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PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

LAPSUS l\!EMORIAE.

Misschien had ik beter hierboven kunnen zetten "Errata".
In de 11 Tijnge 11 komt wel eens een tik- en/of spelfout voor:
Tulijn beste neven en nichten!
Wat ik u wil vragen is dit: "Zie degene die het artikel heeft
ingezonden er niet voor aan". Ik zal mijn best doen fouten
tot een minium te beperken, en mocht onverheopt er toch weer
fouten in veorkomen, neem ze met een korreltje zout of denk
aan de vreemde woorden die hier boven staan "lapsus memoriae"
die betekenen: tijdelijke denkmoeheid of denkremEing.
:Je redakteur.
(
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Het oude jaar 1964 is weer weggeschoten. De vuurpijlen en de
voetzoekers hebben het nieuwe jaar aangekondigd. Het oude jaar
is geweest, een jaar met vreugde voor de een, met verdriet
voor de ander. Zo zullen ook de dagen in het nieuwe jaar zijn.
Vreugde - verdriet.
Wat zal het leven ons brengen? Vlij weten het niet, God weet
het. Je moest eigenlijk tegelijk met het binnengaan in het
nieuwe jaar, je leven helemaal opnieuw kunnen beginnen. Alle
vervelende dingen zou je achter moeten kunnen laten. !\laar zo
is.het niet! Er verandert immers niets. Alles is op 1 januari
precies eender als op 31 december. Je vrouw is ziek, je moet
maar zien hoe je je er weer doorslaat - je man kan zijn dagelijks werk niet meer doen - je hebt je beste vriend door een
klein meningsverschil verloren - je leunt je eiger_ kinderen niet
meer de baas blijven. En hoe staat het met u zelf: Bet beroerde, knagende gevoel dat je alles verkeerd hebt aangepakt.
Zo zou ik nog een poosje kunnen doorgaan. Alles heb je meegenomen.het nieuwe jaar in. Ze moesten het nieuwe jaar maar afschaffen, is misschien uw wens, maar ook dat gaat niet.
Weet u, het cijfertje op de kalender is wel veranderd. Nu ja,
wat zegt u dat ene cijfertje! En juist dat cijfertje geeft aan
dat we een nieuw jaar zijn ingegaan. Nogmaals wij weten niet
wat 1965 ons zal brengen. Ik hoop dat het voor u persoonlijk
een goed jaar mag zijn, Heel veel heil en zegen toegewenst!
De Voorzitter.
N.B. Hoewel we al een aardig stukje van het jaar 1965 hebben
gehad, meen ik toch goed te doen 11 1964-1965" alsnog te
plaatsen,

r~~~~~~ggg~g
heet sinds 3 februari 1955 het dorpje in de Haskerveenpolder, wat daarvem de naam Stobbemaga(t) droeg.
Een grote voorvechter voor de indijking van deze grote polder vooraanstaand boer Cornelis Hille.s llijdam, welke vele
bestuursfunkties en heel wat in de mellc te brokkelen had,
Voor Stobbega(t) zijn in de loop der jaren heel wat namen
genoemd voordat het Vegelinsoord is geworden; Stobbeveen,
Haskerveen, Hornstermeer, IToordhorne, Binnen.greven~ Grevensluis, Wellessluis, Geeuwsluis en Veensluis.
Voorts Smallinga en Keeringa naar landnamen en naar het
vroegere Haskerlwnvent en het klooster illaria Rozendaal:
Konventsdorp, kloosterdorp en Hozendaal.
Om de Vegelins van Claerbergen te eren en in het bijzonder
jonkheer Philip, die voorzitter was van het bestuur dat de
Haslterveenpolder heeft laten bedijken, werden voorgesteld:
Philippe, Flipluis, Claer.slu.i s, Claerkamp en Vegelinsdorp.
Maar om het "Kijdamsoord 11 te noemen, is nooit aan de orde
gekorr:en. Waarschijnlijk omdat C•.EL ~~ijdam da ind:i,jlci:ng en de verbete1
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drijfveer ""'as, :1iet meer heeft mogen be-

leven. Hij stierf' namelijk voordat een en ander een feit
werd en werd toen een vijftal andere mannen vervangen.
Slechts een gederJi:steen, waarin enkele bijzonderheder, met over
de bedijking van de Haskeveeqiolder zijn gebeiteld, is
ter plaatse nog te vinden tegen de ~uur van de herberg:
''Spoorzicht", annex winJrnl in klein boerer_gel'ief, nabij
de Vl'Oegere Sluis luidende:
Tot aandenken
Dè Haskel'veenpolder is ingedijkt in 1857.
