

]S
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Wij bieden u: Drogisterij met drop, tabak + bloemenhoek;
Slager:ij en vl_eeswaren;

Groentehoek met rauwkost;
Kaas en broodboetiek.

Dit a1les onder zeer scherpe prijzen (zie onze folder)
Voor ons is geen brug te k1ein, de bezorging of
bestelling gaat gewoon door.
Dit a1les in uw A & 0 - 2AOO-zaak. Kom gewoon zelf kijken.
U zoekt het uit en wij bezorgen het (boven f. ZS,--).

A & 0 2ooo-supermarkt

Galamagracht 34

f al 1tr''7^



datum Wat Waar Hoe laat

24-O4-79
25-O4-79

25-O4-7 I
30-o4-79

o2-o5-79

o3-05-79
07-o5-79
o9-o5-79

10-o5-79
L4-05-79
t_6-o5-7I

L7 -O5-7I
21_-O5-79
23-O5-79

28-05-79
30-o5-79

31-05-79

ledenvergadering Nifelhffske NifelhÍske
ledenvergadering CDA, spreker de heer
van Amstel "Christendom en ComnrunismerrDe Skoender

IrI9lIÈAfIJèl1UD

bordes stadhuis
sport cornp 1e x
q ta n'i' Mi ensk i nshCrs
Ni felh0ske
Ni fe1 hóske
Ni f elhÍLske
]\lICINUSKC
l\lre-LnlrsKe
Ni fe thÍske
i dem
i dem
i dem
:- den
i dem
i dem
i dern
i dem
idem
i dem
i dem
idem \.-\/

20. OO uur

20. O0 uur
20. OO uur

O9. OO uur
09.45 uur
vanaf l-4.00 uur
13.30-15.OO
15.OO-t_6.30
1 B. 30-20. OO

18.3O-20.OO
13.30-15.OO
15.00-16.30
18.30-20 . 00
18.30-20. O0
1? ?n-1R nO

15.00-16.30
18.30-20.00
18.30-20.00
13.30-15. O0
15.00*16.30
18.30-20. OO

13 . 30-1 5. 00
15.OO-16.30
18.30-20. OO

CPB, modeshow van nodehuis rrJol lytt
Verenlging S'i:adsfeeslen IJlst :

Aubade
Spelochtend kleuter- en basisschoien
F-i et qnrr zzcl f ne hf

boetseren voor kinderen
boetseren vr-ror kinderen
knutseien vcor kinderen
knutselen voor kinderen
boetsererr voor kinderen
boetseren voor klnderen
knutselen voor kinderen
knutselen voor kinderen
boetseren voor kinderen
i dem
knutselen vocr kinderen
i dem
boetsereir voor kinderen
í dem
knutselen
boe ts eren
i dem
knutselen \ror kinderen
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WATERSPORïVERENïGING iJLST i.o

v

t^)n dc nn^r cht-:npsvergadering .;an ria Wat.ensnortvereni.pinry was de heervPuv,"b-,.b

Veenstra van cir: Noord Nederlandse Watersportbond ook aanwezig en gaf
adviezen ontrent de staiuten en cliverse andere zaken. Dat een Water*
sportvereniging in iJlst nodig is o bl-i jkt wel uit de ve-Le punten die
naar voreri kwamen tijdens de vergadering" Zoals bijvoorbeeld een om*
heining rondoni cie jachthaven, zcdat de kinderen van de o.1.s. De Kogge
dit terrejn niet afs speelplaats gaan zien nret eventuefe ernstige ge-
volgen van b,v.verdrinking" De mensen die zond,ags de kerkdienst bij
willen wonen, kunnen niet meer weg :'net hun boot, aangezi en de openlngs-
tijden van de brug a11een rs morgens en rs avonds plaatsvinden. De
doorvaart ter Lroogte van jachtwerf de Uitkijk is ondiep en smal i.v.m.
een PTT-kabel en overhangende bomen. De heiling om schepen uit het
water te halen is ook .,'a"t aan de snialf e kant .roigens de leden. Deze en
nog enkele andere beiangrijke punten zuilen dcor het voorlopig bestuur
besproken worden met c1e gemeente, De jaarlijkse bijdrage van de leden
is f . 30,--. De rzereniging slult zich aan bij de N.N,W.B., die aange-
sloten 1s bij de K"N.W.B. De leden van de Watersportvereniging IJlst
-i i-. Á^'^ ^''\' -'r-Lomatisch lid van de N.N,W.B. Het voorlopig bestuur datáf JIi u@ll Lvn @uuulrraurovrf vvvr rvPrá

