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CHRONOLOGIE
PALEOLITHICUM
(van vroegste tijd tot 8000 v.o.)
Hamburger cultuur
Tjonger cultuur
Ahrensburger cultuur

12000
9500
8500
MESOLITHICill.I

(van 8000 - 4000 v.c.)
Maglemose cultuur
Tardenoisien
Oldesloe cultuur
NEOLITHICUM
(van 4000 - 1700 v.o.)
4000
3000
2700
2400
2200
2000

-

2000
2000
1700
1 500

Bandceramiek cultuur
Mïchelsberger cultuur
Trechterbeker cultuur
Vlaardinger cultuur
Standvoetbeker cultuur
Klokbeker cultuur

BRONSTIJD
(van 1600 - 700 v.c.)
1350 - 1000
.. 800 - 600

Hilversum cultuur
Hollstatt cultuur

IJZERTIJD
(van 600 - 50 v.o.)
600 - 400
300

La Tène cultuur
Terpen cultuur

(
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ROMEINSE 'l'IJD
(van 50

v.c. -

400 n.c.)

MEROVINGISCHE TIJD
(van 400 - 750 n.c.)

KAROLINGISCHE TIJD
(van 750

850 n,c.)

(
ONS VOORGESLACHT
Men moet sympathie voelen voor een familievereniging,
omdat men dikwijls zeer ver teruggaat naar de stamboom
van dit geslacht.
Het is niet voldoende te weten dat men in rechte lijn
van Adam en Eva afstamt en dat de familie in de vroegste
tijden nauw verwant was met de landbouw,
Als men beweert dat een familie, in welk tijdperk van hun
geschiedenis, een overdreven gevoel van familietrots
toonde, dan is dit een gevolg van hun afkomst.
Waar begint ons voorgeslacht?
Waar begint onze faJniliegeschiedenis?
In de regel nemen wij daarvoor het tijdstip, dat onze
voorouders voor het eerst uit de duisternis van middeleeuwen en renaissance te voorschijn treden in de archivalia. Wij kennen dan hun namen, wij leren iets kennen
van hun leven. Dat is allemaal nog maar bitter weinig •.
Maar hebben we een beetje meer geluk, dan vinden we over
hun voorspoed en tegenslag. Wij leren hen kennen in hun
werk, in de kerk, bij huwelijk en doop. Een enkele keer
zelfs lezen we van een boed-elinventaris en dan is het of
we terecht komen in de woning van die voorvader.
Het is heel wat, dit alles.
Steeds maar d~ohter bij het begin, bij het ontstaan van
het geslacht.
Doch vóór de tijd dat de archivalia tot ons spreken bestonden onze voorouders, enkel wij kunnen ze dan niet
meer onderschoidon,
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Zij komen niet meer tot ons met hun naam en bezit, doch
ze zijn er wel. Wij kuml-eI) ze niet .terugvinden in de nacht
van de middeleeuwen.
Een heel enkele keer treedt op een helder plekje nog iets
te voorschijn, doch hun naam en persoon zijn dan zo vaag,
dat wij hen niet meer kunnen àansluiten bij het levende
geheel dat wij de stamboom noemen. Onze stam gaat dan op
in ons volk,
Van onze stam is niets meer .be.kend, maar van ons volk,
waartoe onze stam behoort en waarin onze voorouders
leefden, nog wel,En eens komt dan de tijd dat onze stam
overgaat in de. wori;el van de "\rolksbóoril, en wij kunnen
(
spreken van Friese stam, in plaats van het Friese volk.
Dan zien wij dat uit een familie een stam gegroeid is en
uit die stam een volk.
Zo is de ontwikkeling van ons geslacht en zo kunnen wij
ook 'de geschiedenis van ons voorgeslacht voortzetten.
Wij kunnen dat.
·
Doch hebben wij wel zekerheid dat wij voortgekomen zijn
uit de stam, die zich ongeveer 200 jaar voor Christus
in Westergo vestigde, waarvan de terpen spreken en waarover Ceas.ar schreef?
Is het wel de moei te om deze geschiedenis na te gaan,
terwijl onze Bet-Overgrootoud-Stamvader misschien ergens
anders in Europa woonde?
Ook dan, wanneer dit ~iet geval mocht zijn, dan nog zal
de meerderheid van de kwartieren van Willem Willems de
Oude uit 1600 worteien in de oude stam en zal zijn leven
geweest zijn waarin stroomde het bloed van de oude Friese stam.

