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. 26 JULI A.S......JAARMARKT IJLST!!!!

Donderdag 26 juli a.s. gaat de eerste rJl_ster Jaarmarkt van
start.om 9.oo uur zaf een heraut te paard een proc_Lomatie
voorfezen, waarna burgemeester H.ll/.F. Mumsen de jaarmarkt
officiëel zal openen. Het programma is als volgt:
09.o0 - 16.00 uur - Jaarmarkt op de Ee- en Garamagracht,

gedeelte trissen 0verkluizing en Stadhuis.
Ruim 65 deelnemers mef'een grote ver_
scheldenheid aan koopwaar.

09.00 - 13.00 uur * Paardenmarkt op de Overkluizing.
Tevens aanvoer van kl-einvee, uitgezonderd
p luimvee .

09.oo - 16.0o uur - Agrarische show op het terrein aan de
Sudergoweg naast de ijsbaan.

16.o0 - 18.oo uur - Demonstratie met Friese tuigpaarden op
het voormalige voetbalveldje aan de
Sudergoweg. In de pauzes een optreden

vg.oo - zr.oo uur - Iïï-lï,;::ll'ï;"8il:ï,ï:i:;'àl il;31i"-'
zweep .

De gehele dag kermisattracties op het plein van de ylostins-
school. Tevens de gehele dag draaiorgermuziek van de Milord.

Het voordeligste adres voor

Bankstellen Verlrchtrng
Eetkamers Kaststellen
Wandmeubelen Wandborden
Kleinmeubelen Curiosa
Salontafels GeschenkenGalarnagracht 28. TeteÍoon 051 55-1 707
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PROGRAMMA STADSFEESTEN 1-979.

Door een ongelukkige samenloop
van omstandigheden is de TRIM-
LOOP, altijd georganiseerd door
Buurtvereniging Sikko Sjaerdema-
laan/Harinxmaweg niet binnen cle

Stadsfeesten, maar aI oP vrij-
dag 24 augustus a.s. om 7 uur
in de Sikko Sjaerdemalaan. Ïn-
schrijven aan de start.
Het verdere programma zíet er
als volgt uit:
W0ENSDAG 5 september:
ts middags: IJ .V.C. -toernooi
op het sporyveldencomplex.
rs avonds + 7 uur t $FNN 'verzorgd door Buurtvereniging
A1d Drylts. Nadere bijzonder-
heden in het Kypmantsje van
augus tus .
ts avonds + 7.45 uur: kuiPje-
steken op het sportveldencom-
plex door Buurtvereniging
De Tromp.
DONDERDAG 6 sePtember:
Spel.letjesmiddag in Nij Ylo-
stins.
ts avonds + 6.30-8 uur: kaats-
demonstratie door enkele beken-
de parturen, organisatie kaats-
vereniging Nije Moed.
rs avonds 7 - 9 uur: BRADERIE
op de Geeuwkade en Zevenpelsen'
organisàtie WinkeI iersvereni-
ging IJ1st. Td.jdeaa de Brade-
rie zaT een dixielandorkestje
op,een dekschuít in De Geeuw
spê1en, terwijl enige muziek-
korpsen op de 0verkluizing
zul-len spelen.
rs avonds + 7.45 uur: Wedstrijd
op De Geeuw met eigengemaakte
vaartuigen. door Buurtvereni-
ging De Rat.
VRIJDAG 7 september:
ts ochtends: kof f iedrinken i_n

Nfj Ylostins: organisatie
samenwerkende vrouwenbonden .

Eventueel poppekast voor de
kleinste jeugd. Hierover meer
in augustus.
rs middags + 4 uur: wielerronde
voor de jeugd door Oud-IJ1st,
verzorgd door de S"h11buJryj-*ioíJ
groep.
rs avonds:6-karnp voor volwasse-
nen (buurtverenigingen)op het
sporbveldencomplex, verzorgd
door Buurtvereniging De Rat-
draaiers. \,./
ZATERDAG'8 september:
rs morgene + 10 uur en rs mid-
dags om + half vijf OPTOCHT
door ïJlst. De opdracht i-s vrij.
Iedereen mag naar ei-gen keuze
een wagen, fi-ets of lopend iets
verzorgen. Aanmeldingen uiter-
lijk maandag 3 september indie-
nen bij een van de bestuursleden
(ge1dt afleen voor de wagens).
De juiste route wordt ook in
augustus bekendgemaakt.
's middags van 2 uur - 6 uur
6-kamp voor de jeugd in de
YLostinslaan door de Buurtver-
eniging Ylostinslaan.
Vanaf 11 uur 's ochtends: vof-
leybal- en kaatswedstrijden op
het sportveldencomplex. \.,
rs avonds: bejaardenrit verzorgd
door Buurtvereniging Ylostins1aan.
rs avonds vanaf + 6.45 uur: voor-
drachtwedstrijd in het Mienskips-
hCrs door de Fryske Krite.
ALLf, VIER DAGEN LUNAPARK OP DE

