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HAARD BEZITTERS,

.. IT DRYLTSER KYPMANT$JE "
maandblad uoor

Uitgave: E. Hekman, De Dassenboarch 34
tel . : l-5O9
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OPEN

Gemeentewerken is reeds 2 jaar
bezig met het oPruimen van zieke
iepen. Zoals u wellicht weet heb-
heb we hier met een zeer hardnek-
kige iepziekte te maken. A1leen
in IJlst al zijn zo In 4O aange*
taste bomen gerooid. De kever
dle d,eze ziekte veroorzaakt is
al1een te bestrijden door deze
en de larven, welke zich in de
zieke bomen bevinden, door ver-
branding te vernletigen. De ke-
vers mogen n.1.niet de kans krij-
gen om op gezonde bomen hun eit:
jes te leggen. Gebeurt d1t wel
'zn zal deze bPom onherroePelijk

Voodgaan. Wii witlen u er oP wij-
zen dat we met elkaar deze iep-
ziekte behoren te bestrijden.
Lukt dit niet dan zullen binnen
enkele jaren a1le iePen uit het

l.andeli-jke bomenbestand zijn
verdwenen !

Wij wil1en u dringend verzoekerr
geen iepenhout te gqbruiken. Di I

voorkomt veef moeilijkheden. Wij

zijn n.1. genoodzaak,t via wette-
lijke voorschriften hiertegen oP,

te treden. Het is in ieders be-
lang dat iedereen zich hier aan
houdt.
Ter informatie kunnen wij u nog
mededelen dat in IJlst vorig jarr
a1le zieke iepen gerooid zíjn.
We hoopten dat IJlst nu verder
verschoond zou blijven van deze
zl-ekte. Hefaas ziln er nu door
êên onzorgvuldige open haard-
bezitter weer zotn 20 bomen aan-
getast welke nu weer gerooid
dienen te worden. Er moet nog
afgewacht worden wat de verdere
schade zal zijn aan ons bomerl
bes tand .

Galamagracht 28. TeleÍoon 051 55-1 707

l{et voordeligste adres voor

Bankstellen Verlichting
Eetkamers Kaststellen
Wandmeubelen Wandborden
Kleinmeubelen Curiosa
SalontaÍels Geschenken
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Van het Stadhuis
Het komt regelmatig voor dat
lampeh van de straatverlichti-ng
niet branden. Soms is dit het
gevolg van bafdadigheid, df van
een technisch mankement. Indien
het PEB hiervan niet tijdig op
de hoogte wordt gesteld kan het
soms een vrij lange periode du-
ren voor de lamp vervangen wordt
of het defect verholpen. Graag
doen wij een beroep op een ieder
die een defecte straatlantaarrr
signaleerd om dit door te geven
aan de gemeente-secretarie,
tel. 1625, onder opgave van het
nummer op de paal of vermel-
ding van het perceelsnummer
waar de paal zich bevindt. Door
de gemeente-secretarie wordt
het PEB gewaarschuwd, waarna
het defect zo mogelijk binnen
één week wordt hersteld. Voor
uw medewerking bij voorbaat
dank.

CURSUS DU]TS.

In september beginnen we weer
met Duitse les. Bij voldoende
deelname in twee groepen:
Itbeginners " en rrgevordendenrt .

Graag opgeven bij mevr. van
Amstel, Yl-ostinslaan 90,
te1. 1"592.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN.

Eerste bijeenkomst dit seizoen
maandag 10 september in het
Wapen van IJlst. Aanvang
8.OO uur rs avonds. De heer
H. van Beusekom uit Bergum
spreekt over acupunctuur.

BLINDENTEHUIS'ISONNEHEERDTII .

Bl indentehuis te Ermelo 'rsonne*
heerdtil het genoegen u mede te
delen dat de Jaarmarkt op 26
juli j.1. voor ons zeer geslaagd
is. Wij hebben beloofd u de naam
van de Friese pop mede te delen.
Wel , de naam was trSaapkert, een
echte Friese naan. Deze naam is
echter door niemand geraden.
Allen die medegewerkt hebben
deze dag voor ons tot een succes
te doen worden danken wij har-
telijk.

