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Evenals voorgaande jaren is het ook nu op de eerste vrijdag
in maart Wereldgebedsdag.
Op verschillende plaatsen over heel de wereld komen op de
avond van die dag mensen bij elkaar om samen te bidden' uit
de Bijbel te lezen en samen te zingen.
De liturgíe voor.deze 52e tíereldgebedsdag is voorbereid door
een groep ïndiaanse vrouwen, vertegenwoordigsters van hun
stammen uit aIle delen van de Verenigde Staten.
Het thena van deze liturgie is: rtDe Aarde is des Herenrt-een
suggestie van het Nederlands Comit6 Wereldgebedsdag.
In ïJ1st wordt deze bijeenkornst gehouden in de Doopsgezinde

, Kerk, ts avonds om half acht.
\-ne organisatie van deze avond berust bij een conit6, bestaande

uit de leden van de Christelijke VrouÏtenorganisaties' terwijl
ook de R.K.-vrouwen, welke in IJIst nog geen ei-gen vereniging
hebben, hierin vertegenwoordigd zíin.
Deze dienst, welke ongeveer een uur duurt, is bestemd voor
iedereen, zowel vrouwen als mannen.
Degenen, die gehaald en gebracht wi11en worden per auto, kunnen
zich opgeven bij mevrouw Feenstrat

Bockamastraat J4,
Tel.nr. 1767.
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JAARVERGADER]NG N.C.V.B.

op 22 januari hield de N.c.v.B. haar jaarvergadering onder lei-
ding van mevrouw Frankena.
Na het gebruiketijke meditatieve gedeelte, werden de diverse
jaarverslagen voorgelezen en bestuursverkiezingen gehouden.
Aftredend waren de 1e secretaresse en 2e penningmeesteresse.
rn de vacatures werd voorzien door de benoeming van mevrouw
Heuveling en mevrouw Posthuma.
Mevrouw Frankena nam met een hartelijk toespraakje afscheid van
mevrouw Van der lei, 2e penningmeesteresse en mevrouw Díepeveen
1e secretaresse en liet haar dankwoorden vergezeld gaan van \-/bloemen en een briefopener.
ïn de gezellige pauze werd een verloting gehouden, de opbrengst
hiervan was t.b.v. een project van Eva den Hartogh in càmbodja.
ook was er een kraampje ingericht, waar mooie, met de hand
vervaardigde artikelen, zoals houtsnijwerk, borduurwerk,
sieradent enz. gekocht konden worden. Deze artikelen waren ver-
vaardigd door mensen uit de Derde wereld, voor wie ook de op-
brengst bestemd was.
Na de tweede pauze werd no.g een gezerschapsspel gespeeld, waar-
aan met veel animo werd deelgenomen.
Het was al laat toen mevrouw wierda deze vergadering met een
dankwoord en gebed sloot.
De eerstvolgende vergadering is donderdag 26 februari.
Ds. Kuiper van Oenkerk spreekt dan over de fslam.
Gasten zijn hartelijk welkom.

Yi?iiïïïii?.i{*ï \,
Hierbij volgen enige medederingen van de vrouwenraad rJ1st.
Deze ís samengesteld uit afgevaardigden van de diverse plaat-selijke vrouwenverenigingen en is dus een overkoepelend orgaan.
onder meer wordt de soos 1x per maand georganiseerd in de ie-creatiezaal van Nij Ylostins. Deze sooémidáag is niet alIeen
bedoerd voor inwoners van Nij ylostins, maar voor a1l_e 6o+-ersin IJlst.
De eerstvolgende soos is op J maart, ts middags om J uur o.a.kan men biljarten, kaarten, scrabberen of andàre 

"plrt"ti"udoen onder het genot van een kopje thee.
op / april wordt de laatste soosmiddag in dit seizoen gehoud.en,er zullen dan diars vertoond worden door d.e heer Je11e Hoomans.Houdt u deze middag vrij.
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Ook heeft de Vrouwenraad over de volgende onderwerpen een
schrijven 6estuurd aan B en W, een instructiezwembad, buiten-
zwemplaats, betere voorzieningen voor gehandicapten bij
openbare gebouwen en de realisering van een trapveld (voor
voetbal en andere balspelen) voor de jeugd.
Wie meer inlichtingen wenst of suggesties heeft voor de
Vrouwenraad, kan hiervoor terecht bij het secretariaat,

::::ï:::ï.iï;.1ïl; .t.ïl'.:**:i*******!r*,r,r,.*:,.,**,..*,r***:r,r*,,.**:r,,.:r:i:i***