PARKEERPLAATS BIJ HET SPORTVEL-
DENCOMPLEX.

E.

vervolg blz. 
T
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parkeergelegenheid voor de auto en fietslP. S. Met ruime



rvervolg van blz. ?.
Er kunnen nog kleine verande-
ringen plaatsvinden. femand,
die nog vragen heeft over het
programma of over iets anders
m.b.t.de Stadsfeesten kan al-
t j-jd bij één van de bestuurs-
leden terecht.

Het bestuur

SPORT EN SPEL M]DDAG MANEGE
IJ LST

Onlangs organiseerde de Manege
IJlst een sport en spelmiddag
voor pony-ruiters. DeefneÍners
waren de lessers en de Jeden
van de ponyclub IJ1st, plus
minus vijftig in geta1.
Er waren prachtige prijzen,
o.a. bekers en medailles met
inskriptie voor deze middag be-
schikbaar gesteld door de heer
A. Slot uit Apeldoorn. Er werd
dan ook fe1 gestreden d'oor de
deelnemers.
UITSLAGEN:
SPEEL UW SPEL:
1. Simone Altenburg;
2. Gosse Damstral,
3. Sjoukje Brouwerl
4. Yfkje Nauta;
5. Jaring de Groot.
tsEH4Np I GH,E I9 S gPF LE N :

1. Anke Slkma;
2. Marye Visser;
3. Gerard v.d.Broek;
4. Chita Bos;
5. Marieke van Houten.
STOELENDANS:
1. Anne Sipke Schilstral
2. Hinke Cnossen;
3 . Froukj e Posthuma I

4. Titia v. Eeuwen;
5. Edith Norél.

STOELENDANS:
1. Marye Visserl
2 , Sj oukj e Brouwer I
3. Yfkje Nauta;
4, Wijke Abma;
5. Natascha Bos.
De PECHPRIJS was voor Greetje
Osinga op Kirioe.
Na een geweldige en keurige pa'
rade meldde de paradecommandant
Sjirk Nieuwenhuis jr. de parade
kfaar voor inspectie bij de
jury, waarna de prijsuitreiking
plaatsvond en de bijbehorende
ereronden werden gereden. Hier- v
na werd deze prachtige middag
afgesloten door Sj .Nieuwenhuis
6r., befast met de algehele lei-
ding en speaker. Er werd nog
een dankwoord gesproken door de
secretaresse van de ponyclub
mevr. Bos en door de heer A.Slot,
welke persoonlijk de prijzen
uit kwam reikerr.

LEEUWARDER COURANT

AGENTE: S. HOOGLAND

STADSLAAN 12, IJLST.

TEL. : 05155-l-698

OOK VOOR HET VERZORGEN

VAN ADI'ERTENTIES.

VEREryIG]N.G STADSFFESTEN IJLST

STAI'ID ZONNEBLOEMWEDSTRI JD

De 1e melding voor de zonnebloem-
wedstrijd is binnen. De fam.van
der Meulen, Eegracht IO2, heeft
een zonnebloem met een hoogte
van 2 m. gerneld. Wie meldt een
zonnebloem, die nog hoger is?
Neemt u kontakt op met het bestuur !
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De Bondsspaarbank is een
moderne, komplete bank, waar u
terecht kunt voor al uw geldzaken.
Toch is er iets dat haar onderscheidt
van de andere grote banken.Umerkt
dat aan de hulpvaardigheid en aan
de snelle service. Er is geen bank,
waar ook op drukke dagen de wacht-
tijden zokortzljn.