door de algemene vergade,ring is benoemd, bebgt op 1 mei de definitieve
oprichtingsvergadering, die gehouden za1 worden in De Skoender, Zeven-
pelsen 7 om 2C.O0 uur. Daar wordt dan een verslag gegeven van de bespre-
kingen die hebben plaatsgevonden. De concept-statuten zijn dan inmlddels
terug van de notariso zodat die ter goedkeuring kunnen worden aangeboden
WATERSPQRTERS die nog geen lid van de Vereniging zijn, zijn ook welkom
op deze avond. de vereniging telt op dit momeni 28 leden vrat voor IJ1st,
gezien het aantal schepen in onze stad, een stuk hoger kan liggen.
Geeft u op afs 1id' de Veneniging er is voor alle water"sporters.

Het voorlopig bestuuf,
dhr. Fi"A.J. 51egh, De Kling 22, tel. 1952
dhr. G, Brouwer', I)e Kl iLrg B, tei. 1.640
dh.r. Qn Anisterdam, Hendr: k Hu-Lzengastraat 2 ,.



De Samen'één'Polis is een nieuwe
polis voor jonge rnensen!

Man en vrouw ziin bijoverl'ljden
even hoog vezekerd' De totale uit-
kerinqen iiin voor een iong gezin
zelÍs Íreer dan f 100'000.-. Natuurlijk
met winstdeling, maar ook met
automatische áanPassing aan het
stijgende levenspeil. En ook de
kiáóeren kunt u meeverzekeren!

Wilt u de Samen'één'Polis beter
leren kennen? Belt u ons even. Of
komt u bijons langs. Wijvertellen u
graag meer over deze uitstekencle
gezinsvoorziening.

assurantiekantoor'

A.M. KRUIS
De Jagersherne 2

#al . 1'79^

lL

SRV ZUIVELSERVICE

Foar de brêge as oer de
brêge;
de molkboer komt bij Jo
foar, en bringt it
foardiel Jo flak foar
de doar !

Ian 'e ro-Loer u.o.:

SRV bier à l-2 f]. 398

SRV l imonade 1,29

SRV margarine 2 foar 98

SRV healfolfe
kofjemolke 2L9

SRV repen 5 pak l-59

ens fh .

Sjuch Ís folders! !

Jou molkboer,

N. Waltje
ti11 . : l-397.



Hierbij nodigen wij u

d i nsdaq 24 apr i I 1979

l3

VERENIGING' t NIFELHÍSKE

Uitnodiging

uit voor de LEDENVERGADERING op
om 20.00 uur in 't NifelhÍske,

Galamagracht 90A.

Agenda:

1 . 0pening

2. Jaaroverzicht

3. Financieel verslag

4. Verkiezing kaskonrnissie

5. Bestuursverkiezïng :

Aftredend en herkiesbaar zijn:
De heer A. Kootje en Mevr. A. bij de Weg-de Boer

Tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot deaanvang
van de vergadering

. Kontributie

. Medewerk{st)ers gevraagd

. Nieuwe aktiviteiten voor het volgende seizoen

. Benoemi ngen kommi ss ies

. Rondvraag

. Sluiting

6

1I

ó

9

l0

l1

\./i j hopen a I onze leden op deze avond weer eens te
ontmoeten.

Tot ziens.
Het Bestuu r .
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@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIERKUNST

@ Trr Il1gg111OUt

@ TUINARCHITEKTUUR

@ }IIT ALLES IN UW IIEIGEN STAD''

R I.1

DT HAAS

B LOEMEN

STAI]S LAAN

TEL.: r205

BEGRAFENISVERENIGING I'LAATSTT EER'' - IJLST

De begrafenisvereniging trlaatste Eer" te lJlst heeft al s doel
eenieder bij te staan met raad en daad bij een eventueel sterf-
geval in de familie. De vereniging zegt toe dat door hun thans
fungerend personeel aan al le wensen van de betreffende fami I ie
nauwkeurig u i tvoering wordt gegeven.
Voor al le inl ichtingen over verpl ichtingen en rechten van de
verzekerde kan men terecht bij het bestuur:

C. Frankena, voorz., Mevr. J. ten Kate-Wal inga, sekretaresse,
J. Nijdam, penningm., W. Fijlstra en Y. Nooitgedagt, best. leden

B 0 D E : De heer J. Plantinga, De Kamp 14, f,/oudsend,

rel. (05141) llz

KONTAKTADRESSEN IN IJLST:

Mevr. S.v.d.Velde-Schingenga, De heer A.0singa
Sneekerpad 6 Eegracht 91
Ter. 1351 rei. 1988



f5
vervolg van b1z.
Uitslag:
De Rat 27O 50 pnt.
IJ lst 26376,pnt.
zodat de wisselbeker een jaar
op de Rat mag staan. Over de
hele kaartavond kwam de IJlster
J.v.d.Meer tot de 1e prijs.
Op 27 april 8.OO uur wordt u
weer in De Skoender verwacht
voor de faatste kaartavond van
de competitie. En dan wordt de
slotavond gehouden op 18 mei.