De Sluizen zijn gelegd in 1859 en 60.
De !.!olens gebouwd in 1860.
Onder het bestuur van
Jhr. Mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen, voorzitter.
C.H. Nijdam, onder-voorzitter, overleden den 28 januarij
1857 en toen vel'vangen door K.A. Korf, L.R. Moedt,
B.L. Krikke en F.!Vl. lfdnnema, leden en Yl.B,
van del' Veen, secretal'is.
O.D.B.V.
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Donatie etc. 1965.
Er zijn neg verschillende leden, welke voor dit jaar niets
gegireerd hebben. Dat dit mij extra werk bezorgt is logisch
en dat is wel het laatste, waar ik om verlegen zit.
Pak nu even uw giroboekje. 1 t Is voor u zo'n kleine moeite.
Het gironummer is nog ste.eds: 8 2 6 7 2 4 t.n.v. penn. Nijdamstra-Stiehting, Sneek.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank,
De penningmeester.
FREEK NIJDAM OP DE T.V.

==========~~==~========

Onwillekeurig zult u zich afvragen' 11 Van wie is dat een zoon?" (
De voornaam Freek komt in de Nijdam
genealogie niet voor en '
toch zal hij voor de televisie optreden, De oplossing van dit
raadsel is, dat Rien van Nunen, bij de kijkers met bekend als
Toon Stiefbeen, binnenkort op de beeldbuis terugkomt als taxichaffeur: Freek Nijdam.
't Is aardig te vernemen, dat de schrijfster van dit programma
een huisvrouw uit Laren is, iemand die nog nimmer
gepubliceerd heeft. Alle afleveringen zijn nog niet gereed.
Wanneer de serie compleet is zal haar naam bekend gemaakt
worden. In september zal de !LO ,R, V. ?:iet deze vervolgserie beginnen en nog meer bekendheid aan onze familienaam geven.
FAMILIE
G~BOREN;

Douwe, zoon va11
L. Nijdam en
T. Nijdam-de Vries.
Woudsend, nov. 1964.
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BERICHTEM,
GEBOREN:

Joukje, dochter van
L, Klijnstra en
{lijnstra-Wijnia.
ich, nov. 1964.

~~~--~~--~~~~~~

l,1et dank aan God en
grote blijdschap geven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje Reinder,
R. "ilijnia
P. Wijnia-Noteboom
Engelum, 4 dec, 1964
Harnedyk 39,

GEBOREN:

Johan, zoon van
3.P. de Jong
en
M.W. de Jong-Fleer.
Idskenhuizen, dec. ~964.
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Met dank aan God en grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje, Sjoerd Age.
A. Wijnia
A.J. Wijnia-Oosterhoff
Christina Magda
Heerenveen, 9 jan. 1965
Bar. de 'los
van Steenwijksingel 4.
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Tankber en bliid dagge wy
hjirby tynge fan 'e berte
fan in famke en suske
Sytske
Th. Nijdam
J. Nijdam-Jongema
Durk
Gerbrig
Warkum, 23 jan. 1965
Aldev1ei 15.

------·-------Sieds Hoitinga
en
Annie Ida Nijdam
hebben het genoegen

u,

mede namens wederzijdse ouders

lrennis te geve11 van hun voorgenomen huwelijk, waarvan

de voltrekking zal plaats hebben op dinsdag 29 decem~
ber a.s. om 3 uur in het gemeentehuis te Wommels.
Schiedam, B.K. Laan 187a,
\fommels, Hofkamp 55,

december 1964

Gelegenheid te feliciteren 's avonds vanaf 7,30 10. 00 uur in "i t Dielshûs" te Wommels.
Voorlopig adres; Hoflrnmp 55, Wommels.
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GEHUWD:

GEHUWD.
-----

J, Hof en
S. Nijdam.
Franeker, december 1964.

E. Boonstra, St.Jac.Par. en
L. Nijdam, Lollum.
Lollura, december 1964.

·-----·---·-------··---------·----Heero Vliebenga
en
Jantje Ylinia
hoopje yn 1 t bywêzen fan har alden, famylje en freonen op
D.V. tongersdei 14 jannewaris de middeis 1.30 ûre yn 't
Gritenijhûs to Koudum yn 'e lange hier to gean.