Is er veel kans dat onze rechtstreekse voorvader in mannelijke lijn van elders kwam en geen Fries was?
De kans is klein, voór zover h~t de late middeleeuwen
betreft, want de immigratie op het Friese platteland.was
tussen 900-1500 uiterst gering,
Bovendien werden immigranten in de tijd nog zomaar geen
eigen-erfa'.e boer, doch waren he.t meest handwerklieden,
schippers en vluchtelingen zonder enig.bezit.
Vrij van knechtschap, wars van heren
Liet de eigenerfde boer
Zich alleen door God regeren:
Onverzettelijk en stoer.

(
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Zich bewust yan eigen waarde,
Van zijn hoge heil 1 ge plicht,
Nauw verbonden met de aarde,
Hield hij 1 t .oog omhoog gericht.

(

De grootste immigraties in Fr iesland hebben plaats gevonden in de Noormannen-tijd (830-870), in Frankentijd
(732-800) en in de jaren van 400-600 toen de vestiging
en doortocht van Angelen en Saksen plaats vond,
De Noormannen hebben geen zichtbare sporen a&htergelaten,
Hun gestalte en cultuur was van hetzelfde Noordse mensensoort als de Friese. De Franken hebben wel hun kenmerk
nagelaten, doch het is de vraag of de donkere inslag,
die wij hier en daar in Friesland tegenkomen, wel uit
dit verre verleden komt en niet uit de Hugenoten of de
Franse revolutietijd.
Overigens is deze vermenging niet van zo grote omvang
geweest en is de mogelijkheid klein dat de zoveelste
voorvader toevallig daartoe behoord zou hebben.
Er blijven dus Noormannen en Saksen over,
Zeker is het dat de Noormannen in Holland meer bloed
hebben achter gélaten dan in Friesland, want de Noormannenrijken in Nederland strekten zich wel uit tot MidFriesland, doch hun bezetting was er veel zwakker. Het
juiste aantal is niet bekend, maar we mogen ook deze ·
afstamming als een kleine kans beschouwen,
Met de Saksen is het anders,
Het terpenonderzoek heeft geleerd dat ook zelfs op de
klei , hun bevolking en cultuur overheersend is geweest
en wel in heel Oostergo. In Westergo was hun invloed
minder, doch in de Zevenwouden en aan de Eoorn zal hun
aantal ook wel de OUd-Friese bevolking overtroffen hebben.

De vraag is dan ook wel gesteld of zij soms de Friese
taal hebben meegebracht en voor die tijd een andere taal
in Friesland gesproken is. De filologen en archeologen
weten hier nog geen eenstemmend antwoord op te geven.
Vóór deze veronderstelling pleit het feit, dat het oudEngels en oud-Fries elkaar zeer na staan. In Engeland
vestigden zich, volgens de geschiedschrijvers, vooral
de Saksen. De Saksen moeten dus de brengers van het oud-
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Engels geweest ·zijn vólgens deze opvatting. Zijn ZlJ
dit in Engeland geweest; dan zullen zij een zelfde rol
in Friesl.and vervuld .hebben. Maar hier staat tegenover,
dat het tegenwoordige Saksisch gelijk aan het NederDui ts is en het Fries hier geen·overeenkomst mee heeft.

Uit de schemer van 't. verl.eden
Loopt een lijn, een lichtend spoor,
Schakels vormend met het heden:
Nijdamstra de eeuwen door.
Deze onverbreekb 1 re keten
Is symbool van trouw en kracht
Bindt ons samen en wij weten
Ons vereend met 1 t voorgeslacht.

