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Reeds meerdere malen is er oP geat-
tendeerd, dat de huisvuilzakken pas
vrijdagmorgen en beslist niet don-
derdagavond aan de straat gezet mo-
gen worden. Gedurende enige weken
is dan een duidelijke verbetering
merkbaar, maar dan neemt de hoeveel-
heid huisvuilzakken en grof afval'
dat op donderdagavond aan de straat
wordt gezet, weer toe, met alle ge-
volgen van dien. Honden en katten
maken de plastic zakken kaPot, niet
goed gesloten zakken vallen om en'
het vuil wordt door de straat ver-
spreid tot last van iedereen. In-
dien iedereen nu het vuil oP vrij-
( ,morgen buiten zet worden veel
pYonf-emen voorkomen. Tot heden
heeft het geneentebestuur gemeend
één en ander op deze wijze oP te

fossen. Dit bfijkt dus niet
mogelijk te zijn. Om deze
reden zullen wij dan ook ge-
noodzaakt zijn deze regeling
te gaan controleren met de
mogelijkheid dat tegen over-
treders van de betreffende
verordeni ng proces-verbaal
wordt opgemaakt. Het gemeente-
bestuur hoopt niet deze onsJ ir'-
pathieke maatregel te hoeven
toepassen, maar indien nodig
zal níet worden geschroomd
op inderdaad op ean dergelijke
wíjze op te treden.
In erste instantie hopen wij
echter dat een ieder al-snog
bereid zaL zijn het hiisvuil
nie t op donderdagarrond, maar
op vrijdagmorgen langs de
weg te plaatsen.

f{et voordeligste adres voor:

Bankstellen Verlichting
Eetkamers Kaststellen
Wandmeubelen Wandborden
Kleinmeubelen Curiosa
Salontafels GeschenkenGalamagracht 28, ïelefoon 05155-1707
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WAAROM DE CHRISTELIJKE SCHOOL?

Omdat er ouders zijn die zélf willen bepalen hoe en waar hun
kinderen worden opgeleld-. Onderwijs kan niet neutraal zijn en
moet daarom kiezen voor een duidelijke koers. In wetke r.ichtlng?
Moet de staat dat uitmaken? Nee, dan kírnnen er kwalijke belangen
achter zitten. Moet de maatschappij dat uitmaken? Nee, dan kunnen
er kwal-ijke belangen overheersen. Moet de kerk dat uitmaken? Nee,
dan kínnen eigen belangen meespreken. Wie dan? De ouders. Dat is
de enige partij die geen ander bel_ang heeft dan het belang van
het kind. En dáár hoort het onderwijs zich op te richten.
Maar wat is het belang van het kind?
Waar hafen we onze normen en ideafen vandaan?
De Bijbel wijst door al-1e eeuwen heen de Weg en leert ons de
Waarheid en leidt ons tot het Leven.
Met hoofdlettere, want het gaat om de woorden en daden van
Jezus Chrl.stus.
Als de hele were]d naar Hem luisterde
al-s onze kinderen naar Hem l-uisterden......
als wij haar Hem luisterden. ..
Dáárom zijn er christelijke scholen.

\

VERENIGING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS

AANMELDÏNG NIEUWE LEERLINGEN

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL

OP

MAANDAG 1]- JUNI A

(7.30 - 8.30 uur )

IN DE

BURGEMEESTER OPPEDIJK

l*

KLE UÏE RSCHOOL
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DeBondsspaaóank
iseromuÉdienen

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 zokortzrjn.

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, aa,n 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'

TAX] _ CENTRALE

NIEUWENHIJIS - IJLS'I

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW 05155-19O0 NIEU\,iI

b. g. g. SNEEK 05150-18888

Z I EKENF OND SVERVO ERD ER

SCHOOLVERVOER

TROUW_ EN VOLGA.UTO I S

I 
BE GRAFENI S ONDE RNEMING

NIEUWENHUIS

Verzorging van begrafenissen
of crematies voor IJlst e.o.
Ongeacht lidmaatschaP ver-
eniging, verzekering en niet
1 eden .

