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Belangrijke mededeling voor allen

De Kruisvereniging IJlst brengt het volgende onder uw aandacht.
In overleg met het medisch-team, bestaande uit de artsen

E. Sietsma, E. Drenth, de doktersassistente mevr. Y. Dekker,
de fysiotherapeut K. van Damme, de wijkverpleegkundige mevr.
E.M. van der Marel, zíjn wij van plan om in IJlst te komen
tot oprichting van een patientenraad.
De doelstelling van de patientenraad zal zijn, de belangen van
patientenn zieken en gezonden te behartigen, om samen met het
medÍsch-team te functioneren in de zorg voor de volksgezondheid.

. Dit zal kunnen leiden tot een mentaliteitsverandering en bewust-
wording van eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid.
Op maandag 2 februari 1981 te 20.O0 uur za\ in. het Groene Kruis-
gebouw in Níj Ylostíns te IJlst een ledenvsgsgggligg worden
gehouden. op deze avond zullen wi3 e@ geven van
het vorenstaande, waarbij als spreker is uitgenodigd de voor-
zitter van de patientenraad Assen, de heer H. Nossent.
Met gedane suggesties en vragen van uw kant, kunnen onze plannen
dan gestalte krijgen.
Daar wíj bij het tot stand brengen van een patientenraad, de
belangstelling en medewerking van patienten, bewoners, vereni-
gingen gezondheids en welziJnsorganisaties nodig hebben, nodigen
wij al1en uit deze belangrijke vergadering te bezoeken.

Het tsestuur.
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OMNI-VEREN]GING IIS T Á N F R I E SII AFDEL]NG GYMNASTTEK
*:i**,t************

Jubil-eum 75 iaar ilSTÀNFRïESrt

Zaterdag 20 december 19Bo hebben we dit feestelijk gevierd.rs Morgens'1 0.00 uur was er een instuif voor al onze ]ed.en van-
tf-1 jaar. Er is getekend, met ballen gegooid en bl-okken gesta-
peld enz. Tien verschillende spelletjes waarbij ze lunten kregen.
Dan was er een hockeyveld en ze konden touwtrekken en we hebben
ook nog volksdansjes gedaan.
A1l-es bijelkaar een gezellige en feestelijke morgen.
Allen kregen tot slot een vaantje en een sinaasappel.
12.00 uur ging een ieder naar huis.
Mogen wij al1en die meegeholpen hebben om deze morgen
slagen nog dank zeggen voor hun hulp.
Hierna kwam de Notaris en heeft de prijzen getrokken van d.e s?r.,-te loterij, deze zijn inmiddels alremaal- rondgebracht.
De hoofdprijs is naar Witmarsum gegaan.fs Middags is de zaal klaargemaakt voor de demonstratie.
Om half-zes begon de receptie.
De heer L.G. wiarda, voorzitter van d.e omnivereniging was deze
avond receptie-leider- Hij mocht namens het bestuur mevr.
sietske Hoogland, mevrouw Elbrig osinga-van der Velde en de
heer Lieuwe Bergstra benoemen tot leden van verdienste van devereniging ttStánfriesrl
vele oud-ledeno zusterver. en plaatselijke verenigingen waren
deze avond naar Itde ritherneil gekomen.
concordia verraste ons met een serenade wat we zeer prijs stel-den, onze hartelijke dank hiervoor.
Door vele oud-leden die elkaar na jaren weer
vele herinneringen opgehaald.

eens zagen werden \/
van de oud-bestuursreden was een enveloppe met een bedrag vanf 600'-- bij elkaar gebracht, die aoor áe heer J. Dokkum metwat leuke herinneringen uit de jaren dat hij voorzitter was
aan het bestuur werd overhandigd.
Verder waren er nog bl_oemen en enveloppen en gelukwensenr wêêT-