De medewerkers van !trsonneheerdt t' . V

JEUGD VAN IJLST-L

De 0pen-Deurgroep vraagt ju11ie
aandacht voor:r'Licht over IJ1st",
op 24, 25, 26 augustus a.s.
Het progranma voor dit weekend
is a1s volgt:
VRIJDAGAVOND 21-.00 uur :

De prabhtige f 1lm: rrTime to runrl
(De vfuchteling), met in de
hoofdrol Ed Nelson. Na afloop
gelegenheid om over de film te
praten of gezellig bij elkaar
te zijn.
ZATERDAGMIDDAG 16.0O uur:
Straatoptreden (Overklui zing)
van de rock-groeprrFaith" uit
Vlaardingen. \Y
ZATERDAGAVOND 20.OO uur:
Opnieuw Faith. In de pauze en na
afloop kunnen jul1ie praten met
Arnold v.Heusden, de adjunkt-d:i-
rekteur van Youth for Cfrrist.
ZONDAGMORGEN 09.30 uuf :

Ter afsluiting een Open-deursa-
rpenkomst weer met Arnold v.Heus-
den. Voor jullie treedt dan op
de bekende zanger-gitarist Dinge-
man Counou.
Dit hele programma zal- gehouden
worden in een gezellig ingerichte
tent op het oude sportterrein.

Het doet de medewerkers van ons
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BApMT,NTONNIpUWS .

Het nieuwe sportseizoen ig weer
begonnen, We hopen, dat het een
goed seizoen zal worden. 0m daar-
voor te zorgen organiseren we

weer een aantal toernQoien. Nieuw
daarbij is een enkelsPeltoernooi,
waarbij gespeeld wordt volgens
afval systeem.
We willen dit seiuoen ook een
onderl inge comPetitie organise-
ren.
In het informatieboekie van de
vereniging staat alles uitvoerig
beschreven. Onze vereniging kan
nog nieuwe leden opnemen. U kunt
elke donderdagavond van 6 tot 7

uur in de sportzaal onder deskun-
dige leiding een partijtje sPelen
Maak hier eens gebruik van om oP

deze manier de badmintonsPort te
leren kennen. Deze mogelijkheid
is er tot 1 december. Om de
kosten te dekken vragen wij
f. 1r-- per uur.

Bestuur badminton-
vereniging.

OMNIVERENIGING''STANFRIESI'
AFDELING GYM.

De vakanties zijn weer voorbij
en het nieuwe seizoen r79-rBO
l1gt voor ons. Deze week zijn
dan ook onze wekelijkse gymlessen
weer begonnen.
Hjer volgt ons lesrooster:
Maandag 1'7 - 18 uur - meisjes 1Oi

19 - 19 uur - meisjes 11i
- L9-20 uur- meisjes 1'2-L3i
- 20-21 uur- adsp=dames 14i

en ouoer.
- 2I-22 uur- trim heren.

Woensdag 13-1-4 uur-kleuters4-5
14-l-5 uur-meisjes 6-7

- 15-16 uur-meisjes 8j.
16-17 uur-rll€isjes 9j .

17-I8 uur-jongens 6-B
- 18-19 uur-heren .LZi .

en ouder.
19-20 uur-dames grond-

gym+vo1 I ey-
bal .

Donderdag L7 -L8 uur-jongens
9-12 jaar.

Nieuwe leden van harte welkom.
Ze kunnen zich opgeven bij de
leiding in ieder lesuur. \r'

Het bestuur.

Tafe f te nni sver en i g ing
ilEf fect | 7g.rl

Zaterdag 1 septernber a.s. zul-
len de aktivitelten van de ta-
feltennisvereniging weer aan-
vangen. Doordat we wat meer
uren toegewezen hebben gekregen
zullen de jeugdspelers voortaan
zaterdagmorgens van 09. O0-l-2 .00
uur over de zaal en de tafels
kunnen beschikken. Voor de se-
nioren zijn er nu mogelijkheden
op de maandagavond van half
acht tot half elf. Eerste avo-4
zal zijn 3 september a.s. Eén\-,
en ander zal door het bestuur
nader worden toegelicht op de
ledenvergadering van maandag
20 augustus a.s., aanvang half
negen in de kantine van de sport-
zaaI. Ook zaf dan de mogelijk-
heid tot deelname aan de bonds-
competitie worden besproken.
Voor de jeugd is er gelegenheid
om op deze avond vanaf kwart voor
acht tot half negen de verschil-
lende aktiviteiten voor het

vervolg zíe bLz.6



DeBondsspaaóank
iseromutêdiencn

De Bondsspaarbank is een
moderne, komplete bank, waar u
terecht kunt voor al uw geldzaken.
Toch is er iets dathaar 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 zokortzijn.