Meldingen dag en nacht bij
onderstaand adres. Voor alle
inlichtingen, adviezen, ver-
zekering:

SJ. NIEUWENHUTS,
Sikko Sjaerde.malaan 10
ïJ1st, te1 190O, b.g.g.' (o51so) 1BB8B

Bij de bank
voor alle mensen.

BONDSSPAARBANK
TJLST

Stadslaan 51.



OMNTVERENIGING STENFRIES
AFD. GYM.

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
WAGEN]NGEN TURNERS JUNIOREN.

Nadat Peter Nooitgedagt bij de
noordelijke kampioenschappen 3e
hras geworden moest hij op 28-4
j.1. in Wageningen de nationale
kampioenschappen turnen. Het
waren niet alleen de trainer met
zijn pupil die koers naar Wageï
ningen zetten, doch ook een
flink aantal supporters om Peter
aan te moedigen. Ups en downs
kenmerkten deze wedÈtrijd met
als tjeste pretatie paardspringen
waar 9.05 p. op werd behaal-d en
dat geld afs êén na beste sprong
van Nederland. Peter eindigde
met 43.20 p. op de 13e plaats.
NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
DELFZIJL HEREN.

Een week later was Jan Bergstra
bij de heren aan de beurt. Jan
turnde voor zijn doen een nor-
mafe wedstrijd maar het niveau
was van dien aard dat hij voor
de ereplaatsen niet in aanmer-
king kwam. Met een puntenretaal
van 38.65 eindigde hij op de
17e plaats. Doch als we alles
nog eens nagaan heeft Stànfries
een goed seizoen achter de rug
en is het op zich een prestatie
om aan de finales deel- te nemen.
Een terugblik op het afgelopen
se i zoen:
4 Friese kampioenen: t.w.:
Jan Sake Hofstede, jongens;
Peter Nooitgedagt, junioren;
Joop Bakker, heren A;
Jan Bergstra, heren B.

-4-
Deelnemers noordeli jke kampioen-
schappen:
Jan Sake Hofstede, Jan Bergstra,
Peter Nooitgedagt, Rimmer Abma.
Deef nemers nationale kampioen-
schappen:
Jan Bergstra, Peter Nooitgedagt.

Onderl inge wedstri j den.

Zaterdag l-2 mei j.1. werd dit
jaarlijks gebeuren weer in de
sportzaal 'rde íthenne I' gehouden.
Vele enthousiaste toeschouwers
hebben dit kunnen gadeslaan, het\-
was soms bij zonder spannend en
men heeft dan ook van goed turn-
werk kunnen genieten. Maar de
spanning steeg ten top als er
weer uitslagen bekend werden
gemaakt. Dankzij de voortrefÉe-
l1jke medewerking van juryleden
en telbureau kon dit altijd vrij
snel gebeuren.
UITSLAGEN:
Jongens 6-9 jaar:
1. Benno Tamminga
2. Rienk de Vries
3. Christiaan Wahle

Jurjen v.d.Bosch
Jongens l-O-12 j . B. :

l-. Jacco de Vries
2. Remco Wahle
3. Bart Bouma
jongens 1O-l-2 j. A:
1. Hetre Frank Hoekstra 41-.80
2. Arjen Hoekstra
3. Jouke Smink
Jongens 12 jaar en ouder:
1. Jan Sake Hofstede
2. Koop Durk Mast
3. Jurgen Reikens
4. Pieter 0singa

28. 80
28.60
28. OO

38.10
38. OO

37. r_O

41_.30
40.20

44.OO
42 ,40
41.O5
?o 7n

vervolg op blz. 6



U/ij bieden u: Drogisterij met drop, tabak + bloemenhoek:
Slagerij en vleeswaren;
Gt oentehoek met rauwkost;
Kaas en broodboetiek.

Dit alles onder zeer scherpe prijzen (zie onze folder)

Dit all-es in uw A & 0 - 2oOo-zaak. Kom gewoon zelf kijken
U zoekt het uit en wij bezorgen het (boven f. 25,__).