\_/um goed

te doen

voor onze hartelijke dank.
Om half-acht ging iedereen naar de grote
stratie werd gegeven door Quick-Huizum,
natuurl ijk ttstánfriesrt.
Een meisjes en damesgroep van Quick deden ieder 2 ritmischeoefeningen, T'G.P. kwam met een jazz-oefening voor dames enheren en rrstànfriesrt had een paar spring- en toestelnummers.

zaal waar een demon-
T.G.P. Sneek en



t
ook hadden ze nog een vríje oefening waarbij de dames in turn-
pakjes uit de dertiger jaren waren gekleed.
Alles bij elkaar was het een geslaagd feest.
De frlake cíty Jazzbandrt uit sneek verzorgde op een uitstekend.e
wijze het muzikare gedeelte zower bij het op- en afmarcheren
tijdens de demonstratie en later in de kantine waar nog gedanst
kon worden.
Het'is de bedoeling dat er op 21 februari 1981 nog een feeste-
lijke uitvoering komt voor ar onze leden. ts Middags voor de
jeugd enrs avonds voor de oudere leden, waarbij een ied.er van- harte welkom is.

\-vlij komen hier in het volgenderrKypmantsjet nog op terug en dejeugd krijgt nog wel een briefje mee naar huis.
Mogen wij alvast zeggen: TOT DE UITVOERïNG!

De Gym-commissie.

s
ru

\,-door de P.v.d.A.
energ ie.
Hier zal spreken
P. v. d.A.
Dit zal worden gehouden
Hotel 0zinga.

3.v.d.A. afdeling IJlst

Op dinsdagavond 24 februari a.s. organiseert
de P.v.d.A. in het cafá trHet l/apen van ïJlst'l
een openbare ledenvergadering.
Op de agenda staat o.a. bespreking van het
komende congres

Verder willen wíj u er op attent maken dat
in Sneek een bijeenkomst wordt gehouden over

de heer Kees Zijlstra, 2e kamerlid van de

op maandagavond 2 februarí 11981 in

Langs deze weg wi1 ik a1len hartelijk danken voor d.e
vele kaarten en cadeautjes die ik heb gekregen tij-
dens mijn verblijf in het ziekenhuis in Groningen en
bij mijn thuiskomst.

Jakob Plantinga,
Sudergoweg 28.
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De LTC IJLST

zoekt iemand, die het
a. s. tenni sseizoen de
banen op het sportcom-
plex "De Utherne" wil
onderhouden

Inlichtingen bij:
S. de Vries, tel. 1502

TAX I- N I TUI^IENHU IS

bel - 1900

TAXI-BUSJES 8 pers.

bel - 1900

ANNA SCHRAA - VAN POPTA

GTOT,PLOI'IEERD PTOTCURE

Geeuwkade 11

Tel. 1930

LEEUWARDER COURANT

Agente: S. Hoog'l and
Stadslaan 12, IJlst
Tel. 05155-1698

TEVENS OOK VOOR HET VTRZORGEN

V,AN Ut,l ADVERTENTIES:
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OPEN DEUR/GOEDE TIJDING

Het onderwerp van het in januari_ 1981 uitkomende nummer van
Open Deur/Goede Tijding is:

DE VLUCHTELINGEN IN ONS MIDDEN

Er wordt geschreven over rrhet hoe ze hier gekomen zijntt. Men-
sen die huis en haard hebben moeten achterlaten. Ver van fami"-
l-ie en goede vrienden.- Vluchtelingen, i1legaIen, je komt ze overal tegen. Ook in ons

-eigen land. fs er plaats voor hen?
rrDe vreemdeling in uw poortentt, staat er in de bijbel.
Welke betekenis hebben deze woorden VANDAAG voor ons?

U kunt abonné worden van Open Deur/Goede Tijdíng voor f 6r--
per jaar. Wilt u eerst kennis maken met het blad vraag dan ge-
heel vrijblijvend een nummer op bij het adres: Eegracht 104(tet.1529)
Abonnérs kunnen zich daar ook opgeven.

Medewerkers Open Deurgroep
T Í1 ^TTUIÈL.

