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1======-================= SNELHETDSCONTROLE ! ===========:======_==
Door de Rijkspolitie van de
g\,,ep Wymbritseradeel , in samen-
werking met de verkeersgroep
Leeuwarden, zul-len er in de ko-
mende periode regelmatig snel-
heidscontroles worden gehouden
op de Sudergoweg. Er zal daarbij
gecontroleerd worden op het bin-
nenkomende als op het uitgaande
verkeer.
Het komt de laatste tijd steeds
vaker voor dat de maximum snel-
heid van 5O km. p,/uur voor motor-
voertuigen en 3O km. p/uur voor
bromfietsen wordt overschreden.
fn verband met de verkeersvei-
llgheid is deze gang van zaken
beslist ontoelaatbaar, vandaar
deze geplande controfes.
De -udergoweg wordt steeds in-
te\rÉiver gebruikt door bewoners
uit de woonwijk "De Rat'r, door
bezoekers van de sportzaaf trDe

UtherneH en het sportvelden-
complex en door schoolkinderen
van "De Koggerr. Verder komen
op deze Sudergoweg verschillende
zijstraten uit, die met deze
weg verschillende splitsingen
vormen. Deze spl_itsingen zijn^
gelijkwaardig, hetgeen aan het
binnenkomende verkeer konsekwen-
ties geeft met betrekking tot
de voorrangsregel. De snelheids-
controles worden gehouden met
vaste opvangposten, waarbij u
direct wordt staande gehouden
en van de overtreding in kennis
wordt gesteld. Ook wordt €r ger
controleerd door onopval-lende
voertuigen met behulp van foto-
apparatuur, waarbij u pas later
van de overtreding in kennis
wordt gesteld.
Uit enkele al gehouden contro-
les is gebleken dat 9O% van de

zie blz. 2 "
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Galamagrachl 28. Telefoon 051 55-1 707

Het voordeligste adres voor:

Bankstellen Verlichting
Eetkamers Kaststellen.
Wandmeubelen Wandborden
Kleinmeubelen Curiosa
SalontaÍels Geschenken
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te snelle rijders eigen inwoners
zijn van onze stad.
Laten we toch, speciaal als in-
woners van IJlst, denken aan
de verkeersveiligheid in onze
stad, in het belang van ons
zalf, en onze kinderen.
Laat het toch niet zover komen
dat u op bovenstaande manier
moet kennis maken met de poli-
tie en daardoor het autorijden
nog duurder naakt dan het al is.
Een boete voor te snel rijden
tikt er aardig in.
Laat ook voor u het gezegde
gelden: rrEen gewaarschuwd man
teft voor tweerr. Nog beter is:
rrWees enn heer in het verkeeril.

Uw postcommandant.

OMNIVERENIGING IISTANFRIESII.

afd. gym.

De grote vakantie staat voor
de deur. Mogen wi j al onze l-e-
den een fijne vakantie toewen-
sen. We dachten dat we met el-
kaar op een goed seizoen terug
mochten zien. Goede prestaties
op diverse wedstrijden. Een ge-
zellige huisvrouwenmiddag.
Trouwe opkomst van onze leden
op de lesuren. Een goede uit-
voering deze winter, rrondanks
alle sneeuwrr. En gezellige
spannende onderlinge wedstrij-
den voor al onze groepen.
Dit was zo even een kort over-
zr,chrt van het afgelopen seízoen.
De laatste fessen worden gehou-
den in de week van 25-30 juni.
In de week van 13 augustus worden
de lessen hervat.
Met dank aan onze J_eiding voor
het vele werk dat zij voor onze

vereniging weer gedaan hebben
wensen we aIlen nogmaals een
fijne vakantie en tot ziens in
augus tus .

De gymcommissie.

VERSLAG VAN
c.P.B., AFD.

HET REISJE VAN DE
IJLST.

Dinsdag l-5 mei vertrokken we,
na eerst op de foto te zijn ge-
komen, rs morgens half 8 vanaf
de Overkluizing. De chauffeur,
Roel Koopmans, bracht ons via 

,

de polders naar Hilversum, raaY
we na veel- zoeken i .v.m.wegom-
leggingen, om half 10 bij de
N. C. R.V. radio studio arriveer-
den. Na het genot van een snef
bakje koffie werden we rondge-
leid door de heer Molenaars.
We bezochten verschillende stu-
diofs, zoals die van Hier en Nu,
de hoorspelstudio en waar ts mor-
gens de dagopening wordt gemaakt.
We troffen het bij zonder, omdat
er die dag geen uitzending was,
zodat we al1es konden bekijken.
Als afsluiting kregen we een dia-
serie met geluid van a1le pro-
grammars van de N.C.R.V.-radio.
Na een kopje soep op een terras
zouden we gaan winkelen in Hq
Caterijne, maar wegens tijdgs:f
brek werden we in Doorn afgezet.
Om half drie gingen we richting
Huize Doorn, dat we hebben bezich-
tigd. Tot slot van de reis kre-
gen we een diner in Hulshorst,
wat bijzonder goed smaakte. Om

plus minus negen uur kwamen we
moet en warm weer terug in
IJ1st.



DeBondsspaaóank
iseromutedienen

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 zokortziin.