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
]JLST

Stadslaan 5l-.

TAXÏ . CENTRALE

NÏEUWENHU]S - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NÏEUW 05155-1900 NIEUW

b. g. g. SNEEK 0515O-18888

Z Ï EKENF OND SVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO I S

BE GRAFENIS ONDE RNEMI NG
' NIEUWENHUIS

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

Meldingen dag en nacht bjj
onderstaand adres. Voor alle
i hl i ^h+i nao- ldrri aron rrên-Illf lLllUf lIËgtlt asvrLZUllt vUI-

zekering:
sj. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan 10
ïJ1st, tel l-900, b,g.g.

(051s0) raeae

l{ie wl:. deze winter mee
naar zwemles in Bolsward
voor a of b diploma (geen
kinder). Graag zo spoedig
nogelijk opgeven bij
Jan Nooitgedagtstraat 29.



vervolg van bIz. 4.
komende seizoen te bespreken.
Nieuwe leden zijn uiteraard ten
alle tijde welkom. Zij kunnen
zich op de verschillende speel-
avonden en ochtenden bij de dan
aanwezige bestuursleden melden.

INLEVEREN KOPTJ

KYPMANTSJE VAN SEPTEMBER

UITERLIJK

l-8 SEPTEMBER a. s .
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VERENIGING STADSFEESTEN IJLST

De hoogste zonnebl_oem van dit
moment is plus minus 2.50 m.
Kweker de heer J. van der Zee,
Buséstraat 30.
Is uw zonnebloem hoger en u
bent deel-nemer aan de wedstri j d ,
meldt u dit dan aan één der be-
stuursl eden .

RIJDAGAVOND 24 AUGUSTUS a.s.
rganiseert de Buurtvereniging
ikko Sj aerdemalaan/Harinxma-
g in samenwerking met de A.V

ORROR uit Sneek de traditione
RIMLOOP. Aanvang 19.00 uur.
nschrijven aan de start.
et parcour is: Sikko Sjaerde
al aan / Har i nx mawe g/Y1 os t i ns -
aan.

N.C.V.B.-nieuws

Het vergaderseizoen staat weer
voor de deur en derhal_ve geven
wij u onderstaand een programma-
overzicht voor de komende winter.
Donderdag, 20 september start-
avond in samenwerking met de
C . P. B. Mevr . Lize Stil_ma, bekend
journaliste/publ iciste vertel.
over haar nieuwste boek: ilToen
de RamshoorD zwêêgrr.
Donderdag 25 oktober, ds. Boomen
uit Witmarsum spreekt met ons
over het onderwerp: trGeloven
met je handenrr, naar aanleiding
van de Jacobus-brief.
Donderdag 22 november, mevr.
Froom-Pannekoek, ambtenares
van de Burgerlijke Stand te
J,Bggwarden vertelt ons over de""'" altijd weer romantische
Sfeer van: Ln en Om_ de Trouwzaalr'.

vervolg zíe pag. 1j_.

ELEKTRISCHE EN

HANDMAAIMACHI NE S .

NU 10% KORTING ! ! !

Sijperda - lJlst
Verwarming en $anihir
$tadglaan 2A - Telefoon 05155-1224

STOFZUIGERS VANAF

f 159,--
ZIE ONZE ETALAGE !

SIJPERDA - IJLST

Verwarmlng en Sanitair

Stadalaan 2A
TeleÍoon 05155-224
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: US DRYLTS
'.a

3êr.it d; Sriene gr.eiden b1'omkje ,

; Tusken Gqeuw en $ymerts ynr.
-; Dêr' leit ji.mmer 't àlde stêdsje,

Sa frij en rom yn sinneskyn,
r Pêrtt it. fé sa freedsum weidet,
. Simmers oan te bi:orren ta,
:. nêr leit Drylts, it àlde ótêas3e,

;,,1, êrr t wras bern al boarte ha. (twaris)

7 
33iii ::'iï:,";"riï::ï;::::
Drêgjend oer te fjilden leit,

: Dêrtt winters rêdde skonken skreppe
,.. Op it spegelglédde iis,

, Dêr leit Drylts, it elde stêdsje,
I\-/ Wy bin dochs mei dy sa wiis. (twaris)

íwize: Dêrrt de dyk it làn omklammet).