************:+,t*,i****,t***********,t,t***'*****,f,r*****)******,t:*******
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Op 28 januari en 4, 11 en 18 februari geeft de heer Ilartman
weer een cursus Pech Onderweg.

\-,De lessen worden gegeven op de A.T.S. te Sneek van 19.00 tot
21.0O uur.
De kosten voor deelname bedragen f 50r--. liíie nlee wi1 doen kan
zich opgeven bij M. van den Bosch, te1. 1951.

Het bestuur.

Het is mij onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken
voor de vele blijken van belangstelting in de vorm van
div. attenties, kaarten en bezoek tijdens rnijn ziekte.
Daarom wÍ1 ik langs deze weg iedereen heel hartelijk
dankzeggen.

Jelle Hoomans, Stadslaan 67
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Op 27 november vergaderde de N.C.V.B. onder leiding van mevr.
Wierda-Kooistra. Zíj heette all-e aanwezigen hartelijk welkom,
in het bijzonder mevr. Krikke-Zuidhof uit Leeuwarden, de spreek-
ster van deze avond en een drietal nieuwe leden.
Bij het gebruikelijke officíële gedeelte werden enige medede-
lingen gedaan over de financiële adoptie van kinderen uit de
derde wereld. Deze aktie, een paar jaar geleden begonnen, loopt
zo goed, dat er nog een drietal kinderen geadopteerd kon
worden.
ilet totaal aantal bedraagt nu t ien, n.1. twee jongens uit India ,\-
vier me is jes uit Nicaragua, één me is je uit Ind.onesiË en twee
Jongens en 6én rneisje uit Haïti.
Daarna hield mevrouÏ/ Krikke een boekbespreking over het boek
frDanseres zonder benenrf van Clara Asscher-Pinkhof, waarin deze
haar levensgeschiedenis beschrijft. Zij werd in de oorlog weg-
gevoerd naar Westerbork en Bergen Belsen! maar werd bevrijd
en bereikte Israë1, waar zij nu nog in een bejaardentehuis
woont.
Op boeiende en ontroerende wijze werd dit levensverhaal door
de spreekster weergegeven, die als kind nevr. Asscher nog per-
soonlijk gekend heeft.
Op 18 december vierden de C.P.B. en N.C.V.B. gezamenlijk Kerst-
avond, terwijl als gasten de leden van de kerkelijke vrouwen-
verenigingen waren uitgenodigd. Er was een grote belangstelting
en opkomst voor deze avond, die in een sfeervol versierd
Mienskipsh0s werd gehouden.
Aan de hand van een Kerstliturgie werd beurtelings een Schrift-
gedeelte gelezen, Bedichten gedeclameerd door mevr. Fijlstra- 1-,
DiJkstra en rnet elkaar Kerstliederen gezongen.
Verder traden deze avond nog op het zangduo mevr. Rudolphi-
Ykema en mevr. Sijbrandy-Kuiper uit Oosthem, terwijl nevr.
Wínia-Twijnstra uit Elahuizen een Kerstverhaal en enige gedich-
ten declameerde.

Op 22 januari a.s. houdt de N.C.V.B. haar jaarvergadering.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-0-o-o-o-o-o-o-0-
GEVONDEN

Oranje kinderportemonnee met zwarre veter tussen stadhuis en
plan rrDe Ratrt.
Af te halen bij nnevr. Nagelhout, De Kling 1!.
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A & O2000 Supermarkten
IJlst

Galamagracht 34

Geopend van - MAANDAG t,im VRIJDAG
van 8.30 - 12.15 uur en 13.15 - 18

\,NTJDAGAVOND KOOPAVOND ]9 . OO _ 2I.A
ZATERDAGTS van 8.30 - 12.15 uur

I 3.15 - 16. O0 uur

DROGISTERIJ ; TABAK + LOSSE DROP ENZ.