De Bondsspaarbank kan
namelijk veel geld besteden aan
voldoende kantoren met uitstekend
geschoold personeel en aan de
modernste apParatuur. Want de
Bondsspaarbánk 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,

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

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

TAXI - CENTRALE

NIEUWENHI]IS - IJLST

Sikko Sjaerdemafaan 1O

NTEUW O5155_190O NIEUW

b. g. g. SNEEK o5150-18888

Z I EKENF OND SVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW_ EN VOLGAUTO I S

BE GRAFENI S ONDE RNEMING
NIEUWENHUI S

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

Meldingen dag en nacht bij
onderstaand adres. Voor alle
inlichtingenr adviezenr ver-
zekering:

SJ. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan 10
IJlst, te1 19OO' b.g.g.

( 051_ 50 ) 18888

BONDSSPAARBANK
IJLST

Stadslaan 51.
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VERENIGING STADSFEESTEN IJLST

PROGRAMMA 26 .iuli:
,j 8.45 - Opening iaanmarkt vanaf

bordes Stadhuis.
9.00-16.0O uur - Jaarmarkt in

Oud-ïJ Ist
(ruim 6O kraamPjes)

9. OO-1-3. OO uur- Paardenmarkt oP

de Overkluizing.
9.00-16.0O uur - Agrarische show

terrein Sudergoweg.
16. OO-18. O0 uur - Demonstratie

van Friese tuigPaarden
terrein Sudergoweg.

19.0O-21.00 uur - Ringrijderij
De gehele dag bePerkte kermis 

'
afsmede muziek van het draaiorgel
De Mi lord.
Dit is een vrij summier Program-
rnêr maar u krijgt tijdig meer
details in uw brievenbus. Het is
echter belangrijk te weten dat
op 26 juli het gehele centrum
van IJlst voor alfe verkeer afge-
sloten zal zijn, ook voor aan-
en afvoer van materialen en be-
voorrading. OP 25 juli vanaf
18.00 uur zal de omgeving van.
de Overkluizing reeds afgesloten
worden voor doorgaand rijverkeer.
Bovendien worden autobezitter-
verzocht de parkeerPlaats nabij
A&O op zondag 22 juli vrij te
houden voor de kerrniswagens.
Tevens wordt verzocht de Ee- en
Galamagracht volledig autovri j
te maken op woensdagavond 25
juli a.s. Bi'j voorbaat dank.

VOORLOPIG PROGRAMMA van de Stads-
feesten van 5-B september a.s.
5 september:
Woensdagmiddag-braderie IJ lster

middenstand (onder voorbehoud
's avondsz + 7 uur OPENING,

r
: It, . ". :- - : .'-"-

verzorgd door Buurtver.Ald Dryt bs. ,

+ 7.45 uur-Wedstrijd op de Geeuw
ilet eigengemaakte vaartuigen door
Buurtver.De Rat.
Donderdag 6 september:
spelletjesmiddag in Nij Ylostins.
's middags: demonstratie kaatsen
door de kaatsvereniging.
rs avonds: kuipjesteken oP het
sportterrein-Buurtver. De Tromp'
aanvang l-9. OO uur.
vrijdag 7 september:
rs ochtends: koffiedrinken in
Nij Ylostins door de damenwer-
kende vrouwenbonden
Wielerrónde voor de jeugd, OoF
de schaatstrainingsploeg.
t s avonds-6-kamp voor volwassenen 'de buurtverenigingen tegen elkaar,
door de buurtver.De Ratdraaiers.
Zaterdas. B september:
rs morgens om'10 uur en rs middags
om half vijf: OPTOCHT door IJlst.
De juiste route zal nog worden
bekendgemaakt . Bejaardenrlt
door IJIst, door de Buurtver.
Ylostinslaan.
rs middags vanaf 2 uur - 6-kamP
voor de jeugd in de Yfostinsfaan
door de buurtver.Ylostinslaan.
ts avonds - Voordrachtwedstrijd
door de Fryske Krite, aanvang
19.O0 uur.
Dit was het voorlopige prograhta.
Wijzigingen voorbehouden en het
is ook nog onvolledig.In het
volgende Kypmants$e zuffen we het
volledige programma afdrukken.
U weet nu alvast zotn beetje wat
u kunt verwachten.
Woensdag 27 iuni a.s. is er een
vergadering belegd met de besturen
van de buurtverenigingen en andere
verenigingen en instanties, die
)meedoen met de organisatie van de
Stads fe es ten . vervolg blz.6.
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Kan ïJlst zonder

De fietsenmaker
fietsenmakeri

niet zonder

Voor race
en toer

\rrrderdeten
'Reparatie

NIEUW

Rijwletservice te]_ .L724
K. Koopmans

Galamagracht 90, fJlst.

WEGENS VAKANTIE ATWEZIG

9 JULI . ].2 JUII

15 JULI - 30 JULI.

EN

€,

DameskaPster G.A.van Riemsdijk
Galanagracht 88

IJ lst
te1. L737

ANNA SCHRAA-

VAN POPTA

GEDIPLOMEERD

PEDICURE

GEEUWKADE 11

TEL.: 1930

IJ LST
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vervolg van blz. 4.

Natuurlijk is verder iedereen,
die iets in te brengen heeft
m.b.t. de Stadsfeesten van har-
te welkom. Aanvang 8.OO uur in
het bovenzaaltie van het
MienskipshOs; -.Het bestuur.

BEJAARDENTOCHT 1979.