De Bondsspaarbank kan
namelijk veel geld besteden aan
voldoende kantoren met uitstekend
geschoold personeel en aan de
modernste apparatuur. Want de
Bondsspaarbank is een stichting
zonder winstoogmerk. Een stichting
heeft geen aandeelhouders,aan wie
winst moet worden uitgekeerd. Die
winst kan nu gebruikt worden voor
service-verbetering en de kliënten
profiteren daarvan.Of ze nu veel of
weinig geld hebben.Alle kliënten,

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

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

BONDSSPAARBANK
IJLS T

Stadslaan 51.

TAXI _ CENTRALE

NIEUWENHIJIS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NÏEUW 05155-1900 NIEUW

b. g. g. SNEEK o5150-18888

Z ] EKENF OND SVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW_ EN VOLGAUTO I S

BE GRAFENI S ONDE RNEM] NG

NI EUWENHUI S

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

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

SJ. NÏEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan 10
ïJ1st, te1 1900, b.g.g.

(o51so) 18BBB
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Uit voorraad leverbaar:

N , nu ha.Len be,telzend: genleg fzeu^ :

aan schoolsputlen: GROTE HERMAN BROOD

POSTER gnatiÁ :

(zolang de voorraad strekt)

GROTE BOSATLAS

KOENEN II'OORDENBOEK NEDERLANDS

VERMASEREN GESCHIEDEN I SATLAS
ALLE PRISMA WOORDENBOEKEN

u

f

LLE

25,OO

(maar kom dan wel zo spoedig nogelijk! )

TEREN SCH00LT/i-S, 3 valzlzen + Z vootLva"lzben

SCHOOITAS MEï SCfí0U?ERRIE\\4 - 59,s5

nu 
^I-eehÍÁ 

59,95

P.S'' TÍjdens de JAARMARKï

grandioze aanbiedingen

en

speciale attrakties I

Kom even langs

VISSER - IJLST
BOEK.KANTOORBOEK. EN FOTOHANDEL
MERKSPEELGOED . KLÊIN-OFFSETDRUKKERIJ

Galamagracht 9 Ulst Tel 05155-1318
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TNTERKERKELTJK KOOR "EUPHqNTA".

A.s. dinsdagavond 21 augustusís avonds 8 uur kopen wij weer van
start te gaan rnet ons nieuwe programma en uiteraard kunt u het
bijna weJ- raden, er wordt weer een dringend beroep op een ieder
gedaan die kan en graag mag zingen. Zing dan met ons mee zodat
we weer een goed en gezellig zangseizoen mogen hebben. Wil.t u
nog meer inlichtingen, bel dan 1819 of tot ziens op 21 augustus
in de Doopsgezinde Kerk aan de Eegracht.

Het bestuur.

In verband met

die avond geèn

27 juli a.s.

de Jaarmarkt op donderdag 26 juli a.s., zal er

KOOPAVOND zíjn, deze wordt verschoven naar vrijdag
DUS VRIJDAG 27 JULI K O O P A V O N D :

De Winkeliersvereniging

Kan TJlst zonder

De fietsenmaker
fietsenrnaker?

niet zonder"
ANNA SCHRAA_

VAN POPTA

GEDIPLOMEERD

PED ÏCURE

VAKANTIE VAN

4 AUGUSTUS

T/M

19 AUGUSTUS.

€
!rOnde rde 1 en

Reparati e

NIEUW

Ri-jwielservice te1 L724

lst.

IJlst

Voor rac e

n ïoer

K. Koopmans
Galamagracht 90, IJ
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W.J.van der Vel-de
IJlst - SneekerPad 6
telefoon: O5155-1351

Ni- euwbouw van stalen roei-
s ch ouwen
Winterberging en reParatie
Verhuur van: motorkruisers

16 m2 B.M._ers
roe ib oten

Verder een rustige L<leine
camping met aanlegsteiger.

Vraagt onze Prospectus.

t
)i UW SLAGER staat iedere dag voor

3 u klaar met VERS VLEES
)

Natuurliik vullen wif ook uw
dlePvrles met 1e kwaliteit
JONG RUND. O' VANKENS.
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat oÍ bel even mcr

Slagerli t"Ziilstn
telefoonlS09

|r, ! |} ! |} t,llt,!|}|} ! !t, |>}} t,! ! |}|}t'l,'} l, ! l

ADVERTEiJR IN DIT BLAD !

ft
Voor af uw:

Kruidenie rswaren

groenten en fruit

Vers vfees en vl-eeswaren

brood en gebak

díepvries
enz., enz. ! !

SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA_AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDER! ! !

Stadsl-aan 2'

T R AIS

EBL-
K T!

te1.: 1206

P EERS
OORD

MAR





G E M E E-N T E IJLST

van

de wethouder,

J . J. de Vries

de burgemeester,

H.W.F. Mumsen

de

de

i nwoners

geme ente

IJLST.

T-T l<+ 19. irr l i 1O?Ot +v Jurr

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zi-jn wordt op donderdag 26 juli a.s.
een jaarmarkt gehouden in 0ud-IJ1st. Naast dez.e jaarmarkt worden meerdere
evenementen georganiseerd zoals een paardenmarkt, een agrarische ghow, een
demonstratie met Friese tuigpaarden en de traditionele ringrijderij met
Friese sjezen. Deze aktiviteiten" zull-en zich uitstrekken van 's morgens '

6 uur totrs avonds plus minus 10.O0 uur. Daar óén en ander zich afspeelt
in Oud-IJlst en gedeeltelijk in de orngevi-ng van de Sudergoweg zai- geheel
IJlst die dag volledig afgesloten zíjn voor doorgaand verkeer. De Stadslaan
wordt ter hoogte van de Rinnert Anemastraat afgesl,oten, de Zevenpelsen ter
hoogte van de Hendrik Huizengastraat en de Sudergoweg ter hoogte van De
Dassenboarch. Bewoners van de achterliggende woningen zull-en zich die dag
aldaar zeer beperkt per auto kunnen verplaatsen. De à1daar gevestigde winkels
en bedrijven dienen er rekening mee te houden dat die dag beslist geen aan-
en/of afvoer van materialen mogelijk zal zijn.

Tevens verzoeken wij de bewoners van de Ee- en Galamagracht {gede,elte
!,uqs_e-5r-.-!lug e.n Stadhuis ) hun auto's uiterli jk woensdagmiddag etders te par-
keren,, daar de rrolledige overkluizing én oe'*Eêide g"rór,tguOáèften benodigd
zijn voor de paardenmarkt en de ambulante handel-. Ook de .beide parkeepplaatsen
achter het Stadhuis dienen ontruimd te worden, daar deze aangewezen zijn als
parkeerruimte voor de markthandelaren

Op het plein van de Ylostinsschool zullen enkele kermisattracties ge-
plaatst worden en de daàrbij behorende woonwagens zullen een standplaats
moeten vinden op de parkeerplaats achter de A & O. De eigenaren van autors,
die aldaar geparkeerd staan worden verzocht deze parkeerplaats zondagavond
22 iuli a.s' tE ontruimen. Yríjdag 27 juli zaL de parkeerplaats weejr beschik*
baar zijn,

Wellicht zal_ op 26 juJi in beperkte mate overlast worden ondervonden
van g,eparkeerd staande' autors van bezoekers van de jaarmarkt. Onzerzijds.
zal-'aL het nodige worden gedaan om deze overlast tot een mi-nimum te beperken.

Wij hopen dat u allen uw medewerking aan het vorenstaande zult v'rllen
verlenen om deze eerste grote jaarmarkt in IJlst mede tot een succes te maken.

Tensfotte willen wij nog graag een beroep op u doen om op 26 juli de
vlag uit te steken om lJlst een feestelijk aanzien te geven. Met name rond
de markt etc. kan clil cle gezel I igheid verhogen.

Burgeneester en wethouders
van de gemeente IJlst,
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Voor mevr. van Huissteden in
de plaats ie gekomen:
mevr. J. .FeintemE,
Yfostinslaan 72a,
tel. I824.

INLEVEREN KOI'fJ VOOR HET

VOLGENDE KYPMANTSJE

UITERLIJK 14 AUGUSTUS a.s.

M. van der Veen
te1. 05155-1229

ONZE SEIZOENOPRUIM]NG VIND U VELE KOOPJES, O.A

Alle dames blouses, T-shirts, japónnen, rokken
en TERLENKA-broeken

Blkinir6 en badpakken -
Herenoverhemden

Breiwol - Í 1,-- per bol
Korte jongensbroekjes mt

nu met 30% KORTING!