KAAS + BUITENLANDSE KAAS

BR00D + GEBAK

VEILING VERSE GROENTE

ELKE DAG VERS GESNEDEN GROENTE + RAUWKOST

VLEES + FONDUE OF GOERMETSCHOTELS + ROLLADES ENZ

vERSE vLÉrswanntr

STERKE FOLDERAANBIEDINGEN ENZ. ! I

GRAT]S BEZORGING BOVEN DE f. 35,_-!
Zíe bezorgingsschema in de winkel.

D]T ALLES ONDER ÉÉN DAK AAN DE GALAMAGRACHT!

u Kenborch

1 8. 0O uur

. O0 uur

ooK

tel. 05155-1570
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Oan de ynwenners fan Drylts
** * ** :t * **** *** * *:* * ******* * *

T,vk as a'l'l e i ierren rvol de krite de 6o+-ers fan Drvl ts wn MJ _!:l'r'uÍr rv(Jl Lrg ÁI-ILe ue uv+-el'.5 ., ,.aerï
hwer in toanieljoun oanbiede.
Nou is it sàr as ís kollektanten bij inkelen oanre doar komme
krije se to hearren:rrse hawwe it goed genoch, if hoeft netrr.
Nee, dat is yndied sa, en dat wit it bistj0r fan de krite ek
wol, mar as wy dokters, wyksusters en oare minsken dytt by
in soart minsken fan dizze groep komme leauwe meie, binne der
in soart iensumme A.O.W.-ers. En is it foar ris jongeren dan 1-,
sarn biswier om hwat to jaen om dízze mj.nsken in nofrike joun
oan to bilangjen. Ik leauw it net.
ït bistjfir fan de krite hat foar de toanieljoun yn Maert hwer
tastimming krigen fan Boargemaster en wethálders, yn de wike
fan B oant '14 Febrewaris in kollekte to hàlden.

-o-
Freedtojoun haldde de krite har 2e toanieljoun fan it winter-
skoft BO - 8t.
Foarsitter Bijlsma koe in knap
Yn it bisunder krite Grou, dy't
spylje soene.
It is in stik hwat wo1 yn dízze tiid thís heard.
It publiek hat mei niget harke en hat dat oan'e ein fan de
joun wo1 hearre litten.
IIJirnei koe noch efkes dounse wurdde.
Ien me i oar in slagge joun.

It b ist jrir rf Me iinoar fenf f

bisette seal wolkon hjitte.
dizze joun rrKíezziclne kronkelsrl

Bij mijn vertrek naar Bolsward bedank ik voor alle
Iidmaatschappen enz. in IJIst.
Is er ook iemand die voortaan goed voor mijn poes(5* jaar oud) wil zorgen? Het is een heel iief dier.
Mevf. C. Eerdmans
Sikko SjaerdemaLaan 22
TeI.nr.2231.



Spee rstra's Voo rdeelmarkt

Voor al uw:

KRUI DE NIERSWAREN

GROENTEN EN FRUIT

VERS VLEES EN VLEESWAREN

BROOD EN GEBAK

DIEPVRIES ENZ. ENZ. ! ! ! !

SPEClALE DROGISTER]J EN KOSMET]CA-
AFDE L]NG.

LET OP ONZE WEKEL]JKSE FOLDER! !

s P E E R s r R A's Voordeelmgrkt
Stodsloon 2 ïelefoon 120ó

@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSTERKUNST

@ TUINCENTRUM

@ TUINARCHITECTUUR

@ D]T ALLES IN UW ''EIGEN STAD''

BIJ

DE HAAS

BLOEMEN

STADSLAAN

fEL. : 1205
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KAATSNIEUWS
*** ** )t** * * ***** * ** ***

Nu de helft van het zaalkaatsseizoen er op
tussenstand opmaken, en vaststellen dat er
weer voor de kaatsers boeiende avonden zijn
volEende resultaat o'oleverden.
Stand na'lO wedstrijden gespeeld

1 . J. v. d. ldal
2. H. Walinga
3. H. Dijkstra
4. M. Poelstra
5. D. v.d. WaI
6. M. Overwijk
7. IJ. de Boer
8. A. Zijlstra
9. B. Weerstra

De eerstvolgende ledenwedstrijd is op zaterdag 24 januari a.s.
vanaf 1J.OO uur.