Drylts, 1 t Sou 4, Nijega H.o. 82, jan. '65
Wy geane nei Achlum, U.P. Draismastrj. 1B, to wenjen.

Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, na een langdl,lrig geduldig gedragen· l;Ljd_eh, mijn lieve_ vrouw, onze lieve moeder, grooten oyergrDotmoeder
FOKJE VIHTIA,
(Echtgenote van Pieter van Zandbergen)
in de ouderdom van 80 jaar.
Psalm 73 : 12 (berijmd).
lfarknesse, 7 october 1964
Kampweg 6.

-----------------------------------··--------·---------

----(

Heden werd van ons weggenomen onze gelieÎde schoonzuster en

tante
BOT JE lîI JDA!il
in de ouder_dom van ruim 88 jaar.
Psalm 90.
Uit naam van de familie:
Oudega-VI.:
N. Nijdam-Veenstra.
Sneek;
J. Nijdam - Bartlema
Leeuwarderlcade 20.
Sneek, 2 december 1964
nDr. Wumkeshûs 11 te Gaastmeer begraven.
Heden overleed geheel onverwacht onze lieve man, vader en groot-vader
IJPE NIJDAM

in de ouderdom van 73 jaar.
Groningen, 3 december 1964
Oosterhamrikkade 70
H. Nijdam-Piekeboer
J.F. Nijdam
Henk, Ria en Yvonne
:::::====::;::.::::;:::;

Algemene

l\:enntsgev--ing~

Heden is rustig van ons heengegaan, miJn lieve Vrouw,en onze
zorgzame Tuloeder-, Groot- en overgrootmoeder
SJIEUl1KE NIJDAM

in de ouderdom van 78 jaar,
Sneek, 7 december 1964.
Kruizebroederstraat 36.
A. :BOK

Algemene kennisgeving.
,,- Na eer. droevig ongeval nam de Here tot Zich, onze geliefde
\ moeder, behuwd- en grootmoeder
JELTJE VII J~J JA

op de leeftijd van 68 jaar. Sedert october 1952 weduwe van
Pieter Siegersma~
Leeuwarden: 12 december 1964
S. Siegersma
T. Siegersma-Krottje.
Heden nam de Here plotseling van mij weg mijn lieve lllan
HENDRIK NIJDA!\'I
in de leeftijd van 64 jaar.
Haren, 21 januari 1965.
Westersedrift î15.
H. Nijdam-J3rouwer,
Heden overleed onze beste zwager, oom, neef en huisgenoot
WILLEM SIETSE NIJD.A:l'.1,

(_in de ouderdom van 66 jaar.
Oldeboorn, 28 januari 1965
Wjitteringswei 1964.
Uit aller naar.'.:
I\'.l. Hem:ninga.

- /o6
Heden overleed nog vrij onverwacht, mijn lieve vrouw en onze
zorgzame moeder en oma

TRIJNTJE KARSTEN,
op de leeftijd van 66 jaar.
Oranjewoud, 6 febr. 1965
L. Ademalaan 11
G.H. Nijdam
Groningen:

Oranjewoud:

P. Oord-Nijdam
G. Oord
Eddy en verl.
Tineke
J. Woortman-Nijdam
J. Woortman
Albert Jan
Ellen

(

.Maandag 8 februari 1965 ging van miJ heen mijn lieve zuster
WUBBINA NIJDATul
Sedert 7 mei 1954 weduwe van H. Frankema.
Groningen, februari 1965.
Witte de Wi thstraat 22A.
G. Janssen-Nijdam.
Heden, nog zeer onverwacht nam God tot Zich onze geliefde man
en zorgvolle vader
KLAAS WYNJA,
geliefde echtgenoot van IJ. Wynja-Visser, in de ouderdom van
48 jaar, na een gelukkige echtvereniging van 26 jaar.
(
De diepbedroefden:
IJ. Wynja-Visser
Lolkje
Tjeerd
Antje
Sneek, 16 febr. 1965
1e Woudstraat 2.

\

Heden nam de Here nog zeer onverwacht van ons weg onze lieve zuster, schoonzuster en tante
GEERTJE !UJDAM

in de ouderdom van 69 jaar; echtgenote van H. Kamstra.

(

H. Nijdam
B. Nijdam-Pol
A. Nijdam
D. Nijdam-de Vries
R. v.d. Velde-Nijdam
G, v.d. Velde
H. Nijdam-Brouwer
M.A. Nijdam
R. Nijdam-Bloksma
en kinderen.