Ook deze keer op 6 juni j.1.
hebben we weer een mooie ge-
slaagde tocht gehad. Mooi weer
en een leuke route en al1es was
wederom prima verzorgd. Doch
één ding heb ik gemist. Bij de
koffietafel wordt elk jaar eon
woord van dank gericht aan de
commissie die alfes voor elkaar
maakt, hetwelk een hee1 stuk
werk is en aan de chauffeurs.
Daarom dit schrijven en namens
alfe tochtgenoten onze hartelij-
ke dank dames en heren di-e dat
alles weer voor ons hebt gedaan.
Tot een volgend jaar zullen we
hopen ir,:D. W]-ersma,

Nij Ylostins.

C.P.B., afd. IJLST.

15 mei jj.1. hadden wij ons jaar-
lijks reisje. rs morgens voor
het vertrek is er een groeps-
foto gemaakt. De dames die mee-
geweest zijn kunnen de foto be-
zichtígen in de etalage van
HEJA=MEUBELEN, Galamagracht 28.
U kunt daar ook de foto bestel-
Ien. Deze kost f. 5,--. Men
dank aan de fam. Piket wensen
wij all-e leden een goede zomer
en prettige vakantie.

BEDANKT IJLSTERS

Onlangs hield de plaatselijke
K.W.F.-afdeling een ledenwerf-
aktie ten bate van de kankerbe-
strijding. Huis-aan-huis werden
door plaatseli jke vrijwillige
medewerksters bewoners benaderd
voor het ]idmaatschap van het
K.W.F. VeeI plaatsgenoten rea-
geerden spontaan. De actie is een
groot succes geworden. Het K.W.F.
heeft er nu l-l-9 nieuwe leden bij.
Dit betekent dat er nu in totaal
398 leden in IJlst zijn.
Vanaf deze plaats willen wij dà.v
medewerksters en gevers heel
hartelljk bedanken voor de
medew*ing.

Namens het bestuur,
afd. IJlst,

W. de Bruln-Sijtsma,
S. S j aerdemal-aan 43 .

ROMMELMARKT !

EBT U ROMMEL? WiIt u dit voor
ns BEWAREN?

ROMMELMARKT op 18 augustus !

Ten bate van het bouwfonds voor
het cl-ub- en vergadergebouw van
de Gereformeerde Kerk te ïJ1st.
at u missen kunt, wordt voor

het eerst opgehaald 29 juni vár-r
19.00 uur. Zet u de zaak tijdig
l-aar? Wilt u voor die tijd

spullen kwijt; neem contact op
met timmerbedrijf SPïJKSMA,
Uilenburg 35, te1.1228 of
G. de Jong, Julianastraat 24,
te1. l-852.

KYPMANTSJES.

b 3f 
" 

h339" F3ft3 3g : 
uft 

; t "33fi pl 3 
u t

Vraagprijs f.50,--.
J. Piket, Galamagracht 28.

Het bestuur.
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WINKELTJES IN

ONDER EEN DAK

KOM EN KIJK ZELF
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WINKEL, DIE VINDT U ALLEIÍAAI

DE GALAMAGRACHT

DE

OP

SUPERMARKT

Galamagracht 34
te1. 05155-157O

Met ruime parkeergelegenheid voor de auto en fiets !
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ZELFEETIAAKÏE
TNARTUIGETU
WEDSTRIJD
op [Joensdag 5 septe-ber a.s.
onganis ezaL Bt-runLr:arerruAinq " De. Í2at"
to--Ur-St een u-pcLstriiot óo" -.ralPqe 

-
vnaeklz- uaentr.rigan -op Oa Qee,iw
bii cre Qee,',rwbr\th te i.tmf.
nà uaa"Ë"tigen y"foc.^ niaL bcsÊsan urt
besbsenclc- roaênt:;.jaen €n Clienevr cro
hand.- oP uoaLkrachL te- u:orckn uoont-
OeunganI
Aanusnq e 19.(S r.run
Opgaua dionk ta geschtedan bui :
Q. oe VnreS - L:eSfefaco/EAlrE t3 - rJ6T. oÈ
S.+TOiI-TSb4A - UJESTEAGOLÉAHE q. IJ6ï. OQ

Pevtrecetreort op Ne. oslss- lqqs oQ tgZo.
OPGrAUÊ Vdórz Í- A\ÀCr{^sï\rS A.S.

* €naljn Fglen uoo,y.rcb Snels modet

VEREN]GING I t
MAGRACHT 9Oa,

NIFELHUSKE, GALA-
ÏJI,ST. HET ADRES VOOR:

HENGE LSPORTARTIKE LEN

EN

ALLES VOOR DE TUIN

Voor leden van het Nifelhíske
bestaat de mogelijkheid gebruik
te maken van de doka. V/ie hier-
voor interesse heeft, kan con-
tact opnemen met A.bij de Weg,
tel.L772 of met M.v.d.Bosch,
+al 1Oq1 Het bestuur.

SIJPERDA - IJLST
Stadslsan 2A
Telefoon 05tSS-224



IVAN DE CULTURELE RAAD IJLST.