G. de Jong.

zít, kunnen wij de
ook in dit seizoen
geweest, die het

Áz ^-+v,t yLtv.
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in comp.verband.

1O. A. Visser
11. J. Wiebenga
12. W.T. de Boer
11. N. Bergstra
1+. K. Schraa
15. P. Bijlsma
16. A. Sijperda
17. G. de Jong

J2 pnt.

ho
4B
48
+7
hc

gEgg994UYE!==r{:9:9:

Stand na 5 januari
1. Jouke de Jong 4l-Zl.sc.84,9S
2. Jakob de Boer 4O-66.sc.82,5%
t. Jan de Haas 1T-6l.sc.\Zr4fi
4. Nico de Haas 4l-6?.sc.81r?%
5. Johan Boorsma 4O-6Z.sc.??rj%
6. Bart Bouma 3B-D4.se.T111%
7. Goyrit Visser 4t-26.sc.68r3fu
8. Jan de Boer t6-46.sc.53,g%
9. Peter de Haas 76-4o.sc.55,6%
'i'i * * * :i * * * ;È,t * *,* *,f 1. * :È * * * * * * * * * * * * * *

10. Alex.v.d.Veen
11. A11.v.d.Ve1de
12. Wiemer v.Dijk
13. Lamm. Meester
14. Rintje Ddkstra
15. Luko Koopmans
16. Piet.Poelstra
17. Merw.Sljperda

39-37.sc.47 r1'4
75-27 .sc . J8,':-,
4l-Z9.sc.JZ r2S
42-22.sc.26 rZfu
44-i5.sc .11 ,e6
3t-11 .sc.16.-1ft
38- 9.sc.11 '8ft
37- 8.sc.10r8%

,f 
'È 

:* *,f {. )Nr *,t * rt,t * * :*,t * *,t * * * :} * * * *,i * *.*,* *,*

VERLOREN een kinder-bedelarmbandje met
J bedeltjes.
Terug te bezorgen bij R. Gebben,

De Fjffrslach 2O,
Tel. 2158.
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BEGRAFEN ISVEREN IGING''LAATSTE EER?I

Ledenvergadering begrafenisvereniging op woensdag 11 februari
1981 's avonds 8.OO uur in de Aula, Stadslaan.

,_ Saarne ontmoet het bestuur de leden met hun dames!

Agendars worden in de Aula uitgereikt.

Het bestuur.

ZI EKEN.VERVOER

bel - 1900

BEL 1900 voor
TAXI . NITUWINHUIS

Inleveren kopij voor het volgende "Kypmantsje"
uiter'lijk 14 februari a.s.



n,línt
0

TFïOP/rcï oP./
Ftr+t aFFk

UEt @tO
t0ar u
lQPactil

Zir c/aaatlao2 oa2ê 1

e-íaQe-q /
/cr oo loon9t oP
0Ê 2ê7êPOA6sp

tL (.o. y'cgrv
Getanaaacpr ït f

Tt. /t?gl

JACHT\ÀIËRF

,,DE

uirldik-

W.J.van der Velde
IJlst - Sneekerpad 6
te 1 efoon

Ni euwbouw van
s ch ouwen
W i nterb erging
Verhuur van:

Verder een
camping met

Vraagt

. oR1 Áq-1 ?q1

stalen roei-

en reparatie
motorkrui s e rs
16 m2 B.M.-ers
ro e ib oten

rustige klelne
aanlegsteiger.

onze prospecrus

alle verzekeringen,
hypotheken, financieringen,

en onroerend goed.

R.M. KRUIS
De Jagersherne 2 - 8651 CH lJlst

TeleÍoon 05155 - 1780



,/,1.