. SPEEL-O-THEEK rN ïJrqT?
\-' Samen met andere ouders kom ik vaak tot de konklusie dat onze

ki-nderen veel speelgoed hebben, dat duurbetaald vaak maar een
korte tijd wordt gebruikt. Daar komt dan nog bij, dat kenne-
lijk altijd het speelgoed van andere kinderen Jeuker gevonden
wordt dan eigen speeltjes.
Waarom niet het nuttige met het aangename verenigd?
Á,ls alle ouders van jonge en eventuele gehandicapte kinderen
in IJlst óón of meer stukken speelgoed (duurzaam) voor een on-
bepaalde tijd afstaan, dan is het mogelijk om.tot een zgn.
speel-o-theek te komen. Het idee dat erachter z:'t, is om speel-
goed intensief en door zoveel mogelijk kinderen te }aten ge-
bru iken.
Een rnogelijkheid is, om tegen een gerínge bijdrage voor een
bepaalde tijd (bi3v. 3 à 4 weken) een stuk speetgoed te rrlenenrr.
De geringe bijdrage kan gebruikt worden om schade of verlies
te vergoeden.
l,{elIicht i-s daaraan de mogelijkheid te koppelen on over speel-
goed informatie te geven (tcriSgen) zoals b.v.: wat kun je er

\. mee doen, is dit speelgoed goed voor dit kind, welk speelgoedv bevordert de ontwikkeling van kinderen,l êfr.2o
Natuurlijk zijn er bij voldoende belangstelling nogal wat prak-
tische zaken te regelen, zoals:
- kunnen we over een ruimte beschikken voor het opelaan en uit-

l-enen van het speelgoed
- zijn er vrijwilligers(-sters) Aie zo nu en dan enige vrije

tíjd voor de organisatie en beheer willen vrijmaken?
- kunnen we een kommissie samenstellen, die een en ander

coórdineert.
Uit bovenstaande blijkt, dat het nog maar om een idee gaat, dat
door veel adviezen, tips, toezeggingen en vooral enthousiasme,
misschien tot een uitvoerbaar plan gemaakt kan worden.
Graag reaktíes: L. Meijer-Vonkeman, De Fjfirslach !, te1.nr. 1916
na half 6!
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De BondssPaarbank is een

moderne, komPlete bank, waa{ 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'
tiiden zokortzlin.- 

De BondssPaarbankkan
namelijk veel geld besteden aan
voldoende kanloren met uitstekend
geschoold personeel en aan de
modernste apParatuur Want de
Bondsspaarbank is een stichiting.
zonder winstoogmerk.Een stichting
heeft seen aandeelhouders,aan wie
winst-moet worden uitgekeerd. Die
winst kan nu gebruikt-worden voor
service-verbetering en de kliënten
orofiteren daarvan.Ofze nu veel of
weinis seld hebben.Alle kliënten,

grót of klein,jong of oud,- krijgen de volle aandacht
voor al huir'zaken.
Bij de bank
voor alle mensen.

W.J.van der Velde
, IJlst - Sneekerpad 6

tel-efoon : O5155-l-351-

Nieuwbouw van stàlen roei-
schouwen
Winterberging en reparatie
Verhuur van: motorkruisers

16 m2 B.M.-ers
roeiboten

Verder een rustige kleine
camping met aanlegsteiger.

Vraagt onze prospectus.

alle verzekeringen,
hypotheken, Íinanciefi ngen,

en onroerend goed.

De Jagersherne 2 - 8651 CH
TeleÍoon 05155 - 1780

BONDSSPAABBANK,}
IJLST i

Stadslaan 51. .:,

JACHTWERF

. uilldik-



GEMEENTE IJLST

UIT DE NIEUWE ALGEMENE POL]TIEVERORDENING

Sebru

Deze keer willen wij het hebben over een regel, die
slechts een kleine wijziging heeft ondergaan. Het

ik van parkeerplaatsen voor andere doeleinden dan voor het
parkeren van autors is verboden.
Autors waarmee niet ]anger kan of mag worden gereden' mogen
niet langer dan drie dagen op de weg of een parkeerplaats staan.
(Voor eenvoudig te verhelpen gebreken geldt deze bepaling niet).
Autowrakfen mogen in het geheel niet op de weg staan.
Mocht u een autowrak of een oude auto bezitten en niet weten
waar u er mee heen moet, dan kunt u bellen met de dienst gemeen-
tewerken IJlst,/Wymbritseradeel te Oppenhuizen tel.nr. 05157+45.
Van die zijde zaL er voor worden gezorgd dat het wrak gratis
wordt verwijderd.
Ook caravan-bezitterst die hun caravan op de weg of op een par-
keerplaats hebben staan, dienen er rekening mee te houden dat
dit bínnenkort niet meer is toegestaan.