De Culturel-e Raad is voornemens
een wedstrijd te laten houden
voor het bakken van een "Kyp-
mantsjerr. Dit ilKypmantsje" is
een koekje, dat jaren terug in
IJlst zeer in trek was. Veel
ouderen zul1en zich dit onge-
twijfeld nog herinneren. Boven-
dien zijn er ter gelegenheid van
het 700-jarig bestaan van IJtst
als stad in 1968 enkele duizen-
den van deze zg.Kypmantsjes aan
de man gebracht. Navraag bij ver-
r ",i 1-L ende personen he ef t aan
nVt f icht gebracht dat het re-
cept voor dit koekje en boven-
dien een recept van oudere da-
tum verloren is gegaan. De Cul-
turele Raad is van mening dat
een in produktie en in omloop
brengen van een nieuw I'Kypmant-
sje" een oude traditie weer in
ere kan herstel-1en. Wij denken
b.v. onder meer aan het aanbie-
den van dit specifiek IJlster
gebak bij diverse gelegenhedeh.
Hoe de verpakking dan moet zíjn
wordt nog nader onderzocht.
Ieder die mee wif doen aan deze
bakwedstrijd wordt verzocht het
volgende goed te Iezen en te
bewarenl Ter beoordeling door
et_ fijnproevende en deskundige
i,,n,, -^ar rr m j rstens 25 stuksJq.J

van uw rrKypmantsjesil insturen
aan de Culturele Raad IJ1st,
p/a de heer Bruinsma, gemeente-
huis vóór of op 4 september
1979. De koekjes moeten goed
zijn verpakt en deze verpakking
dient te zijn voorzien van een
motto, b.v. trbakplezierrrof
'rlekkerni j " of iets anders.
Dit geheel doet u samen met
een gesJ-oten envelop, waarop
alleen uw motto en waarin uw

naam+adres en het recept van
het door u gebakken koekje in
een grote verpakking waarop is
vermeld het woord: bakwedstrijd,
dus ook niet uw naam op de gro-
te verpakki ng . De -i ury kan dan
zo onpartijdig mogelijk de di-
verse baksels beoordelen.
Tijdens de Stadsfeesten zal
aan de winnaar of winnares een
oorkonde+een prijsje v;orden
uitgereikt. Het recept blijft
het eigendom van de Culturele
Raad, die dit mag overdragen
aan een bakker, die deze ',K.yp-
mantsjes" ln de toekomst wi1
vervaardigen. Mochten er uwer-
zijds nog vragen zijn, wij zíjn
graag bereid die te beantwoor-
den. In een volgende bekendma-
king van de Culturele Raad
worden mededelingen gedaan over
de juryleden en waar de prijs-
uitreiking za1 plaats vinden.
Wij wensen u veel- bakplezier.
TENTOONSTELLING TEKENINGEN,
SHHILDERSTUKJES ENZ.

Zoals wij al in een vorige be-
richtgeving trebben aangekon-
digd zijn wij voornemens een ex-
positie i-n te richten van te-
keningen, schilderstukjes, et-
sen, aquarellen enz .enz,waarop
IJlst herkenbaar moet zijn.
Deze expositie zal zo mogelijk
worden ingerir-ht in de gemeen-
schapsruimte van de o.1. s. "De
Kogger'. Iedereen van jong tot
oud mag mee doen. Ook b.v.
schoolklassen, die een geza-
menlijk project mogen ónfeve-
ren. Of er prijzen ter beschik-
king worden gesteld hangt af
van het aantal inzendingen.
Datgene wat u instuurt mag van
recente datum of ouder zijn.

vervolg bJ-z. lO
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vervolg van b1z. )VATL VLA. /' N.C.V.B.-NIEUWS.In verband met de inrichting van 
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de tentoonstelling zoals o.a. het In onze vergadering van 22 maart
huren van schotten enz. is het j .l.mochten we mevrrWierda-
noodzakelijk dat wij 15 septem- Kooistra welkom heten als nieuwe
ber a.s. weten, hoeveel inzendip- presidente.Zij volgde mevr.Tiche-
gen er komen en hoeveel ruimte laar-Westra in deze funktie orl.
die vragen. Dus als u mee doet, Mevr.Stulp-v.Del-den uit Leeuwar-
meldt u dit dan even vóór 15 sep* 'den was deze avond onze spreek-
tember bij één der leden van de ster met het onderwrep van onze

N.B. De expositie wordt gehouden voren: onze rel-aties man-vrouw
in de herfstvakantie van de in het huwelijk, onze relaties
jeugd en er wordt goed toezicht met de kinderen, onze houding
ge houden t. o.v. alleenstaanden, geschei delz

vrouwen en mannen.Aan de hand van
discussievragen kwam er heel wat
ter sprake en stof genoeg om
nog eens over na te denken.
25 april waren we te gast bij de
Chr . Bondv . P1 atler I andsvrouwen .

Deze hadden een modeshow georga-
niseerd en met veel zwier werden
er diverse japonnen, pakjes,
mantels enz.getoond. Een goede
en gezellige avond voor de mode-
show-liefhebsters.0p B mei trok-
ken een 20-tal dames per bus naar
het Thialf-stadion in Heerenveen.
Onze Bond vierde haar 6O-jarig
bestaan en dit werd op grootse
wijze gevierd, met o.m.een rede
van de heer B.Bijlsma, inspectê'
kfeuter- en lager onderwijs teV
Heerenveen, over het onderwerp
rrHet kind van vandaag, is de
burger van .morgentr, samenzang
o.1.v.dhr.G.Stulp te Leeuwarden,
met kpper-ensemple, en rs mid-
dags optreden van de folkloris-
tische dansgroep rrElcerlycilte
Groninqen. .Ívervolg zie blz.12

FOTOWEDSTRÏJD

Culturefe Raad of bij de heer
Bruinsma, Stadhuis.