A & O 2Ooo-supermarkt

Galamagracht 34

ANNA SCHRAA-

VAN POPTA

=====

GED TPLOMEERD

PEDICURE

GEEUWKADE ]-]-

TEL. : 193O

Kan ïJlst zonder
De fietsenmaker

IJlst

fietsenmakeri
niet zonder

Voor race
en toer

Vnderdelen
Reparati e

NIEUW

Ri- jwi el serv j_ce teL .L724
K. KoopmansGalamagracht 9O, IJlst.

IJ LST



vervolg van blz. 4.

heren:
1. Peter Nooitgedagt
2. Jan Bergstra
3. Rimmer Abma
meisjes C:
1. Petra Visser
2. Margriet de Heer
3. Anneke Coehoorn
meisjes B:
1. Anneke Nooitgedagt
2. Lieneke v.d.Duin
3. Paulien v.d.Bosch
meisjes A:
1-. Harmke Vlieger
2. Annelies de Boer
3. Joke v.d.Berg
Meisjes 6+7 jaar;
1. Evelien Sijperda
2. Lieke Klasen
3. Heleen Anema
meisjes 8 jaar:
1. Yvonne v.d.Harst
2. Jannie Stoffel-sma
3. Bernardine de Haan
meidsjes 9 jaar B:
l-. 01ga Ringsma
2. Tiete de Jong
3. Sjoukje Nauta
meisjes 9 jaar A:
l-. Lies Stienstra

Rlxt Strikwerda
meisjes 1O + 11 jaar c:
1. Margreet Meester
2. Franciska Hoekstra
3. Mirjam ldiersma
meisjes 1O + 11 jaar B:
l-. Anna van Brug
2. AÈtrid Spaanstra
3. Rina Fokkema
meisjes 1O + 11 jaar A:
1. Margreet Visser
2. Hinkelies Stienstra
3. Margroet v.d.Duin

-6-
GEVOI\DEN EN VERLOREN

VOORWERPEN

GEVONDEN

Houthakkersbijl ,

te bevragen bij H.J. Hielkema'
Rinnert Anemastraat L2.

1 YAMAHA sleitel in de Wilhelmi-
nastraat door Marga Westerdijk'
Jul i- anas tr aat 38 .

Afhalen oP het Stadhuis.

53 .70
53.OO
46.70

28.60
28.40
28.00

33.10
32.20
32.OO

33 .10
32.20
31. l-O

31.10
30. 30
30. oo

3r_ .20
29.40
28.90

31.50
30.70
29.50

32.40

op

te
Os

de brug: een

bevragen bij
ingahui zen 27 .

biljet van f.1OC

ChriÈtiaan Eiles '

1 sleutelbos met + 5 sleutels
in een rood versleten etui.

3o'50 Graag terugbezorgen bij Lisette-
30'1o Haas, uilenburg 47 (tot eidd
30'0o van de week, daarna Broerdijk 33

te Nijmegen, te1.O8O-235634.

bij het stadhuis: een bladmuziek-
houder (klem). Waarschijnliik door
één der leden van het korPs ver-
loren tijdens de aubade.
Afhaten oP het stadhuis.

VERLOREN.

l- bruine Portemonnee met Plus
minus f. 15,-- en bank- en
giropas.
Graag terugbezorgen bij M.J. Mous

De Kearnstein l-7.

1 plastic tas met handwerksPullen
(borduurwerk: bfauw tafellaken)
verloren op Koninginnedag oP het
parkeerterrein van S.0. de Vries.
Graag terugbezorgen bij fam.
Deinum, Sikko Sjaerdenalaan 6.

31 .20
3t_. oo
30.10

34.10
33.70
33 .60
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die ie hefpt góot teworden
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CULTURELE AGENDA:

Zondag 13 rne j- a. s .