_,t*_**-t l._

SUBSIDIEAANVRAGEN SPgITTVEREN]GINGEN E.D.

A1le besturen van verenigingen, die niet in aanmerking komen
voor een subsidie op grond van de Verordening regelende algemene
subsídievoorwaarden op het terrein van het specifiek welzijn'
dat ziin in hoofdzaak d" @' worden er bij deze
aan herinnerd, dat eventuffi betrekking tot 1981

.vóór 1 maart 19P1 schriftgliik, dienen te worden aangevraagd bij'het college van burgemeester en wethouders onder overl-egging van
o.m. de jaarstukken.
Formulieren voor deze aanvragen zijn verkrijgbaar op het Stad-
hu is.

Oudere inwoners van IJlst e.o. kunnen gratis hulp krijgen voor

het invullen van hun inkomstenbelasting-aangiftebiLjet op maan-

d,ag 2J maart a.s. f s middags van 14.00 - 16.00 uur in het

wooncentrum frNij ïlostinsrr.

BEL - 19OO voor
TAXÏ NÏEUhIEN}TUTS
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KRUISVERENTGÏNG ]JLST

Op 2 februari j.1. werd weer de algemene ledenvergadering g"-
houden. Het onderwerp trPati-ëntenraadtt sloeg kennelijk aan:
de opkomst was geweldig.
Eerst werd het bestuurlijke deel van de avond afgewikkeld.
De heren E. Kooistra en E.A. Kim werden gekozen tot nieuwe
be stuursle den.
Hierna gaf de heer Nossent uit Assen een uiteenzetting over
doel en werkwijze van de Patiijntenraad Assen Noord. Een
groot deel van het werk van de patiËntenraad betreft voor-
lichting. Zo werden in Assen avonden georganiseerd. over
anti-conceptie, kind in het ziekenhuis, overgang, bejaarden
en voedíng, stress en kanker. Voorts beheert men een pa-
tiëntenbibliotheek en een ideeËnbus. Ook heeft r"n "".onderzoek ingesteld naar wachttijden in het eigen gezond-
heidscentrum en in het ziekenhuis. Door overleg tracht men
eventuele moeilijkheden op te lossen.
De heer Nossent benadrukte dat de patiëntenraad zeker niet
als klachtenbureau gezien noet worden. Belangrijk is dat
tussen de gebruikers van de gezondheidszorg en de hulpverle-
ners goed overleg mogelijk is.
Vanuit de zaal werden de heer Nossent verschillende vragen
gesteld, zoals: rtWie bepaalt wie in zorn patiëntenraad
komt?tr en rr,Is zotn raad eigenlijk we1 nodig?ff .
Uiteraard zijn er vrij veel mensen die als ze iets wilIen
weten of iets te zeggen hebben rechtstreeks contact opnemên
met de hulpverleners. Maar er zijn toch ook mensen die dit
moeilijk vinden. De patiëntenraad kan d.eze mensen misschien
verder helpen.
Voor wat de samenstelling van de raad betreft, verzoekt de
voorzitter'mensen die mee will-en doen, na afloop van de
vergadering naam en adres op te geven.
Dokter Drenth benadrukt nog eens dat de leden van de patiën-
tenraad niet gekozen worden door het medisch team. Naast
het behartigen van de be,Iangen van individuele patiàinten
kan de patÍëntenraad. ook opkomen voor groepsbelángen. Ze
zou b.v. kunnen onderzoeken waaraan op het gebied van de
gezondheidszorg in IJIst nog behoefte bestaat.
Na de geanimeerde discussie bedankte de voorzitter de heer
Nossent en de andere reden van de Patiiintenraad Assen-Noord-
voor hun rnedewerking. Ars blijk van waardering werd hun een
bloemetje aangeboden. lnmiddels hebben zt-cln i6 mensen opge-
geven voor deelnane aan een te vormen patià'ntenraad. Mei-
deze mensen zal het bestuur varl de Kruisverenrging o.1.v.
de heer C. VIas van de Provinciale Kruisvereniging op
donderdas 26 februari a.s. overleggen hoe het verder zaL
gaan. Het Bestuur.



A & O2000 Supermarkten
051 55-

1570
Galamagracht 34

Geopend van - MAANDAG t/m VRIJDAG
van.8.3O - 1,2.L5 uur en 13.1-5 - 18.00 uur

\,IRTJ,DAGAVOND KOOPAVOND 19 . OO _ 21-. OO UUr

ZATERDAG'S van 8.3O - 12.15 uur
13.15 - 16.00 uur

DROGÏSTER]J ; TABAK + LOSSE DROP ENZ.