Groningen, 18 febr. 1965.
Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen onze lieve
vrouw, zorgzame moeàer en grootmoeder
JAN1'TA WIENIA

in de ouderdom van 72 jaar.
Akkrum, 19 febr. 1965
Kanadeeskestraat 22
Akkrum:
J.G. Hoekstra.
Heden overleed zacht en kalm onze beste moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

C

RIEMKJE NIJDAM

in de ouderdom van 84 jaar, sedert november 1944 weduwe van
Harm S. Krist.
Grouw, 22 febr. 1965.
OVERLEDEJ:r NA o:mEVAL.
Aan de gevolgen van een verkeersongeluk, dat haar vorige
week woensdag overkwam, is zaterdag in het Diakonessenhuis
te Leeuwarden de 68-jarige weduwe J, Siegersma-Wijnija uit
Oudebildtzijl overleden. Mevrouw Siegersma werd woensdag
aangereden door een achteruitrijdende auto.

-/s

Terwi
de chauffeur niets merkte, smakte zij tegen het wegdek.
Zij kwam ongeveer naast de wielen van de auto terecht, maar
haar linkerarm werd door een der wielen overreden en ontvleesd.
Het slachtoffer, dat geen sterke gezondheid had, werd naar het
ziekenhuis te Leeuwarden vervoerd, waar het later overleed.
14-12-1964.

FA!l!ILIE-NIEUWS
Schaatswedstrijden.
MAKKINGA IN
28 december

1964

CIJFERS
Uitslag gewestelijke langebaanwedstrijden:
3C00 meter:
1c.A. Wijnia, Sneek 2.40.5

(

1500 q:teter:
4 A. Wijnia, Sneek 5.28.In Sint Jücolaesga is zaterdagavond Sint lhcolaasfeest gevierd.
Een beetje laat, jawel, maar daar heeft de Sint zj.jn redenen
voor. Het eigen dorp heeft hij voor het laatst bewàard onder
het motto "Lest best",
Op deze wijze kan hij na gedane arbe.id .in alle kal:nte van de
"utsetter" genieten. De feestavond van de openbare lagere s0hool
is dat alleszins waard.
De kinderen hielden traditiegetrouw hun jaarlijkse toneeluitvoering. Ouders, familieleden én bekenden, waarvan sommige er
een lange rit voor over hebben, vulden de zaal van het Parochie.h·;.is. Dat de kostumering en de decors, de verlichting en de
l,
"arrangementen" dik i:i orde waren, spreekt in Sint Nijk voor
zichzelf.
i'flen kent daar het klappen van de zweep. Helemàal zelfverzorging: eigen kostuums naar eigen ontwerp, wat voor de oudere omm.issie toch wel extra zorgen en werk meebrengt •
.Je kleine kinderen, van de 1ste, 2de en 3de klas voerden een
toneelspel in drie bedrijven op, geschreven door mevr.
P. Vleer-Aukema. ''De dream fan Prinses J\llarilce".
Iets met poppen en feeën en een flinke tovenares met helpers.
Echt iets voor de ~angsten en u hoeft niet te menen, dat die
kleinsten wat spel betreft veel ten achter staan bij de groten.

Integendeel, prinses Marike speelde vrij er_ allerliefst,
de tovenares was voor niets en niemand bang en de elfenkoninging bleef de rol en de toestand meester, al moest ze
telkens betoveringen opheffen.

In 1902 in Echtenerbrug gebouwd voor 2000 gulden.
LEMSTER AAK LE 21 -schip met roemrijk verleden- WORDT VERKOCHT.

(

LEMMER - De welhaast beroemde Lemster aak LE 21 wordt waarschijnlijk verlrncht.
Dit ruim zestig jaar oude schip, dat in het verleden veel
prijzen heeft gewonnen, werd tot voor kort nog altijd gebruikt voor de visserij op het IJsselmeer.
De eigenaar, Jan Fleer uit de Tuinstraat te Lemmer, onderhandelt over de verkoop met de heer F. van der Werf, een
der eigenaren van de voormalige scl:eepswerf Friesland N.V.
Lemster aken zijn, zoals bekend, erg in trek de laatste jaren~

Dat is vooral te danken geweest aan

11

De Groe~e Draeck 11

de bekende Lemster aak van prinses Beatrix.
Sinds de koninklijke familie een aak bezit, is het type erg
gewild.