Kerk - Cantorij van

van 15.OO tot l-6.00 utir - Restauratoeconcert Doopsgezinde

Oppenhuizen o.l.v. Piet Hofma.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o -a -o-o-

J7

IJLST. EEN MERKWAARDIGE STAD AAN DE GEEUWI (1.)
Beschermd stadsgezicht :

- twee Dijgrachten afs oost en westgrens oude kern
- de Eegracht in rt midden
- evenwijdig daaraan smalle straten van kleine klinkers en ander klein rnateriaal
- groene I'overtuinen'r en boombeplanting daarlangs
- de huizen op één rooilljn met diepe open achtererven
- panden met eenvoudige maar harmonische architectuur.

Zo karakteriseert Buro V|jn uit Oenkerk de stad in het rapport "Gemeente IJlst' voor-
stel tot aanwijzing van ÏJ1st als beschermd stadsgezichtrr.

Als je er woont vind de de dingen om je heen gauur gewoon. Toch staan in de kern van
IJlst een groot aantal "nonumentenrt(tot nu toe zijn meer,'êl dertig afszodanig aan-
gewezen). Zii dragen sil.-rk bii tot de karakteristiek van H stad. In het geheel is
1n42p r4eirig verstor:ende bebouwing te zien. We-} zijn er gedeelten waar juist die ver-
storing nogal opvalt omdat gebouwen uit Ce toon vallen. De huizen langs de gracht
vertonen over het a1ger. :n de typisch Friese kenmerken. D'' alles heeft er toe geleid
dat de kern van lJfst ií aat,g"rezen ai-s beschermd stadsge*cht. Dit is gebeurd op
grond van artikel 20 van de Monumentenwet.
Her rrrimteti ik beleid van de overheid zal er daarom op gericht zijn de cyJ-tuur-

urrr'evr+Jr\

historische kwatiteiten te beschermen en waar noCig te versterken.
Dlt laatste is zeker nodig omdat er:
a. gedeelten zijn waar verstorende bebouwing heeft plaats gevondenl
b. panden zijn di-e in de loop van de tijd zo zíjn veranderd, dat de historische-
karakteristieke kenmerken voor een groot deel zijn vervallen;
c. gebouwen zi.jn die hoognodig aan herstel of onderhoud toe zijn.
Nu is het de vraag: wat gebeurt er met dit deef van IJlst? Het liikt gelukkig niet
waarschljnlijk dat kostbare gebouwen door banken of andere grote bedrijven worden
opgekocht om als bedrijfsruimte gebruikt te worden. Een aantal gebouwen is al- gerestat
reerd en op oordeelkundige manier hersteld. Voor een ander aantal bestaan vergevor-
derde plannen. Het 1j-gt in onze bedoeling u door middel van een aantal artikelen in
het lKypmantsje't hierover ueer te vertellen. Van somftige gebouwen is het de noeite
waard eens wat historische gegevens te vertellen, ook dat hopen we in deze artikelen
te doen. Sporadisch za1 nieuwbouw in de stijl van nu plaats vinden. We hopen daar-
van een overzicht te kunnen geven.
Tensfotte wj-11en we, a1s het mogelijk is, wat technische informatie proberen te
geven over het hoe en wat van restaurèren. Dit is, dat weten we' van ons naar een
bescheiden bljdrage, maar we hopen dat e.e.a. meer mensen enthousiast mag maken

voor affes wat zo kostelijk is in ÏJlst.
De Culturele Raad ïJlst.

a

Voor drie dingen vragen wij uw aandacht.
1. OeJótówedstri jd in het kader van het iaar van het kind. Hebt u fotors van een

kind, of kinderen die u geschikt acht om te laten zien, stuurt u ze dan in. Zie
ook Kypmantsje nr. 3.