KAAS + BUÏTENLANDSE KAAS

BROOD + GEBAK

VEILING VERSE GROENTE

ELKE DAG VERS GESNEDEN GROENTE + RAUWKOST

VLEES + FONDUE OF GOERMETSCHOTELS + ROLLADES ENZ.

VERSE VLEESWAREN

STERKE FOLDERAANBÏEEINGEN ENZ. ! !

GRATIS BEZORGING BOVEN DE f. 35,.-!
Zie bezorgingsschema in de winkel.

DIT ALLES ONDER ÉÊN DAK AAN DE GATAMAGRACHT!

u Kenborch

tel- . 05155-1570

Ulst



BOUW GARAGE.BOXEN

In het bestemmingsplan Nijezijl aan de Ylostinslaan en tussen
de woningen Ylostinslaan 72a en 72b zijn een aantal autoboxen
gepland. Het perceel grond waarop deze bouw mogelijk is wordt
nu als speelterreintje gebruikt.
Er is mornenteel belangstelling voor de bouw van een garage
op dit terrein.
Wij zijn bereid aan dit verzoek medewerking te verlenen, nits
alle geplande garages i.n een keer worden gebouwd.
Daarvoor is het nodig dat wij weten of er meerdere personen
in IJlst ziJn die behoefte hebben aan een garage op die
plaat s .
De betrokkenen moeten bereid zijn gezamenlijk de garages
te (laten) bouwen, nadat de daarvoor benodigde vergunning
is afgegeven.
Belangstellenden verzoeken wij om zich schriftelijk te melden
bij ons co11-ege, waatrna de verdere voorwaarden voor aankoop
en bebouwing zul1en worden bekend gemaakt.

Burgemeester en wethouders
van lJlst.

* * rt * * * * !t'l * ri :l rt,f * * * * * * * * *'| * *,t rt :f !È * * rl * * * * * * * * * * * * *

In de week van 9 - '15 maart zal de landelijke collecte van het
Reumafonds weer bij u aan huis komen voor een bijdrage. In de
afgelopen jaren hebt u deze collecte gemist daar het comit6
in IJlst was opgehevene IIet Nationaal Reumafonds klopte bij de
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland afd. rJlst aan en voni
haar bestuur bereid de collecte e1k jaar te organiseren. hlij \-/
zijn erin geslaagd zotn 20 dames bereid te vinden zich beschik-
baar te stellen als collectante.
Stelt u hen niet teleur als zij bij u aanbellen; maar vooral,
stel de Reumapatiënten niet teleur, d.eze erge ziekte kan ons
immers allenaal- treffen!
Reuma is alleen met uw geldelijke steun effectief te bestrijden.
In het volgende Kypmantsje zal. het totaalbedrag dat u bijeen
brengt bekend worden gemaakt.
GEEF GUL - GEEF GELUK

Namens het bestuur van de Bond
van Plattelandsvrouwen in Fries-
Iand, afd. rJlst
Afke !íahle-de Vries.



V.O.P.N]EUWS
De jaarvergadering zal worden gehouden op zl februari a.s. na
de training.
De agenda zal bij de leden worden thuisbezorgd.
Het jaarlijkse straten- en bedrijventournooi zal worden gehou-
den op vrijdag 24 april. U kunt zich opgeven voor 1 april.
Er kunnen 12 teams aan meedoen.
Opgave bij M. de Boer, Bockamastraat 5.
Tevens is er voor de jeugd een t'ournooi op zaterdagmiddag
2J apri1.
Wilt u eens kennismaken kom dan éón van onze trainingsavonden

' bezoeken.\- De traÍningen zijn vrijdags van harf zeven tot half negen.
IIet Bestuur.

KLAVERJASNÏNUWS

op de laatste vrijdag van januari waren er 40 d.ames en heren
aanwezig. Er werd weer gezellig gekaart. Er waren ook weer enige
nieuwe gezichten maar er kunnen nog meer bij.
u weet toch wel, erke laatste vrijdag van de maand klaverjassen
om 8.oo uur. Eerst-volgende keer 2f februari a.s. in de boven-
zaal van het café. ''

UïTSLAG 1e pr. W. Spaanstra 577j punten
2e pr. D. Bergstra 55lO
]e pr. 1,J. Altena 5419
4e pr. C. MeLchers 5ZBj
5e pr. D. Keegstra 5227

\-, 6e pr. B. de Boer 5225
le pr. F. Faber 5189
8e pr. E. Hoomans 5124
pe pr. rJ. Schilstra 5060

1Oe pr. R. Bergstra 5028
Poedelprijs J. Haringa met 7486 punten.

op 6 februari hadden wiJ de jaarrijkse Bekerwedstrijd. De Kat -rJlst in Westhen.
Na de eerste boom had rJlst de leiding maar na de 2e en Je boom
kwam De Kat sterk terug. Dus de wisselbeker blijft voor een jaar
in Westhem.
Uitslag: De Kat JZ8J6 pnL. UIst 31626 pnt.