Evenals vorige jaren organiseert
de Culturele raad ook in 1979
weer een fotowedstrijd! Dit jaar
hebben wij als onderwerp gekozen

I'Het Kindrt.
Immers 1979 is door de Verenigde
Naties uitgeroepen afs jaar voor
het kind. Iedere IJlster kan en
mag weer mee doen, tt zi.j met
zwart-wit of kleurenfotots en
diats. U hoeft echt geen beroeps-
fotograaf tè zijn. Immers de on-
gedwongenste kiekjes zijn vaak
de mooiste. Probeer ook eens een
serie fotors. Deze kunnen een
aardig verhaaltje uitbeelden.
Te zijner tijd richten wij dan
weer een expositie van het door
u ingezonden materiaal in. Deze
keer krijgen de winnaars of win-
naressen een aandenken, omdat
wij overwegen de netto-opbrengst
van de tentoonsteJ"ling ter be-
schikking te stellen van UNICEF.
Er volgen nog nadere mededelin-
gen. Hou dus goed de berichten
van de Culturele Raad in de
gaten.

Bond:rrSamen levenr' . Zi j bracht
o.a.devolgende facetten naar
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IJLST, EEN MERKWAARDIGE STAD AAN DE GEEUW (2).

Een huizinge, waarin winkel en bakkerij aan het grootscheepsvaarwater b-ij de groote
draai-brug te IJ1st.
Wie tijdens de bouwvakvakantie langs bakkerij de Boer komt, zal wellicht geschrokken
vaststellen, daar wordt al weer een huis afgebroken. Het ligt n.i. in de bedoeling
het achterste deel van de bakkerij te vernieuwen. De afbraak zal waarschijnlijk niet
met die rauwe slag gebeuren als waarmee het pand van Klaas Visser onderuitgehaald
werd. Het is mogelijk dat er het én en ander aan tt licht komt, dat de moeite van het
bekijken waard is. Op de ptaats van de bakkerl-j schijnt vroeger een molen gesraan re
hebben. Het verhaal- tussen de molen en de bakkerij van nu za7 best interessant zijn.
Wij beginnen echter ons relaas in 1903 toen Johannes Nauta de bakkerij verkocht aan
Foeke Troelstra voor een bedrag van,f. 3.2O0,--. Het aanzi-en was toen wel even anders
als dat van nu. In 1911 werd het voorhuis n.1.ver-.

bouwd. Dat is gedaan door G. Groe-
neveld en K. de Vries, die ons la-
ten weten op een plankje achter
het timmerwer.k verborgen:rrals bi j-
zonderheid kenmerkt deze zomer zich
door .Croogte en di-entengevolge iaa-
ge waterstand, 36 cm. beneden zomer.
pei1, jaar ván mond en klauwzeer in
ergen mate". 'Het voorhuis kreeg in
grote trekken het huidige uiterllik.

;

be b.hherï c,ah o(o St*tbnsen-J
ttoob 6119 yelóouasthg iu rgrt-

Frederik Kamstra kocht op 13 mei 1929
de bakkerij voor f . 8.1-10,--, maar al
op 17 december 1930 nam Jefle Johannes
Bosma de zaak over aan wat toen nog
Stati-cnsweg heette "een huizinge met
vrije steeg en erf". 0P 7 december
1964 kocht vervolgens Martin Walsweer
de bakkeri j di e tensl-otte op 5 apri I
1971 overging in de handen van Jaring
de Boer en zijn vrouw. Van het, voor die datun nog grote aantal bakherijen in lJlst
was toen nog een vijftal overgebleven. Deze liijf besloten in het parld aan de Eegracht
gezarnenll jk hun artikelen te vervaardigen. Dit werd z.g.de I'Centrale' Bakkeri j ". Nu
van deze'laatste vijf bakkers de familie de Bcer nog als enigen dit'cedrijf voeren
in IJlst, bestaat er weer behoefte aan een b'akkergw.erkplaats in het:pand aan de
Stadslaan. Deze bakkerij dient dan wel aan de huidige eisen te voldoen. Dat betekent
dus een verbouwingvan het I'achterhuis",. Het dak en de goot zuf 1en aar.zienli jk lager
komen. Architectenburo J.D.van der Molen ult Sneek (dezelfde die de A&O ontwierp)
schrijft over dit projekt dat zoveef mogelijk rekening is gehouden mei het ulterlijk
van de aanwezige bebouwing. "Zo zal er rond het gebouw een lijstgoot vorden aange-
bracht en het voornemen bestaat om het dak te dekken met oude gesmoorce of verglaas-
de Friese pannen, passend bij het dak op de vcorbouw. Hoewel de Stadslaan vanaf de
brug nogal afloopt zal de vloer in de bakkerij op dezelfde hoogte worden aangebracht
als die in de winkel; hierdoor wordt de nieuwkouw wat "opgetrokken" en is het hoog-
teverschíl- zo groot niet als bi j het volgen van de afri t der brug her geval zou zijn.