2. Wie schetst IJlst.
Hebt u teXeningen, schilderijen, etsen, aquarellen e.d. van IJlst of cle omgeving
van IJlst op papier, op dcek, op plateel of in reliëf, dan vragen wij u deze be-
schikbaar te stellen voor een expositie die we, als u ciat mogelijk naakt, ruillen
inrichten. We vragen dit vroegtijdig omdat we u ook graag willen uitdagen om deze

; ^+- +^ mal:an nf 1* a I cl-an malzon '-lnnn eon lzann i < Onlz rlo 'ri trde'nen \rna-



samen risicors...
samen één Polisl

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

Man en vrouw zijn bij overlijden
even hoog veaekerd' De totale uit-
keringen iiin voor een jong-ge7in 

....
zefs Íreer dan f 100.000-. Natuurlijk
met winstdeling, maar ook met
automatische aanPassing aan het
stijgende levensPeil. En ook de
kiÀóeren kunt u meeverzekeren!

Wilt u de Samen'één'Polis beter
leren kennen? Belt u ons even. Of
komt u bij ons langs. Wij vertellen u
graag meer over deze uitstekende
gezinsvoorziening.

assurardiekántoor.

A.M. KRUIS
De Jagersherne 2

tel. : LTBO

SRV ZU]VELSERVICE

f'oar al Jou frls-
drank ( j es ) op wae rme

dagen,

De molkboer komt bij
Jo foar ! !

Jo hoege ner swiere

ffessen to dragen,

Keapje op Jo gimak,

keapje oan re doar.

Op ris pinksterfolder
:l .O.

IEINEKEN bier
iPA - nat. en citron
PEPSI COLA

FRUXANO jus drorange
ens'fh.

.Jou mof kboer,
N. Waltje
+i'f I .1a.o'7



vervolg van bfz.
Graag zo spoedig mo

richt, dan weten wi
op kunnen rekenen.
Kypmantsje 3,nr. 4.

1. Martin Mumsen;
2. Marnix Kuindersma;
3. Hanneke Vlsser.
Bij de 23 km.:
1 

^+^ ^+^á^.I r nug nuÈlllat

2 . E j- se Atsma;
3. Gerard ten Broek.
Hopelijk is het volgend jaar
zufk mooi weer, dat half lJlst
uit fietst !

Nu de ledenwinning. Tot nog toe
heeft deze aktie + 1OO leden
opgeleverd. Een respectabel aan-
tal , waarvan 8O uit de rrnieuwe
Ratt'. Geweldig hoor, maar we
hopen dat goed voorbeeld goed
doet volgen. De zonnebl-oemak-
tie is minder geslaagd. Er zijn
tot nu toe + 8O zonnebl-oemen
aangemeld en aangezien het mi-
nimum 150 was, hebben we de in-
schrijfdatum verlengd tot 1 juni
a.s. Aanmelden bij dhr. Slegh
of een van de andere bestuurs-
leden. Mocht het aantal opgegeven
zonnebfoemen onder de 150 blijven,
dan gaan we voor diegenen, die
wel meedoen een alternatieve
1e prijs beschikbaar ste1len.
Hierover meer in het Kypmantsje
van juni.
Aangezie.n onze statuten gewijzigd
moeten worden zouden we de leden
op willen roepen de algemene
ledenvergadering bij te wonen
op woensdag 23 mei a.s. om

8.30 uur in De Skoender.
De eerstvolgende te organiseren
festiviteiten:
de RINGRIJDERÏJ en JAARMARKT
vinden plaats op donderdag 26
juli a.s. Noteert u deze
datum alvast? Ook meer hierover
in het Kypmantsje van juni.

v(t
gelijk
j waar
Zie ook

be-
we

3. De muziekavond in de Doops-
gezinde Kerk op 9 maart Iigt
nog vers in ons geheugen.
Graag willen we dit in het ba-
jaar herhafen. Dat houdt in,
zoals u weet, dat mensen die
als groep of alfeen het fijn
vinden samen muziek te maken
zich weer kunnen opgeven om mee
te doen. Samen stellen we dan
een programma op.

Voor alle drie geldt natuurlijk
I'bi j voldoende deelnamerr , maar
we rekenen op u.