BIJZONDER GESLAAGD CONCERT
*,t*** * *:f *** * )*** * ** *** **** *

zondag / december had de culturele Raad weer een concert Aeor-ganiseerd in de Doopsgezinde Kerk.
De medewerkers waren: Siep de Groot - viool

Netty Otter
Bob Pruiksma

- sopraan
- clavecymbel en

Lex Schade - cello.
Na detrouverturerrallegro van J.H. Fiocco voor vioor en clave-

. :ymbelr volgde een welkomstwoord van Bob pruiksma, die ook
\zel-aodc do hF^- D ussuD uE yr u$ràtïllllapunten aankondigde en dan neteen iets vertel-de over de componisten en hun tijd.

Het tweede stuk, even virtuoos uitgevoerd als de componist het
had geschreven, was sonate xrr La Fo11i.o van A. carelli, een
beroemd man van een beroernde familie., die na zijn dood in de
adelstand werd verheven.
fn nummer J kwam de zangeres Netty otter naar voren, ze zong
een aria uit de Markuspassion van J.s. Bach, begeleid door viool,cello en clavecymbel. Prachtig! Netty op weg naar het concert-
podium? Zij kondigde zelf haar numners aan en liet ons vier
liederen horen uit rtrhe El isabethían songbookrf waarin o.a. een
koopvrouw haar waren aanprijst, wat zíj zeer expressief naar
voren wist te brengen.
Daarna pauze met koffie. Heel gezellig!
Nummer l.
Zes dansen van J.Ph. Rameau (een beetje lang misschien?) een
nare man vond iedereen in die tijd, naar zijn dansen klonken
1euk, dank zij Siep de Groot en Bob pruiksma.

. _'ummer 6: twee ariats uit de opera Dido en Aeneas, in 1689 aoor-?urcell geschreven voor een meisjeskostschool.
Netty Otter met o.a. het tfremember me - remember mert maakte we1indruk op haar toehoorders. Bij dit stuk werd het kistorgel ge-bruikt, gebouwd door J. van rt veer; orgel + l.ang, een mooie
comb inat ie.
Nummer 7, sonate in A-dur o.a. met mooie cello-partij door Lex
Schade fijn gebracht van G.F. Hànde1.
Tenslotte rrsinget dem Herrn ein neues Liedr. De afwisseling
tussen zang en instrumentaal gedeerte was heel boeiend.
De solisten werden bedankt met een hartelijk applaus en een
bos bloemen.

-o-o-o-O-o-o-o-



DeBondsspaarbank
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.U merkt
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
IJLST

Stadslaan 51.
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nederlandse bond van plattelandsurouwen

I t ldas d insdag de 1 6e de cember toen
onze Kerstbroodmaaltijd hielden.
Wat een gezellige tafel_ en wat een
VrOU\^ten.

wij

vrol ijke
i,Vat hebben we
zang en van de
het licht van

waarbij ook het lege en vaak wrede
schappij naar voren gebracht werd.

\-rlet was een fijne avond.
't rs prettig te weten dat er zurke goede krachten in onze af-
deling zijn. Dat geeft moed voor de toekomst.
De volgende bijeenkornst zal word.en gehouden op donderdag j5
januari a.s.
Verder wenst het bestuur al-l-e leden een heel goed 1981r.

Friese
Chrlcteliike Platt eland,sor. ouw elr,bolr,d,

genoten van de pracht ige duo-
voorgelezen verhalen, waar

Kerstmis vanaf straalde, maar
van de tegenwoordige maat-

De Chr. Plattelandsvrouwenbond hield haar
eerste vergade:ring in f9B1 op i5 januari
in het Mienskipsh0s.
A1s spreekster was deze avond uitgenodigd
Zuster Woutéra uit Sneek.
Ilaar onderhrerp was:trDe 4 levensfasen van
de vrouwrr.
Op een humoristische wijze vertelde