DURK + LOLKE
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Agentschap

TRIESCII DAGBLAD

Adres:
G. ZlJst lng
Galamagracht 71

Voor abonnement,
advertentleopgave
en lnllchtingen

VERM I ST

16 februari j.l. is weg-

gevlogen een papagaai-

achti ge, rood-blauwe

VOGEL, ! 35 cm groot

Wie heeft deze gezien of
gevonden?
lk ben hierdoor zeer ge-
dupeerd.

G. HOLKEHA,
Ylostinslaan 84,
Telefoon 1875

ANNA SCHRAA - VAN POPTA

GtDI?L0tvlËÉkD Pï?ICURE

Geeuwkade 11

Tel. 1930

LEEUWARDTR COURANT

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

TIVENS OOK VOOR HET VERZORGEN

VAN Ut^l ADVTRTENTIES:
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JEUGDSCHAKEN

Elke donderdagavond wordt er in de bovenzaal van het rrWapen

van IJlstrr van 7 - 8 uur door d.e jeugd geschaakt.
Opkomst elke donderdagavond gewel dig.
Aantal jeugdleden: 22, waarvan 4 meisjes.
Van die 22 leden waren er in het begin bij, die nog geen stuk
op het schaakbord konden plaatsenl weer anderen waren al wat
verder en konden al een speltetje spelen en nog een andere
groep kon al een behoorlijk partijtje schaak weggeven. U zi-.et
het, de jeugdclub is dus nogal heterogeen samengestel-d.
Vandaar dat we de jeugd in drieën hebben gesplitst.
Elke donderdagavond om 7 uur wordt er gestart met theorie-
lessen (t5 min.) Daarna wordt een partij gespeeld voor de
compet it ie.
STANDEN:
Groep ] Groep 2

Mej. C. Ilijnberg 3 pnt. T.E. Spoelstra ? pnt.
ï. Kuindersrna 3 " K. van Lingen 6+ tr

Mej. B. de Haan 2 tt J. van der Berg 6 ,,

Me j. L. van der Meer 2 tt B. Tamminga 3+ rl

Mej. J. Stoffelsma 2 ]t R. Lijklema 1 rt

A. Venema O tr

Groep 1

K.P. Ypma 9 pnt.
F. Dot inga B tt

M. Hokwerda 7+ "
G. ten Broek 7 tt -
F. van der Heide 7 rr

h/.H. de Vries 7 tl

H. Coehoorn 5 rl

A. Broere t "J. Hokwerda 2+ rl

Ví. Posthuma 1t rl

J. Broersma + rl

Groep 2 en 3 hebben op ! f9èr.uari een proef,examen afgelegd voor
het behalen van het rrpionr/endiplomatr. van de '1 6 deernemers die
hieraan meededen, waren J jongens nog wat onder de maat.
over 3 weken komt het echte examen. En dan natuurlijk a11emaa1
slage n.
Een volgende keer meer nieuws over onze jeugdschakers.
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OMNI-VEBENIGfNG'ISTANFRIEStf afdel ast iek
op í?tr?raus 21 f:qrï.4-houden wij onze jaarlijkse uitvoerÍngên.'s Middags voor de jeugd aanvang 1j.3O uur.ts Avonds voor de ouderen aanvang .1 9.JO uur.
De uitvoering wordt in trde ótherner gehouden en staat nog inhet teken van ons /5-Jarig bestaan.
we doen allemaal ons best om er een mooie uitvoering van te
maken.
Kon dus allen naar de sportzaal op zaterdag 21 februari-
U bent van harte welkom.

De Gym-comrniss ie.
===========================================================-==Y
oÈ{Nr-vERENTGïNG I'snANjFRrEs, afdering Badrninton, vorJ-eyba1 en

Gymnast iek.
De algemene ledenvergaderíng is vastgesteld op 25 maart a.s.i.n de kantine van de sportzaal .
Aanvang 8.oO uur. -

AGENDA: 
ûpen ]-ng.
Notulen 1980.
Jaarverslag secretar is.
Jaarverslag penningmeester.
Begroting 1t81.
Verslag kascommÍssie.
Samenstelling nieuwe kascommissie.
Bestuursverkiezíng: aftr. Mej. S. Hoog1and.