Hoewel de koop nog bekrachtigd moet worden, is het nagenoeg
zeker, dat de LE 21 het bezit wordt van de heer Van der
Werf. Gedurende het kuilseizoen heeft de LE 21 het afgelopen jaar nog goed geboerd op het IJsselmeer.
De !:eer Jan Fleer heeft nu de IJsselmeerkotter LE 44 gekoeht van de gebr. Visser en S. Bootsma, welke laatsten
overschakelden op de Noordzeevisserij.

ZIEKE BABY IN RECORDTIJD HAAR AMSTER)JAM.
In een wedloop met de dood heeft gezagvoerder H. J. Nij dam
gisteren zijn KLM lijntoestel in recordtijd van Monrovia
naar Scl:iphol gejaagd.
Hij had aan boord een jonge moeder met een baby van 1 jaar,
die volgens het telegram uit Monrovia nog slechts kon worden gered door een onrr~ddelijke nieroperatie voor de verwijdering van een tumor.

1
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Door de stoptijden op de vier tussenstations· tot een minilllll
van een kwartier te beperken arriveerde het toestel met een
-roorsprong van één uur en twintig minuten op het normale tijdschema.
Met de baby in haar armen repte de moeder, een Nederlandse
vrouw, zich bij de aankomst op Schiphol als eerste de vliegtuigtrap af, waar een ambulancewagen gereed stond.
Daarin werd zij regelrecht naar het Akademisch Ziekenhuis in
Leiden gereden.

TER OVERDENKING.
Men moet niet alles zeggen
wat men weet, noch alles
geloven, hetgeen men hoort.
Gemis aan ervaring wordt
vergoed door nadenken
Wie het dichtst bij het
vuur zit, kan zich branden.
De sterkste man is hij, die
het ~eest verdraagt.
Geduld is een bittere drank,
die slechts de _sterken kunnen
drinken.

(

GEDULD!
Een man kwam een drogisterij binnen en vroeg om een middel
tegen verstopping. De drogist telde een aantal cascarapillen af en deed ze in een doosje, dat hij de klant overhandigde met de woorden:
"Deze pillen helpen voortreffelijk. Als U dit doosje hebt
ingenomen, zult U zich een geheel ander mens voelen".

(

De man vertrok, doch kwam een dag later terug met de mededeling, dat het niets had geholpen.
"En hebt U enige van die pillen ingenomen?" vroeg .de drogist. "Ja", antwoordde de man,

11

ik heb het hele gevalletje

zo ingeslikt".
"Hoe bedoelt U: het hele gevalletje?"
"Nou, dat doosje dat U me gegeven hebt!"
"Wat!?" riep de drogist uit, "U wilt me toch niet vertellen,
dat U het doosje met pillen en al hebt ingeslikt?"
"Ja", zei de man,

11

dat hebt U toch zelf gezegd".

De drogist leunde over de toonbank, hief zijn wijsvinger op
en zei:

"Hebt U dan maar even geduld, tot het dekseltje er af gaat!"

( __
overgenomen uit "DINDUA".
Dokter: "Ik zal u driemaal per dag komen bezoeken!"
Patient: "Is dat nodig dokter?"
Dokter:

11 Ja,

dringend; ik ben achter met de huur!"

- /12
Kinderen van:
Thomas Aukes Nijdam en Dieuwke Jacobs Muller.
Auke Thomas,
Botje Thomas,
Auke Thomas,
Sjoerd Thomas,
Jacob Thomas,
Bote Thomas,

geboren 14-3-1872 te Gaastmeer.

geboren
geboren
geboren
geboren
geboren

18-3-1876
4-1-1878
21-12-1878
21-12-1878
28-11-1880

te
te
te
te
te

Gaastmeer.
Gaastmeer.
Gaastmeer.
Gaastmeer.
Gaastmeer.

)
)

Van Bote Aukes Nijdam heb 'k momenteel nog geen gegevens.
Kinderen van:
Pieter Aukes Nijdam en Ida Jongstra.
Auke Pieters,
Aaltje Pieters,
Botje Pieters,
Hendrika Pieters,
Thomas Pieters,
Taeke Pieters,
Anne Pieters,

(

geboren 8- 4-1889 te Lutkewierum.
geboren 23- 7-1890 te Lutkewierum.
geboren 18- 1-1892 te Wommels.
geboren 4- 9-1896 te Wommels.
geboren 9- 9-1898 te Vlomrnels.
geboren 9-11-1901 te Wommels.