Zuster over het reven van de vrouw vanaf baby tot bejaarde dame.
Na de pauze werden nog enkele vragen beantwoord, waarna de pre-
sidente Zuster woutóra hartelijk dankte voor deze mooie tezing.
De volgende vergadering wordt gehouden op i9 februari a.s.
voor deze avond hebben wij een trringietdemonstratiert georgani-
seerd.
:t * )t*:t** * * tt *,t * *:i:t * * 't *,t,t,t,t,f * !t***)t,t,i:t 'l * *,frf,** **,t * 't * *,t * * *,i tilt*,t( * * i.:i,t )r

wie heeft een zwart met wit gebreide vingerhandschoen gevonden?
Graag terugbezorgen op Ylostínslaan p4.
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VAN DE CUTTURELE RAAD ]JLST

'l Maart a.s. is er een vakature in de sektie algemene zaken
(o.a. toneel-, exposities enz.) van de Culturele Raad fJlst.
feder die denkt in deze vakature te kunnen voorzien en ook
net plezier híeraan zaL kunnen meewerken, wordt verzocht zich
mondeling, schriftelijk of telefonisch te melden op het Stad-
huis tel. 1625, bij de heer Muurling van Culturele Zaken, of
op onderstaand adres.
Denk nu niet dat het raar is uzelf aan te melden.
Voor ons is dit de meest democratische manier. Immers ieder
heeft nu de gelegenheid mee te doen. Anders zijn wij weer ge- \-,
dwongen zelf kandidaten op te zoeken en dat is moeilijk.
Uit de kandidaten wordt een voordracht gemaakt, waarna door
het college van burgemeester en wethouders iemand wordt benoemd.
Inlichtingen eventueel bij de leden van de Culturele Raad.
Ook opgeven bij mevr. M.A. ,|r'i ijbenga-van der Meulen, voorz.

Eegracht !1,
TeI.1614.

***:l*,f**

uïTSLAG FOTOWEpSTRTJp 1g8O

Zoa1s gewoonlijk heeft de Culturele Raad de fotofs weer laten
beoordel-en door een deskundige jury, die de volgende prijswin-
naars bekend maakte.

1e prijs: Dhr. G. Dijkstra, Harinxmaweg 6.
2e prijs: Dhr. E.J. Johanzoon, j.Rispensstraat l.

Gezien het geringe aantal deelnemers en hreinige fotors is het
dit keer niet mogerijk hiervan een expositie in te richten.
Maar wij gaan door. ln 6án der volgende Kypmantsjes komt het
onderwerp voor 1!81 te staan.
LET DUS OP!

De prijswinnaars hebben hun prijs thuis bezorgd gekregen.

De Culturele Raad IJlst.

Wa hat ós lytse
Wart him sjoen
neÍ H. Zijlstra

poeske sjoen. ft is
hat of wit hwerrt er
, Eegracht 65, Tille

in boarre me i
is wo1 dy dan

f. 1309.

wyt en griis.
efkes belje
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SRV ZUIVELSERVICE

Foar alles hwat Jo sa troch in dei
nedich hawwe komt de molkboer byjo oan

Molk-produkten, bier en frisdrank.
tsfis en aeijen, ensfh.

Jou mol kboer,

N. WALTJE
Galamagrêft 54
Till. 1397

Ek al I es fan 'e WARME



/t'

GEMEENTE IJLST

U]T DE NIEUI^IE ALGEMENE POLITIE-VERORDENING

In het vorige Kyprnantsje hebt u kunnen 1ezen, dat
IJlst een nieuw Algemene Politie Verordening (A.P.V.) heeft.
fn een aantal korte artikeltjss in het Kypmantsje willen wij
proberen de belangrijkste verschill-en tussen de oude en de
nieuwe A.P.V. aan u te vertellen. In de maand volgend op het
artikel in het Kypmantsje za1 de politie extra aandacht schen-
ken aan het in het artikel behandelde onderwerp.
Om te beginnen hebben wij gekozen voor een winters onderwerp.
Het sneeuwvrijhouden van de trottoirs.
In de nieuwe A.P.V. is te lezen, dat u verplicht bent om tus-
sen B.OO en 1B.OO uur het trottoir voor uw huis sneeuwvrij te
houden of als de gladheid door b.v. i-jzel- is ontstaan met
zout, zand of iets dergelijks te strooien, zodat het trottoir
voor uw huis goed begaanbaar bl-ijft.
Voor zichzelf spreekt de bepaling dat u met vriezend weer de
stoep niet met water mag schrobben.
ïedereen die belangstelling heeft voor de nieuwe A.P.V. kan
deze op het Stadhuis tijdens de openingsuren komen inzien.