(niet herkiesbaar)
kandídaat Mej. D. Schj.lstra.(eventuele. tegenkandidaten inlevàren biJ hetbestuur, 14 dagen voor de vergadering). \_,

Mededel ingen.
Rondvraag.
S1u it ing.

Daarna videobeelden van de Jubileum-uitvoering van de afd.Gyn op 20 december 1980; vertoond door de heer L. Bergstra.
KOMT AtrLEN! !

I{oofdbe stuur ilSTANFR IESrt
{t,i *,t * * * * * *:t * *;t '} *,t * * !t,t **,t * *,t *:È *,t ,i:i,t *

:l * * * * *'i * *'t *,* * :Ê * * * * r(,t * :f ,Í,1 * *,Í

TAXI NTEUII/ENHUÏS

BEr - lgoo
TAXï-BUSJES B pêrsr
rnet chau f feur
BEL - lgoo
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C}TR. MUZ IEKVEREN ÏG ING IICONCORDÏAII

Eind februari of begin rnaart komen onze leden bij u langs om
uw jaarlijkse donateursbijdrage in ontvangst te nemen. Nu is
gebleken dat in voorgaande jaren er een aantal donateurs wa-
ren dÍe neenden te moeten bedanken. Wij hopen dat dit nu niet
weer gebeurt. l,íij kunnen ur/d jaarlijkse f inanc iË1e steun niet
missen. Blijft daarom donateur van onze vereniging en zo u
het nog niet bent, geeft u dan op bij het bestuur.
Op vrijdag 20 maart hopen wij weer in samenwerking met de

. zangvereniging onze jaarlijkse donateurs-uitvoering te houden.
\-, Wíj van onze kant. zíjn weer bezig een leuk gevarieerd programma

in te studeren en we hopen dat u deze avond in grote aantal,len
de zaal vult.
Ook krijgen we veel te horen dat rrConcordiarr zlch zo weinig
laat horen. Dit is echter (jammergenoeg voor diegenen die dat
zeggen) niet waar. Verleden zomer hebben wij J buitenconcerten
verzorgd. Maar publiek was er niet bij.
Wij hebben op zondagmorgen 9 november 1.1. een koffieconcert
in het rtMienskipshfistt gehouden. Er waren + 5O belangstellenden
terwijl er we1 + 2OO in de zaal kunnen.
Het buítenoptreEen in mars-vorm kunnen we jammergenoeg niet.
!íant we hebben geen tamboer. Momenteel is er één in op1-eiding.
Maar we kunnen e-r nog wel een paar bij hebben.
Waar blijven de oud drunband-leden?
Ook kunnen víe nog muzikanten onderbrengen.
We hebben nog diverse instrumenten onbezet liggen. Wi1 ïJlst
trConcordiart houden dan zult u ook mee moeten doen. Hetzij a1s
donateur, maar liever nog a1s aktief 1id.

llet Bestuur.

VERLOREN:

Gymschoen wit net
terug te bezorgen

blauwe streep
bij: Jan Zaagmans,

S. SJaerdemalaan 14.

GEVONDEN: in Nijezijl
een zilveren
af te halen:

slavenarmband,
Ylostinslaan 69.
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5TíD5NEKDEK

nEr tt|ÍtPEll víN IJLsT
Galamagracht 2-3 lJlst

Tel. 05155-1315

CH I NESE AFHAALI'IENU I 
S

Foar al jou

molkprodukten, bier,
frisdranken, tsi is en

komt de molkboer bij
foar !

aeijen

jo
Ook voor afhalen van

vis of
,--v{,eessa lades

VRMG EENS PRIJSOPGAAF

BOLLE FAN DE ï,,AERI.IE BAKKER:

Voor:

O RECEPTIES
O VERGAEERINGEN
O FEESTAVONDEN

SPEC]ALE PRIJZEil

HET I.,APEN VAN IJLST

tli j harnrure nou ek

tsiis fan 't mes,

al le soarten; prebearje

mar ris in kear

Galamagracht ? - 3

Telefoon 05155'1315

Jo mol kboer

N. l,/altje
ti il. 1397



17

nederlandse bond van plattelandsvrouwen

Donderdag 1l januari was onze eerste bijeenkornst inhet nieuwe jaar. Onze voorzitster r"r"o,lu, !{ahle
wenste alle aanwezigen een gelukkig en gezond 1!g1toe. Na de mededelingen werden de notulán en denoturên van het afgelopen jaar voorgelezen door mevr.Bergstra- vooral wat dit laatste betreft konden wijnog eens horen wat voor aktiviteiten onze Bond allemaal georga_niseerd had.