aqh de stacls/aaq
boa at thy rh ,l/t

gJ

z.o,z







lb
vervolg van b1z.
Omdat het besluit om IJlst tot beschermd stadsgezicht te verkfa-
ren inmiddets in voorbereiding was gennen moest het ontwerp nu
ook wor-den goedgekeurd door de advieskommissie van Monumenten-
zorg, etc. Brj deze gelegenheid is b.v. een rond het gehele ge-
bouw gepfande luife1 vervallen. Tenslotte uerkt dhr. Kroes op:
I'Het is mijn bedoeling om een eigentijds gebouw neer te zetten'
dat echter volkomen inharmonie is met zrn omgeving.rr Wij hopen
dat dit slagen zal.
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GEMEENTE IJLST

VERLOPEN PASPOORT]

Mijn paspoorL is verlopen. Kan ik er nog
mee re tz'en?

* llen ver iopen paspoort is nog Len lroogs Le

vijf jaar geldig in een aantal Europese
landen, nanelijk Belgie, Luxemburg, Wr-'st-
Duitsland (UefLa:tve rdest-Berlijn) , Ital ië,
Zwitserland, Oostenrijk en Monaco. Het
zelfde geldt voor Griekenland en Turkije'
als u maar niet door landen hoeft waarvoor
een niet-verlopen paspoort verplicht is.
Nooit kunt u in het buitenland een verlopen
paspoort op een bank of postkantoor als
f 
"git 

imat iebewijs gebruiken. U kunt er du's

geen geld mee oPnemen.

Graag vragen wij uw aandacht
voor het navolgende. IJlst be-
schikt momenteel over ean Prach-
tig sportcomplex, waar erg veel
zorg aan wordt besteed. Helaas
zijn er sportievelingen die dit

et kunnen waarderen. 0m de
hdrste weg te zoeken naar een
bepaald doel oP het comPlex
schroomt men niet om met een
tang gaten in de afrastering te
maken. Ook het Parkeren van de
autors leeert blijkbaar problernen
op. Iedereen wi1 zo dicht moge-
fijk bij de ingang staan met het
gevolg dat alles gebl,okkeerd
wordt. Ook de fietsen behoren
blijkbaar niet in de standers.
Deze worden zover mogelijk mee-
genomen en ergens neergezet.
Helaas worden ook de tennisba-

banen bij regenachtig weer erg
intensief bespeeld' waardoor
veel- extra onderhoud ontstaat.
t'Sportvi ssers r', i ong en oud,
wroeten in plantsoenen oP jacht
naar wormen, alles verniefend
wat de tuinlleden met veel zorg
opbou:ren. Ook het Parkeren van
auto(s in plantsoenen neemt toe
met aIle ellende van dien.
Bovendien Bovendien worden er
natuurlijke paardekrachten 1os
gelaten op de Plantsoenen. Met
name bij vochtig weer veroorza-
ken deze viervoeters veel scha-
de. Ats iedereen hier wat reke-
ning mee wil houden wordt veel
sc[ade, kosten en ergernis van
ondernouctsme nsen voorkomen .

Bij voorbaat dank voor uw
medewerki ng .



samen risicors...
samen één Polisl

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

Man en vrouw zijn biioverlijden
even hoog vezekerd. De totale uit-
keringen iiln voor een jong-ge4n 

....
zefs áeer dan f 100.000.-. Natuurlijk
met winstdeling, maar ook met
automatische aanPassing aan het
stijgende levensPeil. En ook de
kinóeren 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 uitstekende
gezinsvoorziening.

assurantiekantoor.

A.M. KRUIS
De Jagersherne 2

tel . : 1,780

Foar al Jou molkpro-
dukten, frisdranken,
bier ensfh. komt de
molkboer bij Jo oan.

Dízze wike op ós
I 01cler u. o. :

SRV sinas 99

HERO cassis 169

SRV bier à 12 398

KOELEMAN
annel smots 55

Jou molkboer,

N. Waltje

ti11.: 1397

sRy



v.o P. -NI.EUWS.

In verbana meï,'de vakantiers
zijn we met dà trainingen ge-
stopt. We mogen .spreker over
een druk bezoeht seizoen. De
toernooien liepen ook altijd
prima, waar.bi j à1lp leden al -
tijd neededen. Het was voor
de leiding sons een hele klus
om alles naár wens te laten
verlopen. ïn afwachting van de
nieuwe uren hop.en wi j op de-
zelfde voet door te gaan. Even-
tuele nieuwe leden zijn van

(. arte wef kom i-n het nieuwe
seizonn, dat in september weer
begint. Ze kunnen zich opgeven
bij het bestuur. Meer V.O.P.-
nieuws kunt u lezen in het
Kypmantsje van de naand
augustus ' Het bestuur.

BRÏDGECLUB IJLST

Er is nog plaats voor enkele
nieuwe leden voor het komende
seizoen.
Gegadigden kunnen zich opgeven
bij mevr. C.Eerdmans, Sikko
Sjaerdema:-.aan 22, IJ1st,
te1. 1528, tot uíterlijk 15
augustus 1979.

U OPBRENGST COLLECTES.

RODE KRUÏS COLLECTE:
f ^ 2. o43, 50.

STICHTING SAKOR:
f. 604,47

q
t
GEVONDEN EN VERLOREN VOORWE,RPEN.