BURGERLIJKE STAND IJLST (15 november 'BO - 15 januari '81)
Geboren: Markl zíLoy. F. de Haan en A.J. de Jong;

Haiko Mart ijn , zn.v. E.E. Hartman en J.M. Sepp;
Daniela, d.v. R. Kuick en E. Nijboer;
Willemina Ida, d.v. G. de Leeuw en M. Schuurmansl
Eelkje, d.v. W. de Jong en S. de Haan
Antje Ieke, d.v. S. Postma en D. Pietersma;
Angela Maria Johanna, d.v. F.M. Prins en J.T.Kwakman;
Marjolein Alexandra, d.v. J.A.M.Stouthart en G.Faber;
Adem, zrr.v. O. Kaya en H. Ar1 i;
Boudewijn Gustaaf 1 zrLo:uo F.Barth en L.M.Lauteslager.
Sipke Vries, Nij Beets, en: OtJe Ypma, IJlst;
Jan Mulder, IJlst; en: Metje van der Veen, ïJ1st;
Foppe Post, Drachten, en: Trijntje Post, IJlst;
Gerrit ïI. Lageveen, en: Gertrud Walinga, IJlst;
Pieter Koopmans, en: Wietske Broersma, IJ1st.
Mevr. Geertje Bruinsma, 69 ir, echtg.v. S.v.d.Hem
Dhr. Geert Vlietstra, 69 jT, echtg.v. G. Klos
Dhr. Zweitse Planting, 83 jr, echtg.v. ï.E. Rogge.

Ondertr.

Gehuwd:

Overl. :



ry.

corr. adres:
Galamagracht 24
bank: Rabobank lJlst
rek. nr.: 32.61 .59.894

veren rg ing

t ijdens deze
van het

v@n@mflgflmg vam huflseflgerrmnen nf,lstl

Verslag jaarvergaderi_ng 28 oktober 1980.

'lr/egens het ontbreken van leden tijdens de algenene jaarverga-
\-dering, heeft het bestuur het volgende besloten:

r. rn februari lg\l zar in deze krant een oproep geplaatst
worden voor een bijzondere ledenvergadering;

II. Op deze vergadering zal de ontbinding van de
aan de orde komen I

IfI. Mocht tot opheffing besloten worden, dan zal
vergadering beslist worden over de bestemming
l.^+.:^ ^^'r roar l_g sal-oo ;

ff. De aangekondigde bestuurswisseling heeft - gezien het bo-
venstaande - niet kunnen plaatsvinden en zal pas na een
eventueel besluit tot voortbestaan opnieuw aan de orde
komen.

Het bestuur.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

\í(LAVERJASNÏEUWS

op 19 december waren er 28 dames en heren present om een
kaartje te leggen.
Uitslag: 1e prijs - W. Spaanstra JSJJ punt,en

2e r? - U. Bergstra 5?6A rt

7e tr - B. Toonstra 5508 rl

4e tt - B. de Boer 544T rr

5e rr - Mevr. Vonk 53lZ tr

6e tt - E. Hoomans 5309 rr

7e tr - H. de Boer 4ggS ,
Poedelprijs - J. van der Zee 294? r?

Eerst-volgende kaartavond de laatste vrijdag van januari dus
de JOe. Aanvang B uur. Bovenzaal Café. Durk en ï,olke.



maandefiiks
automatisch

een bedragje
laten overmaken

van uw privérekening
naarde

spaarrekeningen
van uwkinderen. 

IfrntM
GeldenGoede Raad