VEREN]GING STADSFEESTEN IJLST

Koninginnedag ligt weer achter
ons en ondanks het koude weer
j-s al1es toch gewoon doorgegaan.
De aubade was geslaagd te noe-
men, mede dankzij het feit, dat
iedereen goed te verstaan was,
het muziekkorps flink z'n best
deed en de kinderen enthousiast
zongen. De spelletjesochtend
werd door de kinderen erg leuk
gevonden. Vooral de kl-euters
hebben zich uitstekend geamu-
seerd in rrDe Koggert en ondanks
het koude weer was het op de
Ee- en Galamagracht een gezel-
lige drukte. Er waren bij de
fietspuzzeltocht toch nog 59
deelnemers. Een geweldige
prestatle. Zelfs een de tocht
van 23 km. waagden zich nog
zo'n 30 deelnemers. De uit-
slagen zijn a1s volgt:
Blj de 12 km.:

Het bestuur.



Z O T'1 E R : TiJd voor POLAROID ZONNEBRILLEN

Nu ook Polaroid LOOKSRS, de zonnebrit zonder
" autoruitvlekken"
Nu nog ruime keus

Ook andere merken vanaf f 8,95

Z 0 íÁ E R : Tijd voor "BUITENSPEELGOED"

Grote plastlc Z A N D B A K, nu slechts f 2O,O0

Reuze sterke K I E P A U T O, 75 cm lang f 2S,OO

S K E L T E R S vanaf f Tg,5O

T R A P T R A K T O R S, vele maten en prljzen
P O P P E N W A G E N S _ POPPENWANDELWAGENS

ALLE BAD- en S?RANDSPULLEN
TENNISRACKETS, BADIITINTONSETS, TENNISBALLEN,

TAPELTENNïSTAFEI,S, BATS en BALLEN

PLASTIC en LEREN V O E T B A L L E N

S C H O 14 I'I E L - KOI{BINATïES, diverse npdel-l-en

ToLong de vooutaad atne.hÍ.: Mnr-AANBTEDTNG:

Sterke metalen autors en tractor
spotgoedkoopl I zie onze etalage!

N.8. ,

ELKE VROUV{ HEEFT HAAR GEHETM

Het nieuwe voorkeurboek is nog
voorradig
Nu / 17,50, na 30 juni Í 29,90 VISSER.IJLST

80EX-XÁIITOOnOOEX- EN FOÍOHANOÊL
MEFKSPÊÊLGOEO . KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ

Galamagracht 9 Tel. 05155-1318
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CHR. MUZTEKVER . ''CONCORDTA 

II .

Wij zi"jn gevraagd om in de week
van de Stadsfeesten ean rondgang
door IJlst te maken. Natuurlijk
wil}en wij dat gaarne doen. A1-
leen is er nog wel een prohleen.
Wij hebben nl. maar l- tamboer
in onze vereniging. En voor een
rondgang door ïJfst is dat te
weinig. Nu zijn er 2 oud-Ieden
van de ex-drumband die eventueè1
mee willen doen, maar het zou
toch veel" mooier zijn a1s dit er

, 'neer waren. Daarom doen wij
Vnogmaals een beroep op de inwo-

ners van IJlst, jong en oud,
zich op te geven als tamboer om
dan t.z.t. weer een drumband op
te richten. Als het nu weer niet
lukt, dan zullen we een beroep
op een drumband uit een andere
plaats moeten doen. Dat moet
voor een stad als lJlst toch
niet nodíg zijn? Ook zagen we
gaarne weer nieuwe muzikanten
in ons midden. Ook oud muzier-
kanten zijn heel hartefijk wel-
kom. Wij houden onze repetitie
op naandagavond van 7.OO tot
9.15 uur in het Mienskipsh0s.
Kom eens langs tijdens zotn
repetitieavond en praat eens

, Let ons. Iedere muziekl-iefheb-\.íoer ].s werKom.
Het bestuur.

MANEGE ÏJLST

Met ingang van 19 mei a.s.
zal de manege IJlst weer ge-
opend zijn. Ingaande deze
datum nemen de lessen weer
een aanvang.

De burgemeester van

hou<it op dinsdag 29

a.s. geen spreekuur.

BURCEMEE:STF]R \,,\N
IJ LAT

IJlst
rne i

VERENIGING VOOR CHRISTEL]JK
ONDERWIJS IJLST.