Nadat de financiële verslaggeving was goed gekeurd volgde debestuursverkiezing. Mevrouw t/ah1e werd herkozen, mevrouwNagelhout werd als nieuw bestuurslid gekozen en mevrouw Hetterna
\-.tras aftredend. Mevrou.w Hettema werd door het bestuur in d.e vormvan een a.b.c.-rrafscheidslied, bedankt voor het vele werk watzii aI die jaren gedaan had.

Na dit zakelijke gedeerte wat ontspanning n.1. bloemschikken.
Mevrouw Aty de Boer heeft ons op een prettige en auiaelijtemanier geleerd, hoe wij de bloemet moóten rangschikken, àr, .ru"-delen om een goede compositie te krijgen. waaát wij gezamenlijk
onder leiding een basis gemaakt hadden, kon ieder h.t .r"""
e igen ke.rrze verder afmaken.
om kwarr't voor elf gingen wij dan ook voldaan naar huis met eeneigen stuk creatief werk.

OPEN DEUR / CONOE TÏJDING
)* * * ri * * t* * * t * rt * * *,1. *r. ** * * :l **

februari'lp8,l
Het in februarí 1981 uitkomende nummer van het blad open Deur/

g.oede Tijding gaat over
DE GODSDIENSTTGE SUPERMARKTEN VAN ONZE DAGEN

Naast de helaas vele kerkgenootschappen kent Nederland ook desekten. Hun opbloe i is opvallend. hlat is er in sekte-rand
gaande.
Ex-sekteleden vertellen hoe zij een en and.er hebben ervaren,wat ze zochten en hoe ze het achteraf waarderen.
Wat is dat toch, dit verschijnsel in onze dagen?
reder die belangstelling heeft voor dit nummer kan dit opvragenbij het adres Eegracht 104 (tel. 1529)ldilt u abonnee worden op open Deur/Goede Tijding, dan kunt udit daar doorgeven.

Open Deurgroep ïJIst.
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Muziekminnend IJlst was door de Culturele Raad uitgenodigd
om muziek te komen maken en aan te horen in de Doopsgezinde
Kerk.
Het was een gezellige avond.
fk denk dat de klas van meester Muizelaar we1 de show gestolen
heeft. Wat zongen die kinderen spontaan onder de al even spon-
tane leiding van hun meester. Geen wonder dat het kerkje vol
was !

Verder konden we luisteren naar een afwisselend programma
Engelse en Schotse volksliederen; orgelspel door M. Tamminga;
twee sopraanblokfluiten van Cornelia en E11y; prachtige lieder_,
van W. de Boer-van der Wa1 ; Ithuismuziekrr: een orkestje van
instrurnenten die niet eens zo goed bij elkaar passen, maar
we1 plezierig net elkaar spelenl dwarsfluit en gitaar +
piccolo en ook nog dat gekke leuke pianoduol
Aan het eind van de avond hebben we een lied ingestudeerd
o.1.v. Bob Pruiksma, getiteld ?r0ultuurrr.
De hel-ft van de zaal moest zingen en de andere helft spelen.
We misten een bijdrage van korps en koor, maar misschien
kan dat volgend jaar anders geregeld worden.
Er waren twee pauzes n.l. Koffie- (chocotade) pauze en wijn-
pauze. Leuk!
Een goed georganiseerde avond, r/Íaaraan door a1le aan\Àrezigen
enthousiast meegewerkt werd.
En nu volgt nog het líed:

Cultuur loopt - zo men weet - in IJlst
voortdurend uit de pàso
Oh! welk een puinhoop zou het zíjn
a1s er geen raad meer was.

Want dan zou ook - o grote ramp -(althans in dit refrein)
deezr avond van muziek en zang
in ïJlst er niet meer zijn.

?

Voor het meeleven na het overlijden van mijn pleegzoon
WIEBE

wil ik langs deze weg een ieder hartelijk dankzeggen.
IJIst, februari 1981. A.P. Lobbezoo,

Westergoleane 9.
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Speerstra/s Voordeelmarkt r

Voor al uw:

KRUIDENÏERSWAREN

GROENTEN EN FRUIT

VERS VLEES EN VLEESWAREN

BROOD EN GEBAK

DIEPVRIES ENZ. ENZ. ! ! ! !

SPECIALE DROGÏSTERTJ EN KOSMETICA-
AFDE LING.