GEVONDEN
i achterdeursleutel, gevonden bij
bushalte Ylostinslaan.
mevr. Wi-ersma-van Wieren,
Ylostinslaan.
l" sl eutel, gevonden op de
Ylostinslaan. Afhalen Stadhuis.
sleutels gevonden in tuin
Ylostinslaan 8 bij fam.Vlieger

2 sleute ls , merk Bórkey , rnet
rode en groene plastic rand.
Afhal en Stadhuis.

VERLOREN

blauwe stootwil, 50 x 15 cm.
verloren in Oostelijke Dijgracht.
terugbezorgen bij J. Piket,
Galamagracht 28.

Wie heeft na afloop van de voor-
lichtingsavond in het Mienskips-
h0s over Oud-ïJ1st miJn zwarte
regenjas abusievelijk meegenomen.
Graag ruil-en voor de nu ti jdel i jk
in mijn bezit zijnde blauwe regen-
jas, die wel bleef hangen.
Graag terugbezorgen bij E. Hekman,
De Dassenboarch 34, tel. 1509.

LEEUWARDEN COURANT

AGENTE : S. HOOGLAND

STADSLAAN 12, IJLST.

TEL. : 05155-1698

OOK VOOR HET VERZORGEN VAN

ADVERTENTIES.

AVO
f . 59],,v2



@

@

@

@

@

BLOEMEN EN PTANTEN

BLOEMSIERKUNST

TI' INCENTRUM

TU INARCHITE KTUUR

1)IT ALLES IN UW IIEIGEN STAD''

BIJ

I]E }IAAS

BLOEMEN

STADS LAA

I'EL. : 1 2O5

--\

EINOELIJK Z?tlER: Nu PnoóiÍe'Lenl

ZANDBAK f 20,00

TUINSCHOMMELS, 3-de'lig f 169'95

AUT0PEDS .f46,95+ f 49'95

POPPENbIAGENS, SKILTIRS, TRAPTRAKTORS, DRITWIELTRS, LOOPFIETSJTS'

P0PPENWANDELWAGENS, a'lles in diverse soorten en prijzenl

ZWEMBANDJES, DUIKBRILLEN, ZWEMVLIEZEN, ZWEMPLANKEN' BOOTJES in

diverse soorten, LUCHTBEDDEN, enz-

Boeken, tijdschriften, V00R G0E0 SPEELG)EO

FotoartikeTen VISSER - IJLST
POLAROID zonnebtillen Galanagracht g

Bouwpaketten, Aitfix, Llatchbox Telefoon 1318



I,iIATERSPOTTVERENIGING ]JLS T.
'I-l

Op zaterdag 23 juni gaat de
WatersportverenigJ_ng IJlst be_
ginnen met de kennismakings-
cursus zeifen. 1S jongens en
meisjes in de leeftijd van Iz
tpt 16 jaar komen voorlopig
al hiervoor in aanmerking.
Heb je nog geen uitnodiging
gehad, dan zit je er deze keer
nog niet bij. Maar na de vakan-
tie gaan we nog een zeifcursus
organiseren voor de jeugd omdat
de belangstell-ing erg groot is.
Boekhandel Visser heeft ook in_

lrygehaat<t op dit zeilgebeuren van
de Watersportvereniging en heeft
een boekje dat zeer leerzaam is
(en dat wij de jeugdige water-
sporter aanraden )aangeschaft.
Een ieder die hiervoor belang-
stelling heeft kan dit boekje
aanschaffen voor de prijs van
f . 8,25. (Le UnZSTLnN ) van B.J.F.
Stijger. Wij gaan op 23-6-L979
op de Friese meren in verschil-
lende typen zeilschepen waaronder
een oude vissersschouw, die vroe-
ger is gebruikt op het iJsselmeer
door beroepsvissers zeil_en. Er
wordt gewisseld van schip, zod,at
jullie op zowel een nieuw als
oud type gaan zeil-en.

. Gymschoenen aan boord zijn ver-
\Tiicht en verder moet je brood

voor tussen de middag meenemen.
Er zijn aan deze dag geen ver-
dere kosten verbonden. Verzame-
1en op 23-6-L979 om 9.OO uurrs morgens bij de telefooncel
tegenover het Wapen van IJ1st.
Wi j zi jn om ohgeveer l_8. OO uur
weer terug in lJlst. Ben je die
dag verhinderd, bel ons dan even,
êf, dan kan er nog een ander mee.
(tet.i-952) Wij hpen dat jultie :

mooi zeilweer treffen en wensen
jullie een fi.jne das.

periode 15 april - 1_5 juni lg7g

GEBOREN:
Bouwe , zn,v.J. de Boer en
T. Benedictus I
Suzanne Esther, di.v.R.Reitsma
en T. de Jong;
Elmar t zyr. v. H. Schraa en F. Breimer
Gerben Dirk, zn.v. L.N. Bergstra
en A.M. Boomsma;
Nynke, dr.v.p. de Hoop en
H. Hobma;
Gerbrig Petra, dr.v.J. van Brus
en H. Hoogeterp;
Korne I ia , dr . v. A. J . Meetsma en
G. Bruining
ONDERTROUWD:

geen.
GEHUWD:
Wolter Walsma em Elisabeth Wil-
helmina van Brug, Oosterwolde;
Harmen Jonkman en Froukje Trijn-
tje Huisman, Leeuwarden:
OVERLEDEN:
de heer Jacob van Duijn, 81 jr.
e.v.M.A. Hellermann I
de heer Reinder Zijlstra, g3 jr.
w.v.F. Kluiwstra;
mevrouw Pietertje Coehoorn,
71, jr. e.v. B. Oldenhof ;
mevrouw Johanna de Vries ,
82 jr., w.v.M.Tigchelaar;
de heer Siebolt Suiding, 62 jr.,
e.v. K. Leuiken.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE
KYPMANT SJE ..Ud TE RL.IJ K
DINSDAG 17 JULÏ A.S.