Durk en Lolke

{5 OMNIVERENIGING STANFRIES,
AFD. GYMNAST]EK

VOORWEDSTRIJDEN NOORD/OOST IN
TUBBERGEN.
Even ten oosten van Alme]o list
de plaats Tubbergen, waar 4
Stànfriesl-eden na de Friese kam-
pioenschappen een ronde verder
probeerden te komen. Bij de jon-
gens kwam Jan Sake Hofstede in
aktie. De jonge Friese kampioen
kon nog niet tegen dit geweld
op eh werd 17e van de 31 jongens,
wat voor volgend jaar goede pers-
pectleven biedt. Peter Nooitge-
dagt en Rimmer Abma turnden bij
de junioren. Rimmer behaalde
'l"e 9e plaats, hi j turnde zelfs

\gplle Terpstra van JouÈe, die
bfj de laatste Friese kampioen-
schappen 6 punten voor hem was,
met O ,2 p. voorbij . De beste
prestatie was voor , Peter Nooit-
gedagt, die zeer verdienstelijk
een 3e plaats haalde. Hij mag
28 aprll- a.s. deelnemen aan de
natlonale kampioenschappen in
Wageningen, evehals Jan Berg-
s tna .di e een 5e n-l aat.s be haal deD]-J Oe neren en -5 mei in
Delfzijl uit mag komen bij de

bij de nationale kampioenschap_
pen. Zij zijn de enige Friese
turners die hieraan mogen deel_
nemen.

GALA.AVOND TE DRACHTEN.
3O maart L979.

0p deze avond worden de beste
Fri-ese turnsters en turners
op allerfei gebied (moderne
titmische, jazz en ritmische
gymnastiek en toestelturnen)
uitgenodigd om hun kunnen te
tonen. Jan Sake Hofstede,
Peter Nooitgedagt, Rimmer Abma
en Jan Bergstra gingen met
trainer Lieuwe Bergstra hier
naar toe orn hun aandeel in het
toestelturnen te demonstreren.
Zoals u wel hebt kunnen lezen
was dit een van de betere gala
avonden waar StOanfries ook
zijn bijdrage aan geleverd
hee ft .

VOORTREFFELIJK CONCERT
DOOPSGEZINDE KERK.

Zondagavond I april werd voor
de 2e keer een muziekavond ge-
houden in de Doopsgezinde 'kerkrp
georganiseerd door de Culturele
Raad. Deze kerk blijkt uitste-
kend geschikt te zijn voor deze
evenementen. Musiceerden de vo-
rige keer verschillende groep-
jes, voornamelijk bestaande uit
IJlstenaren, deze keer concer-
teerden Ubo van Dijk, f1uit,
Jan van Dijk, fluit en René
Rakier, piano. Zij speelden op
bijzondere wijze werken van vrij
onbekende componisten uit de
periode van eind 18e eeuw tot
begin 2oste eeuw' vervo Le brz,

IÀI



EERSTE HULP

BIJ ONGELUKKEN

Op de ElIBO-kringwedstrii d van
26 maart j.1. te Wommels werd
door onze groep een 1e prijs
be haal d .
Een mooi succes voor onze afdelÍng
pJ.us weer een mooie beker in de
kast. Na veef oefenen is dit dan
ook een mooi resultaat. Temeer
omdat de wedstrijdgroep nu ge*
plaatst is in de provinciale wed-
strijden, die gehouden worden oP

21 april te Sneek.
We v;ensen dan ook vanaf deze
plaats nevr. Schuurmans, mevr.
Kuipers en de heer Nagel-hout
weer veel succes.

Hebt u plannen voor een gehele
of gedeelteli-jke verbouwing
van uw woning of bent u van
plan beBaalde voorzieningen
te treffen aan uw woning,
informeert u dan eerst eens ter
gemeentesecretarie of u wellich
in aanmerking komt voor een
bi-jdrage op grond van één der
bestaande subsidieregelingen.

a

tb
AAN DE LEDEN VAN DE VOLKSTUIN_
DERSVERENIGING IJLST.