LET OP ONZE WEKELIJKSE FOLDER! !

s'P E E R s r R A's Voordeelmqrkt
Stqdsloon 2 Tebfoon lïf6

@

@

@

@

@

BLOEMEN EN PLANTEN

BLOEMSIERKUNST

TUINCENTRUM

TUI NARCHI TÉC TUUR

DIT ALLES IN UW ''EIGEN STAD''

BIJ

DE HAAS

BLOEMEN

STADSLAAN

TEL.: 7205
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EXPOSIT]E GEOPEND

Op zaterdag 7 februari is de exposltie van het werk van
Ada Stel-van Dijken geopend.
Het voormalig kantoor gemeentewerken in rrNij Ylostinsrr, waar
deze expositie is ingericht, was bijna vo1 rnet genodigden,
pers en belangstellenden.
On ongeveer 2 uur rs middags, heeft mevrouw Wijbenga-van der
Meulen met een toespraakje deze opening verricht.
Ada Stel kreeg daarbij van haar een boeket bloemen over-
hand igd.
Koos Stel toonde daarna een aantal diars die een beeld gaven
van de manier van uerken van Ada Stel en die duidelijk maak-
ten hoe werkstukken tot stand komen.
Ada Stel- maakt n.I. ye44!k1_eden of textiele obJecten en Igg-
werpen van ,keramiek .
De aanwezígen kregen daarna de gelegenheid de expositie
te bekijken, die dit zeker waard was en is.
Textiel en keramiek zijn boeiend en afwisselend gecombi-
neerd. Van harte aanbevolen.
U kunt deze tentoonstelling nog bezichtigen tot 28 februari
1981, van J - j uur 's middags en

7 - 9 uur rs avonds.
Zaterdagsavonds en zondags gesloten.

Een koekje naar lJlster deeg

Bij de opening van de expositie van Ada Stel-van Dijken
in Nij Ylostins op 7 februari was er naast de creaties
van Ada,$te1 nog een andere creatie te bewonderen - nee,
te proeven - namelijk rtft Kypmantsjett. En dat moet toch
we1 even genoemd worden; juist in dit blad.
Op inítiati.ef van de Culturele Raad heeft bakker De Boer
dit koekje weer gebakken, ongeveer volgens het recept
zoals dat vroeger ook gebeurde. Het is een lekker koekje
geworden en is tevens een leuke bijdrage aan het eigen
gezicht van IJlst, v/aar o.a. de Culturele Raad zi-.ch zo
voor inspant.
ïk kan iedereen aanraden om eens bij bakker De Boer tetrkypjentr (gluren) om wat rfkypmantsjes?r te kopen.

Rick Steur

Z IEKENVERVOER

Bel - ltOO

Bii ons vertrek
danken wij bij
maat schappen.

naar Ternaard be-
deze voor alle 1id-

H. Coehoorn,
Stadslaan j9.
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IJ t,ST iiR TA.,LjLT,iLlilIS.r,A .Ë,10Jli j._lrL;\r.)r,"Lll{ IgBI
i/oor ce Je keer organiseert rafeltennisvereniging ,iri,r,,,,r,T ,7tiop zater(:ag 7,uiag1! ?.s.r_lg nldclagq 9m r uur''in"'..ie sporthal"De Uthernerr in rJlst rJe rJlstèr rir*itenniskampi-oenschappenI98Ï

539ï"*:en van iJFrD T'78 en inwoners van rJtst, ltr;,,e2,,.l en
ir woriit in verschirlencre klassers gespeeld, .seni"oren heren ,1.,seni-oren heren B, senioren da.mes, 

-"ipri""iàázlriiii;;;; 
""}.-piJ.Len/we1pen.

.Per klasse zíjn er vler prÍJzen beschikbaar.Tevens zal er wggr. wordei. góspeerd o* àrrt"ro wiseelbekers.IIet. inschri.jfg:1d bedraagt-voor senloren fj,OA en vooraspiranten/junioren en puplllen/wÀfpói- i;,EO.u kunt z:-eh opgeven d,ooi ónoersïa*à-i-"Ë"hriJfformuLier inte vullen en voor d_onderdag 5 maart fn--ie leveren bij I

G. vd. leeuw, De }Illng 2!, IJlst
- W. Wi jdoogen, IJe Feanrànne 7, IJLst

O. DlJkstra, Harinxmawe,3 5, IJJ.st

I N lj C ïli). I J i'F gp;',1[[], fR
lft:.;; ,

Itram: ,i+'

Adres:
I'loonplaats:

rnan/vrouw

J ongen/melsj e

leefti j cl jr.
geoefend/ongeoefenó- speler

lfi1 graag meerioen aan d,e rJI,srliR fafeltennlskamploenschappenzateriag 7 maart ê.Br

Dit forrnuller biJ een der bovengenoemce arjressen inleveren.
I-o?" . donrj erd ag 5 maart f óej .net lnreggel-d dlent tegellJk met de aanneldlng te worcienbetaalcr.

l-



maandeliiks
automatisch

een bedragie
laten overmaken

van uw privérekening
naarde

spaarrekeningen