)
geboren 9-11-1901 te Wommels.
)

Kinderen van:
Thomas Durks Nijdam en Reino Hilbrands Postma.
Dirk .Thomas,
geboren 25-4-1878 te Tjerkwerd.
Hilbrand Thomas, geboren 24-7-1879 te Tjerkwerd.
Pieter Thomas,
geboren 8-1-1882 te Tjerkwerd.
Kinderen van:
Johannes Durks Nijdam en IJtje Struiving.

(

Pietertje Johannes, geboren 27-8-1880 te Wons, overleden
21-9-1959 te Hilversum, trouwde haar oom Sybren
Durfrs Nijdam, weduwnaar van Wijbrigje Riegstra
en later met R. van Ruiten.
Liesbeth Johannes, geboren 10-10-1882 te Wons, overleden
26-4-1958 te Oosthem trouwde Feike Buma te Nijezijl.
Everdina Johannes,. waarschijnlijk jong overleden.
'!:verdina Johannes, geboren 20-10-1886, overleden 11-7-1959
te IJlst, trouwde Jacob Hiemstra (Uilenberg 39,

IJlst).
Dirk Johannes, geboren 24-1-1889,Engwier; gehuwd met noukje·
Schriemer"

(

Pieter Joahannes, geboren 29-5-1891,Engwier, gemeentewerkman, overleden te IJlst 21~4-1938, huwde 24-91916 te IJlst met Romke Dijkstra, geboren 5-51893 te Hommerts, dochter van Oebele Dijkstra
en Janneke KoeTten.
·
Joltje Johannes, geboren 20-3-·1894,Engwier, ongehuwd.
(Stadslaan 1, IJlst).
Corneliske Johannes, geboren 4-6-1898, Engwier, trouwde
7-6-1924 te IJlst met Beerent van der Veen.
Kinderen van:
Pieter Durks Nijdam en Jal Vlas.
Feike Pieters (I,ibanonvreg 52b, Rotterdam)
Dirk Pieters, geboren 21-8-1884 te Idsega.
Kinderen van:
Linge Durks "lijdam en Jantje \Valswer.
Dirk Linges, geboren 21-2-1893, Oosthem, tuinbouwer, gehuwd
te Enkhuizen 3 april 1919 met Vokeltje Kort,
geboren 31-10-1894 te Enkhuizen, dochter van
P. ICort en Yf ~ Koko

(

(een dochter Jantje, geborcr. 5-2-1920 te And:ljk,
Vli jkverpleegster).
Gerrit Linges, geboren 4-7-1895 te Oosthem, slager van beroep, wonende te Andijk, gehuwd met. Antje
Hilverda.
Klaas Linges, geboren 6-7-1899 te Oosthem, bloembollenkweker, overleden te Andijk 17-5-1934, was gehuwd·
met Aafje Schuurman.
Kinderen van:
Klaas Durks Nijdam en Sytske de Bruin.
Antje Klazes, geboren 15-6-1898 te Sneek, overleden 19-91899 aldaar.
Antje Klazes, geboren 1-10-1902 te Sneek.
war c1 t vervolgd.

BESTUUR.
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Voorzitter:

T. Iifijdam, Coornhertstr. 12 Leeuwarden
tel. 05100-22167.

Secretaresse:

li!.H. Iifijdam-Iifijhol t, Robert Kochstr.
21, Leeuwarden, tel. 05100-21232.

Penningmeester: C. v,d, Schoot Azn. Leeuv1arderweg 63,
Sneek, tel. 05150-302.8
L E D E Jil:

(

A. Agema-Wijnia, Hantumerweg A 59, Doklcum,
H, Uijdam-Smit,

Boerhavelaan 113, Groningen.

A. Vleer,

H. Sytstrastraat 18, Sneek.

==============================================================
POSTREKENING:

82.67.24 t.n.v. penningmeester NIJDAMSTRASTICHTING, Sneek.

FM.!ILIEBLAD:

"De Nijdamstra-Tynge", lid/abonnees be-.
talen:
f. 4,25 per half jaar. Donateurs
(leden f. 1.-- per half jaar).

REDACTEUR:

T. Nijdam, Coornhertstr. 12, Leeuwarden.

ADMINISTRATIE:

K. Uijdam, Anna v. Burenstr. 14, Snèek,
tel. 05150-3739.

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN:
Anna van Burenstraat 14, Sneek, zo mogelijk met opgave van nieuw adres.

(