Ingaande 15 mei j.f. is het
secretariaat van de vereniging
gewijzígd. Ingaande deze datum
heeft mevr. A. Hoekstra-Nieuwen-
huis, Eegracht 74, 8651 EH te
IJlst het secretariaat overge-
nomen van de heer Bouma, Stads-
laan 2O, alhier.

KOMEN AANLOPEN:
een jonge zwarte poes met een
witte bef, witte teentjes en
een wit puntje op de staart.
De eigenaar wordt verzocht het
poesje af te halen.
Inlichtingen: tel . 143O,lJlst.

WATERSPORTVERENIGING IJLST

De opr.ichtingsvergadering van
de l{atersportvereniging IJl st
zal plaatsvinden op

WOENSDAG

23 MEr 1979

des avonds om 2O.OO uur in
het Mienskipshffs.
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NU VOLOP KEUZE IN:
BIKTNIIS = BADPAKKEN = ZWEMBROEKEN

DAMES ZOMER BLOUSES EN JAPONNEN.

HEREN OVERHEMDEN = LANGE EN KORTE MOUW

T - SHIRTS = VOLOP, OOK VAN 'ISUPERMANTI

TUINSTOELEN, TAFELS EN STRETCHBEDDEN

PARASOLS, KOELBOXEN, TUINGIETERS ENZ.ENZ

,,llloter uraremhuió"

Galamagracht 5 en 8

Telefoon 05155-1229
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BUURTVERENÏGING DE TROMP
EN

BUURTVERENIGING SÏKKO SJAERDEMA_
LAAN/H AR] NXMAWE G .

Hiel,den we op 6 april een geza-
menlijke bingoavond voor kinderen
van 7 t/n 11 jaar, wat een leuke
avond is geweest.

15 mrt.-15 anr. 1,979

GEBOREN:
Siebe, zn.v. P. Hiemstra en A.
Postma;
Kirsten Klaske, dr.v.M.Lukkes
.en L. Koen.
\-.DERTROUM):
Hidde de Jong, Ameland en
Tjoltje Zijlstra, IJIst.
GEI'IUWD:
Harmen Jonkman en Froukje
Trijntje Huisman, Leeuwarden.
OVERLEDEN:
Gerrit Spijksma, 89 jr., wednr
van B. van der Wa1.

COLLECTE NED. ASTMA FONDS.

Dit jaar mocht ik f. 10O,--
meer dan vorig jaar overmaken
naar het Ned.Astmafonds n1.
f. 746,L1,.
A11e gevers en medewerkers
heel hartelijk dank.
IV.mens het Ned.Astmafonds,
\- mevr. w. Kempenaar

BRIDGECLUB IJLST.

Indien er nog gegadigden zijn,
die zich wil-1en aanmelden voor
het nieuwe seizoen, gelieven
deze zich voor 16 juni L979
aan te melden bij mevr.C.Eerd-
mans, Sikko SjaerdemaLaan 22,
IJlst, te1. 1528.

Nu was het op 2O april de
van L2 t/n 15 jaar.
ï/e vertrokken om + 7 uur
Sint Nikolaasga ,náa" .".,
tocht was uitgezet.
Toen iedereen weer blj hei_ begin-
punt was aangekomen gingen we
nog naar een cafeetje Hjir is't
waar we al-lemaal enn consumptie
kregen. De prijzen werden uitge-
reikt en daarna gingen we weer
huiswaarts waar we dan + 10 uur
weer in IJlst aankwamen.
Ook nu konden we terugzien op
een leuke avond.

LEEUWARDER COURANT

AGENTE: MEJ . S. HOOGLANi)

STADSLAAN 12, IJLST

TEL. : 05155-l-698

VOOR HET VERZORGEN VAN

ADVERTE NTIE S

Langs deze weg wi1 ik iedereen
in het bijzonder de buurtvereni-
gÍng van de jonker Rispensstraar
hartelijk bedanken voor de be-
langstelling en de leuke atten-
ties die ik bij mijn thuiskomst
uit het Academisch ziekenhuis
in Groningen mocht ontvangen.