SH
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W.J.van der Velde
IJlst - Sneekerpad 6
telefoon: O5155-1351

Nieuwbouw van stalen roei-
schouwen
Winterberging 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
ai u klaar met VERS VLEES

Natuurlijk vullen wij ook uw
dlepvrles met le kwaliteit
JONG RUND- ot VARKENS-
VLEES

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

Shserii t Zfrhtn
telefoonl309 AD VER TE UR DTT BLAD !

22

Kruidenierswaren
groenten en fruit

Vers vlees en vfeeswaren

brood en gebak

Áionrrrioqqtvyrr èvv

efrz., enz.!!
SPECIALE DROGISTER]J

EN KOSMETICA-AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDER! ! !

E E R S T R AIS

OORDEEL-
M A R K T!

Stads laan 2 ' te l. : 1206

P

de umrdffilmarkt
Voor al uw:
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FLORALIA IN I'DE KOGGEII.

Vrijdag l-1 mei j.1. was het dan
zover; om 9 uu.r gingen de deuren
open en kon iedereen zijn plant
(je) of vrije inzending (maar 6 ! )

inlevereni,' In november r 78 waren
de stekjes uitgereikt aan leer-
lingen van de kleuter- en lagere
school, ouders en V.0.V.-leden.
De 6 maanden blijken toch te kort
om van stekje..tot een fikse plant
uit te groeien. De Floralia-com-
missie zal voor de volgende keer
zich hierover beraden. 0m half
. - ging elke leerling naar zijn
Èías om daar van meegebrachte
bloenen een bloemstukje te maken,
waaruit de jury de mooiste mocht
kiezen voor een prijs. De dames
Hettema, Snijder en Schaap hadden
een hele klus om a11es te jureren.
Er waren nl. 51 prijzen te verde-
len in 8 categoriên voor de
plant$es en voor de bloemstukjes
waren er 3 prijzen per klas. A1-
les ging in goede sanenspraak
en vanaf deze plaats nogmaafs
een compliment voor deze 3 da-
mes. Complimenten, alsook felici-
taties kregen de prijswinnaars
(echt teveef orn op te noemen )

om 5 uur toen meester de Jong
de prijzen uitreikte.
f klnderen en hun onderwijzersv
hebben veel werk gemaakt van de
werkstukjes, want de Floralia
stond dit jaar in het teken van
touw. Ouders en ook de kinderen
zelf konden hun eigen produkten
kopen. Andere aktiviteiten als
touwtjetrekken, erwten raden,
lengte touw raden, grabbelton,
bingo en natuurlijk het draaiend
rrRatrr. ts Middags werd er door
de heer Piersma met de kinderen
maskers gemaakt. 's Avonds hield
de heer Kerst Koopman een praat-

ja over Hydro-cultuur. Om 9
uur trekking van de loten, die
de gehele dag door'jongens en
meisjes van klas 5 en 6 waren
verkocht . Velepri.j zen, die be-
schikbaar werden gesteld door
ouders en leden van V.O.O.,
vonden hun weg. De hoofdpri.t-
zen waren een taart en een
kunstÈtof plantenbak, resp.
beschikbaar gesteld door nievr.
Elsenga en de heer Koopnian.
Ook was er de altijd gezetlige
theetuin, rtbevrouwd" door juf
Smit en Brand, compleet met
parasols (het weer buiten was
zeer regenachtig) wat ean zon-
nig geheel was. Tot zover dit
verslag De volgende Floralia
is in 1981-. Het 1i jkt ver weg
maar zoals u weet - de tiid
.n a-Lo gJ 1n sKoI t- .

BUURTVERENIGING DE RAT

Feestavond gehouden 11 mei j I .

Er was ean goede opkomst. Het
eerste uur werd besteed aan
een korte vergadering en kof-
fiedrinken. Daarna werd er een
spellenwedstrijd gehouden. De
hoofdprijs werd gewonnen door
dhr. R. Ciere, die gehuldigd
werd met een fl-es Berenburg.
Het was een gezellige avond
die met veel- enthouÈiasme
gevuld was. Het bestuur hoopt
op deze voet door te kunnen
gaan met de goede geestdrift
van al haar bewoners.

Het bestuur.

GE SLAAGD

Agnes I. de Jong, Ylostins-
laan 86 slaagde onlangs voor
de akte B van de kleuteroplei-
ding (hoofdleidster).
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Totuwdienst
met alles rvaar u ma atooit

SPAREN r PNIVÉNTKENING
VAKANTIEREIZEN o BUITENLANDS GELD r

VERZÊKERINGEN o HYPOTHEKEN o
PERSOON LIJKE LENTNGEN o

FINANCIERINGEN r
BELEGGINGEN o BEWAARGEVING T

debar*roorierJereen