Dêrf t twa t-uorkes yen fan fierren
Wize 't paed nei tt àlde plak,
Dêr't de àlde rêt syn ramt yet
Utstekt boppe mannÍch dak,
Dêr't it gfi1len fan re steamfluit
IJren f ier fortelt yn rt roun,
Dêr leit Drytts, it àlde stê$sje,
Wy haww' yn dy sarn freonskip foun. (twaris)

{c.scni lstPá) .

l

-J
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Voor al uw SPORTARTIKELEN naar het

I' IJLSTER ï'ARENHUIS II

o.a. voetbalschoenen
zaal sPortschoenen
gymschoenen
turnpakjes
turnbroeken
trainingspakken
sportbroeken
o.a. vele ADIDAS-artikelen.

Grote keuze in LEE SPIJKERBROEKEN en

LEE TINNEROYBROEKEN.

DE NIEUWE COLTECTIE ÏS NET BINNEN ! !

NU BIJ ONS HET NTEUWE AGU REGENPAK !

P.S. VOORTAAN ZIJN WIJ IS MORGENS VANAF

8.30 - 1-2. OO uur GEOPEND EN VAN

L3.00 - 1-8. OO uur .

IEDERE DAG, DUS OOK OP DE

WOENSDAGMIDDAG GEOPEND! ! ! !

,,!ltot"r warenhuió" M. van der Veen
te1.: 051-55-1229.

Galamagracht 5 en 8 - lllst



vervolg van blz. 6. -t_t -
Een programma met een lach en
een traan.
Donderdag 2O december vieren
we met de CPB onze gezamenlijke
Kerstavond, met medewerking
van eigen krachten.
DonderdaC 24 januari jaarver-
gadering met o.a. bestuursver-
kiezing. Verder gezeJ-lig samen-
zijn.
Donderdag 28 februari. Peter
Majoor uit Sneek komt ons iets
vertellen over het ontstaan en

. het werk van rrAmnesty fnterna-Vtionalln.. Een zeer belangri jk
onderwerp.
Donderdag 27 maart, mevr. Joke
Keizer uit Leeuwarden vertel-t
ons op haar eigen en vaak humo-
ristlsche wijze over éá van
haar reizen, n.l-. haar reis
naar Thailand.
Donderdag 24 apríI. Deze avond
organiseert het Bureau Voor-
1i-chting Merkartikelen: Wie-wat
warenkennis, met allerlei pro-
dukt-informatie ín gezellige
sfeer, smakelijk afgewisseld
ryet gratis produkten proeven
en proberen en een kwis.
De vergaderingen worden in
het Mienskipsh0s gehouden en

._ beginnen om 20.0O uur. Mocht
u eens kennis willen maken met
onze N.U.V.B. dan bent u van
harte welkom. Voor nadere in-
lichtingen kunt u zich wenden
tot onze secretaresse mevr.
Diepeveen, Geeuwkade 20,
tel. 1479.

Graag tot ziens.
De N.C.V.B. organiseert de
volgende cursussen:
1. rrAnders etenrr, reformvoe-

ding. 6 kooklessen van 2f

uur, theorie en praktijk, 1e
les op donderdag 1-3 september
rs morgens van I - 11.30 uur in
' t Nif elhírske . Kosten plus
minus f. 27,--,
2. Stof bedrukken. 4 l-essen, be-

ginnende op donderdag 25 ok-
tober, rs morgens van 9.30 -
11 . 30 uur in I t Ni f elhírske ,

kosten f. 25r--.

OP ALLE WERPMOLENS

WERPHENGELS

INSTEEK- EN TELESCOOP-

HENGELS

]-O% KORTING

SIJPERDA - IJLST

Verwarming en Sanitair

Stadslaan 2A

Telefoon 05155-224

SÍatis posteÍ
vanHermanBrood
J€ koopt voor 25 plek schoolbenodigdheden (da's
gauw gedaanl en die heetgeblakerde, Íelgakleurde
Herman Brood poíer ir voor jou! GRATIS! Voor niets
en niemendal! Da's pas akti€l En let wel: de voorraad
is bepeÍkt! Snel reageren dusl

VISSER-IJLST
AO€K-KAXTOOFBOEK- EN FOÍOHANDÉI
MERKspEELGoEo - xrttru-orrseroauixentr

Pakmeedie

IYÁ
vtnv Galamagracht 9 Tel. 05155-1318



Kan IJlst zonder fietsenmaker?
De fietsenmaker niet zonder IJlst

ANNE SCHRAA_

VAN POPTA

GE DI PLOME ERD

PEDICURT

GEEUWKADE 11

TItï . 10?n

Onderde 1 en

Rcnanal-i o

NIEUW !