T. v. d. Schuit-Bosma
jonker Rispensstraat 19.

j eugd

naar
puzzel-

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

Nieuwbouw van stà1en roei-
schouwen
Winterberging en reParatle
Verhuur van: motorkruisers

l-6 m2 B . M. -ers
roe ib oten

Verder èen rustige klelne
camping met aanlegstei-ger.

Vraagt onze Prospectus.

Natuurliik vullen wiJ ook uw
dlepvrlor met 1e kwaliteit
JONG RUND. OÍ VARKENS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat of bel even mct

$lagerii t Ziilstrr

,i uw SLAGER staat iedere dag vogr
t_i u klaar met VERS VLEES
0

Voor a1 uw:

Kruide nie rswaren

groenten en fruit

Vers vlees en vleeswaren

brood en gebak

diepvries
enz., enz.!!
SPECIALE DROGISTER]J

EN KOSMETICA-AFDELING
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: .iR GESLAAGDE MODESHOW VAN DE\r' c.p.B. afd. tJlst

25 april hield de C.p.B.haar
laatste vergaderíng van het sei-
zoen om 8.00 uur rs avonds in
het MienskipshOs. In samenwer-
king met Modehuis Jolly was er
een modeshow georganiseerd. De
presidente mevr. Feenstra heette
in haar openingswoord iedereen
hartelijk welkorn in het bijzon-
der de medewerksters van Mode-
huis Jofly en drog/parf. Mein.
dertsma uit sneek. De C.p.B.
zorgde zelf voor mannequins.
De maten 38-40-42-44-46 werden
resp. geshowd door mevr.Wester_
b^-k-Schraa, mevr.Dotinga-Mole-
n\ri.-mevr . Wi e b enga-Wi ni a , mevr .
de Vri es-Westerdi_ jk, mevr.l,r/asse-
naar-Wiersma- mevr.Hoomans-
Bruinsma, mevr .Kof dijk-Veenstra,
mevr. Wierda-Kooistra. Na nog
een paar mededelingen gaf de
presidente het woord aan mevr.
van Loon, de ladyspeaker. De
dames voerden een keurige show
op van pakjes, japonneri, nan-
te1s, rokken, blouses enz.

l6
In de pauze kregen afle aanwezl_
gen een koffiecomplet aangeboden
Na de pauze wdrden er nog ver_
scheidene modellen geshowcl . A.Ls
dank voor ieder was er een
prachtig bor_rquet bloemenr pr.€._
cies passend bij de kleur van
de j aponnen die de dames clroe_
gen. A1 met a1 was het een
mooie afsluiting van een gewei_
dige modeshow.

BUURTVERENIGING ALD DRYLTS

Dinsdag 1 mei j.1. is het bestuur
van de buurtvereniging weer bij_
eengekomen om de aktivi-teiten
over het komende selzoen te be_
spreken. Het ligt in de bedoeling
om de jaarvergadering dit jaar
in oktober te houden, met daar_
aan vastgekoppefd een feestavonrl.
Dit belóoft een gezellige avond
te worden. De opening van de
Stadsfeesten wordt dit jaar dc;or
de buurtvereniging ver zorgd.
Meer nieuws hierover leest u in
het Kypmantsje van augustus.
Ideên betreffende de Stadsfees-
ten zijn altljd van harte welkorn
bij het be.stuur van de buurt-
vere ni ging.
Tevens is het de bedoeling om
eldn september een speurtocht
in de bossen van Gaasterland
te houden. Nadere informatie
vo1gt. r3:

Het bestuur.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE

KYPMANTSJE U]TERL]JK

DINSDAG 19 JUNI 1979,
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met alles ïraar u maar ooit

SPAREN T PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN o BUITENLANDS eELD r

VERZEKERINGEN o HYPOTHEKEN o
PERSOONLIJKE LENINGEN o

FINANCIERINGEN r
BELEGGINGEN o BEWAARGEVING T

debar*rcoriedercen