WIST U. . .

- dat het volkstuinkomplex
in gebruik kan worden ge-
nornen?

- dat u de eerste tijd het
komplex bij nat weer beter
niet kunt betreden?

- dat de píketpaaltjes de
grens van de tuin aangeven?

- dat deze paaltjes niet
verplaatst mogen worden?

- dat de greppels op sommft,
plaatsen verkeerd liggen?

- dat deze greppels in het
hart moeten liggen van de
p ike tpaal tj e s?

- dat van u verwacltt wordt dat
dat u dat zel-f even in
órde brengt.

- dat als u aardappelen wilt
verbouwen u niet meer mag
verbouwen van 1/3 gedeelte
van uw perceel?

- dat u dit jaar de strook
van het perceef hlervoor
moet gebruiken, die naar
het oosten gekeerd is?

- dat u geen gladiolen mag
planten?

- dat alle tuinen nu verhu ^d

z.i in - maar dat nieuwe le\ren
zich kunnen opgeven blj
het secretariaat?

- dat u donateur kunt worden
voor f. 10r-- per jaar?

- dat het bestuur u een pret-
tige hobby toewenst op
uw nieuwe tuin?

- dat het telefoonno.van het
sekretariaat l-961- is?

fJlst, 24 maart 1979.

Het bestuur.

GEMEENTE IJLST

TER GEMEENTESECRETARIE ZIJN
ABONNEMENTEN VOOR HET PASSEREN
VAN DE GEEUWBRII]G VERKRIJGBAAR.

KOsrEN f. 29,--.



Fríese
Christeliilte

Plalteland'r

olouroertbond,

15 maart hield de C.p.B. haar
maandefijkse vergadering in het

ienskipshOs. Deze avond stond
Yáaer leiding van mevr.Hoekstra.
Zíj heette aIle dames welkom en
in het bijzonder mevr. Benus van
de Huishoudelijke Voorlichting
die deze avond voor ons zou ver-
zorgen. Mevr. Hoekstra opende
de avond door voor te gaan in
gebed, een stuk te lezen uit
een dagboek over het lijden van
Christus en het samen zingen
van een lied. Na enige medede-
lingen en het voorlezen van de
notulen kreeg mevr. Benus het
woord. Zij heeft ons op een
leuke manier heel wat tips en
voorlichting gegeven op het ge-
bied van voeding en houshouden,
o.a. welke keurmerken er op on-

Êês, water en elektrische\Éapparaten moeten staan. Wat op*
bergen per aktiviteit is en de
nadelen van vruchten uit b1ik.
Ook had nevr. Benus veef arti-
kelen bij zich. Dit alles ging
in quizvorm, wat weI ontspan-
nend en aktief over kwam. Zo
was ook dit weer een goede en
Ieerzame avond.

tr
NED.BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN

AFDELÏNG IJLST

Dinsdag 27 maart hielden we on_
ze traditionele koffleochtend
met het ruilen van stekjes en
het tentoonstellen van de ge-
mahkte troetelbeesten (poppen).
De 1e-prijswinnaresse, mevr.
Schaap, zal rnet de grote witte
poedel aanwezig zijn op de hand_
werktentoonstef 1i-ng. De anderen
gaan naar een kinderafdeling
van een ziekenhuis. Dit in ver_
band met het jaar van het kind.
Het was een goed bezochte en
gezell ige ochtend.
Op donderdag 5 april vras onze
laatste bijeenkomst in dit sei-
zoen. Spreker was de veef be-
reisde iemker, de heer Atze
Dijkstra uit 0osterwolde. Hij
vertelde aan de hand van mooie
diats heel veel wetenswaardigs
over de bi j en : hun lefw i jze-
en de teelt ervan in verschil-
lende l-anden . Verbazend wat j e
dan allemaal ziet en hoort over
die nijvere diertjes. In de
pauze konden we ook nog proeven
van een beschuit met de eigenge-
maakte honing.
Een goede en leerzake slotavond.

Het bestuur.

IJLSTER WINKELIERSVERENIGING

BEKENDMAKING

ALLE IJLSTER MIDDENSTANDERS

ZIJN KONINGINNEDAG DE GEHELE

DAG GESLOTEN



JACHTWERF

I

,,DE

iuitfdik-

W.J.van der Velde
f;lst - Sneekerpad 6

; telefoon: O5155-1351

Nieuwbouw van stàl-en roei-
i schouwen
. Winterberging en reparatie
Verhuur van: motorkruisers

16 m2 B.M.-ers
' roeiboten
Verder een rustige kleine

, camping met aanlegsteiger.
VraagL onze prospectus.