Ri ir^ri elserrri r-e K.

Galamagracht 90,

Voor race

en toer

Knnnma nq

IJlst-te1 .1,724

g
:F

@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIERKUNST

@ TUINCENTRUM

@ TUINARCHITECTUUR

@ D]T ALLES IN UW IIEIGEN STAD''

DE HAAS

BLOEMEN

S TAD S LAAN

TEL. : 1205



samen risicots...
samen één Polisl

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

Man en vrouw zijn bijoverlijden
even hoog verzekerd' De totale uit-
kerinqen iiin voor een jong gezin
zelÍs frreer dan f 100'000.-. Natuurlijk
met winstdeling, maar ook met
automatische aanpassing aan het
stijgende levensPeil. En ook de
riáóeren kunt tl meeveaekeren!

Wilt u de Samen'één'Polis beter
leren kennen? Belt u ons even' Of
komt u biions langs' Wijvertellen u

graag meer over deze uitstekende
gezinsvoorzlenlng.

assurantiekantoor'

A.M. KRUIS
De Jagersherne 2

te1 . : l-780

ensfh.
Bij Jou molkboer,

N. Waltj e

+i11 . 1?O.7

-L4-

De ridende winkef bluiwt
net op 'e hoeke stean,
mar komt bij Jo foar de
doar.
Sjuch efkes blnnen en
Jo hawwe grif Profijt
fan ís oanbiedingen.
Dizze wike ff.o.
SRV bier krat
Hero cassis
Supra kofje
SRV healfolle

kofj emolke

SRV sinas

4,25

+??q

f'l)q

fnqq
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GEBOREN:

Taco, zn.v.J.Holkema
den Berg;
Trijntje Jacoba, dr.v

\'lings en T. Wijma;
Rudy Bauke, zn.v.B.A
H. M. Mol- enaar .

ONDERTROUlilD:

15 juli - 15 augustus L979.

Stadslaan 13, IJlst.

Wie mist rode kater met wit
vloo ienbandj e ?
Inlichtingen mevr.N.Meinen,
Eegrabht 105, te1. 1378.

Vermi st :

Onze katèr Basje, 1 jaar oud,
zwart met witte bef, witte
buik, witte sokjes en witte
haartjes -op de staart. Hf j
heeft een wit met rood hafs-
bandje'om 'met een belletje en
een vlooienband.
Graag terugbezorgen bij:
Petra Hagens, De F j0rsl-ach 1,
IJ1st, te1 . 05155-1704.

LANGS DEZE WEG WIL ÏK fEDEREEN
BEDAI{KEN VOOR DE BELANGSTELLII\ÍG
EN DE VELE BLOEMEN EN PLANTEN
ENZ. B]J M]JN THUISKOMST UIT
HET ZIEKENHUIS.

Aug. t79.

J. Cats-Hiemstra

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN

Gevonden: enige Palthenette-
betalingsbewijzen.
Afhalen op het Stadhuis.

Etui met sfeutels, gevonden op
de kruising Sudergoweg,/Lemmer-
weg. Afhalen op het Stadhuis.

1 porternonnee met inhoud.
Afhalen bij de Postcommandant
der Rijkspolitie, Bockama-
straat 27, alhier.

en J.van

.W.H.Ji1-

. Bosma en

l. _1 kruisnet (omgeving schiphuizen)v, te bevr.: S. Jaarsma, Sneeker-
pad 8. (gevonden)

Johannes Douma, IJlst en Minke
Zij 1stra, Folsgare ;

Hendrik 8ij1and, IJlst en
Wilhelmina Maria Landzaat,
Gouda.

GEHUV/D:

Geen.

OVERLEDEN:

êaa n

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN.

Gevonden in het Nifelhóske:
wi 1d l-eren beurs je . Bevragen:
G. bij de Weg, Ylostinslaan 73.

Verloren: beurs
Terug bezorgen
Ylostinslaan 73

met viskaart.
bij c.bij de Weg,

Verloren: l" bloedkorafen armbandje
met gouden slotje door Aukje van
ScherpenzeèL , rr rt Roefkerr ,
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llblkewintenrakantie
uocil<kiest:

Boek snelde reisprogrammab liggen r,oor u klaar.

HabobanH A
geldengoederaad