I 12,50

Kinderspijkerbroeken... .f 15,95

LOVABLE B.H. van f.27,SO-----NU f 17,5O

Restanten sokken en kniekousen f 1,,75

Vele coupons gordijnstoffen en vi-trages
Coupon wollen tapijt 44O/4OO van f 1.OO0,-- voor f 555,--

VERDER BÏNNEN VELE KOOPJES.

,,!lt"t.r waremhuÍó"
Galamagracht 5 on 8 - lJlst

ALLES VOOR DE TUÏN
St dolasn 2.4 - Tsffoon 05155-1224
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sanrcn risicots..-
sanrcn één Polisl

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

Man en vrouw ziin bij overliiden
even hoog vezekerd. De totale uit-
kerlnqen iiin voor een jong gezin 

,

zelfs ircer dan Í 100.000.-. Natuurlilx
met winstdeling, maar ook met
autornatische aanpassing aan het
stijgrende levensPeil. En ook de
riááeren kunt u meeveaekeren!

Wilt u de Samen'éen'Polis beter
leren kennen? Belt u ons even' OÍ
komt u biions langs. Wij vertellen u

graag meer over deze uitstekende
gezinsvoorziening.

assurantiekantoor'

A.M. KRUIS
De Jagersherne 2

te1. : 1-780

Foar al Jou molkpro-

dukten, b0ter,

tsiis, aeijen

en oare deistige

spul 1 en

komt de molkboer

bij Jo oan! !

Jou molkboer,

N. Waltje

ti 11. : L397

l*
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S.O. de

ROMMELMARKT !

8 augustus a.s
s morgens 09.0O uur
terrein van Houthande
Vries b.v.

15 juni t/m 15 juli 1979

GEBOREN:
Sander René, zn.v
en M. Bijlsma;

. remmigje Dieuwke,
\a en S. van cier

Renate . dn . \/ . P. Oft s! . v .

van der Heide;
Karlijn, dr.v.J.D. Muurling
en F.H. Cornefisse;
Gosse Gerard , zn.v.J.Faber en
T. Ferwerda.

ONDERTROUWD:

Jan Nijdam en Akke Rousseau'
IJIst.

GEHUWD:
Hidde de Jong en Tjoltje Ziil-
stra, Bergum.

OVERLEDEN:
de heer Siebolt Suiding' 62 jr.
e .v . K. Leuiken;

!e heer Tjeerd Nolles,31 jr.
e.v. A. Grondsma;
mevrouw Janke Jansen, 6O jr.
e.v. J. Buma;
de heer Hendrik Johannes Oppen-
huizen, 64 jr. e.v.A. Tjalsma.

KOMT EN KOOPT:

opbrengst ten bate van het
bouwfonds voor de " chaaps-
kooit' van de Gereformeerde
Kerk te IJIst.
U hebt ons al met veel
"koopwaar" geholpen.
Hebt u nog rommel-, wij komen
op 15 en 16 augustus vanaf
19.00 uur weer langs om het
op te halen.
Kunt u zolang niet wachten,
neemt u dan kontakt op met:
Timmerbedrijf Spijksma,
Uilenburg 35, te1.1228 of
G. de Jong, Julianastraat
nr. 24,te]- .1852.
Kleine spulletjes voor onze
GRABBELTON kunnen we ook
nog gebruiken. Kontakt-
adressen als hierboven en
Greetje Abma, Ylostins-
laan 69, tel.1335 en
mevr. Bakker, Sudergoweg
nr. 16 , tel . 1898..
Bij voorbaat onze dank.

GEVONDEN VOOSWERPEN

1 school-etui met stiften etc
Aíha1en bi j Gea Brouurer,
Ylostinslaan 25.

.J. de Haas

dr.v.P.Elzin*
Wa1 ;

ivier en fJ.

VERLOREN VOORWERPEN

1 donkerblauw trainingsjack,
maat 1L6 (jongens). Rode streep
op de mouw. Graag terugbezorgen
bij: A. Tiersma, De Kearnstien
nr. 18, IJIst.

1 zwarte herenparaplui in De

Skoender. Afhalen bi j fam.W.J.
van der Velde, SneekerPad 6'
te1.1351.
Gevonden Uq [""t tJlst op schiP
I zwarte kater, I 3 mdn.oud fnl.
Sluyter, te1 .l-649.
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