UW SLAGER staat iedere dag vogr
u klaar met VERS VLEES

Natuurlijk vullen wij ook uw
dlepvrles met 1e kwaliteit
JONG RUND- oÍ VARKEI.IS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat of bel even met

$lagcrli t Ziil
telefoonl30g

de voordeelmarkt
Voor a] uw:

Kruidenierswaren
groenten en fruit

Vers vlees en vleeswaren

brood en gebak

diepvries
êÍÍ2.2 enz. ! !

SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA_AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDER! ! !

S P E E R S T R AIS

VOORDEEL-
M A R K T!

Stadsl.aan 2' te1.: 12Oo

ADVERTEER IN DIT BLAD I



OMNIVERENIGING STANFRIE S

AFDELING GYM.

\,tloensdagavond 28 naart zi jn 2
dames en t herenploeg van onze
vereniging, "afd. trÍmmenil naar
Sneek sereisd om mee te doen
aan het uitgestelde volleybal-
toernooi van 15 februari "Dit
kon toen niet doorgaan vanwege
de sneeuwstormen"van het rayon
Sneek. Het was gezellig druk
in de Sneeker sporthal. Er
wend in 4 verschillende pou-Lers
gespeel d. De herentrimploeg

ind-i gde i n hun pou-L e op de
\<?e pl aats en zi j mochten h j er-

voor een taart in ontvangst
nemen.

Het is de bedoeling om voor
:l le srrm'lcden rranaf 6 iean noJ " - - - -'- -P

ZATERDAG 12 MEI

fs middags onderlinge wedstrij-
den te houden in de sportzaal.
Willen de ouders hier rekening
mee houden met eventuele plan*
nen zodaL uw kind mee kan doen
aan deze wedstrijden A1le le*
den krijgen een diploma en de
3 hoogst geplaatsten in iedere
leeftijdsgroep krijgen een me-
daille uitgereikt.
-r wordt weer in verschillende

\roepen en uren gewerkt waar
u nog nader bericht over ont-
vangt.
De jeugci is al druk bezig met
het leren van verschillende
naf a- i naon hla hnnan r.'À6n 

^nr rlévrr. wv

een fi ine snannende maar boven-vy\4'

e I sezcf I i oe r^rerisf ni id dez.e
middag. Graag tot ziens op
f 4 utcr. Het bestuur.

r)
HU I SVROUWENMI DDAG

Namens alle dames van "Stànfries"
willen wij iets schrijven over
de Huisvrouwenmiddag op 17 maart
j .1. Onze indruk en wi j clachten
we1 van al-len: het was bi.;zorr-
der gezel1ig, een fijne middag.
Eerst de ontvangst in het
MienskipshOs met een kopje kof-
fie. Daar werden wij welkom ge-
heten door de heer G. Osinga en
deze legde uit wat er verder
ging gebeuren, o.a. een bezoek
aan de houtzaagmolen t'De Rat t' .

Jammer genoeg kon er niet ge-
zaagd worden, doch er werden
veel kaarten verkocht, hetgeen
ook belangrijk is. Weer terug
in het Mienskipshffs moesten
spelletjes worden gedaan, die
goed in de smaakvielen. Vandaar
met de groep dames naar de sport.-
zaaL rrde írthernerr voor het on-
derdeel volksdansen onder lel-
ding van mevr.Christa Haak ult,
Nieuwolda. Enthousiast werd €-'r

gedanst en iedereen amuseerde
zich best. Teruggekeerd in het
MiensklpshOs bleven wij nog ge-
zeIIig bij el-kaar, kregen een
kop soep aangeboden en werden
de prijzen uitgereikt. Een fan
tastisch leuke middag, a1 les
geweldig goed verzorgd. Een
pluim voor de bediening in het
MienskipshCrs en natuurlijk gaat
onze dank uit naar mevr.Osinga,
die ervoor heeft gezorgd dat
alles zo goed verliep in fJlst,.
Volgend jaar 15 maart in Makkum.
Wij hopen dat iedereen weer aaÍr-
wezig is.

mevr. C. Ravestijn.
mevr. A. Hielkema.
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Ïot uïudienst
met

SPAREN T PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN o BUITENLANDS GELD o

VERZEKERINGEN o HYPOTHEKEN o
PERSOONLIJKE LENTNGEN o

FINANCIERINGEN r
BELEGGINGEN o BEWAABGEVING o

debar*worHlereen