Uit piët2it voor, onze voorouders zijn we verplicht te
waken voor het kostbaar geestelijk goed dat ook zij ons
hebben nagelaten en wij hebben tot taak dit te bewaren,
te verrijken en over te dragen aan hen, die na ons zullen komen en behoren tot dat zelfde geslacht.
Zij hebben hier recht op!
Laat ons trouw in eer;i.dracht waken
Over 1 t kostbaar geest'lijk goed,
De gemeenschap sterker maken,
Die ons erfdeel hoeden moet.
Laat ons saam een toekomst bouwen
Allen 't zelfde doel gemeen,
En getuigen, vol vertrouwen:
In Nijdamstra zijn wij één!
HENK NIJDAM, EERTIJDS WIELRENNER
door C v/d Schoot Azn.
Onlangs werd mij gevraagd: "Wat is er toch van die we-·
reldlmmpioen in onze familie geworden? Zeker een man in
bonus!

11

Zo van tijd tot tijd werden in ons orgaan Zijn g~ote
successen vermeld. Op een geleende fiets verwierf hij

(
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(

de nationale kampioenstitel op de baan in Amsterdam en
.een jaar daa~na in ZU~ich (Zwitserland) de wereldtitel.
Zelfs in Italië we:çd hij één der grootsten. Dat gebeurde
in 1962, in Milaan, toen hij voor de tweede maal als wereldkampioen werd gehuldigd.
onwillekeurig wordt hieraan dan de conclusie vastgeknoopt, dat het Henk financieel zeer naar den vleze is
gegaan.
Niets is echter minder waar, want ondanks zijn Italiaanse successen, kreeg hij gsen sou uitbetaald.
Tot hij in kontakt kwam met Kees Pellenaars. Hoewel hierover juist de meest merkwaardige geruchten de ronde deden, heeft het Henk bepaald geen windeieren gelegd. Kees
had in die wereld nu eenmaal een zeer fijne neus en wist
altijd precies of er iets extra's te verdienen vi.el.
Drie van de zes-maal haald,e ;Henk Parijs in de Tour de
France, vanzelfsprekend met Kees Pellenaars. En passant
reed hij ook nog acht zesdaagseµ. Maar ondanks al dit
wedervaren is hij er bepaald niet rijk van geworden.
Zijn mede-renners lieten zich nogal eens verleiden de
winst-premies in een sportwagen om te zet:ten 1 niet de
nuchtere Noorderling, die deze juist spaarde voor een
eigen home,
Daarin woont hij nu met zijn vrou\V I,idij, afkomstig uit
de bollenstreek Hillegom (als je in Amsterdam traint',
komt men nu eenmaal meer meisjes uit het Westen dan uit
het Noorden tegen),
Ze hebben een zoon van circa zeven jaar.
Henk heeft een jaar geleden zijn "racefiets" aan de
wilgen gehangen en is vertegenwoordigGr voor een Belgische
bandenfabriek in Zuid-West-Nederland geworden en woont
thans.te Zundert, Veldstraat 65.
HET NIJDAli!STRABOEK
Wanneer verschijnt het Nijdamstraboek deel V, zo vraagt
men mij"

Veel is er al van klaar, maar de laatste loodjes wegen
het zwaarst.
Omstreeks Kerst hopen we dat het zover is, dat wij u een
8xemplaar kunnen toezenden.
Dus nog een paar maanden g2duld, misschien ••••• redden we
het,
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Vrijwillige bijdragen voor de uitgave er van kunnen
worden gestort op postgiro 82,67."24 t.n.v. penningmeester Nijdamstra-Stichting, Groningen,
FAMILIE-BERICHTEN
Hier volgen enige familie-berichten, zoals deze voorkwamen in courant of per kaart mij werden toegezonden.
JEANNETTE POST

on
GERRIT WIJNIA
kunnen u met blijde stem vertellen van hun
voorgenomen huwelijk, wat plaats zal vinden
op vrijdag 25 sept. a.s.
2.00 uur in het gemeentehuis te Losser
2. 30 uur in de lJed, Herv. Kerk te Losser.

(

Aug. 1 970
Arendstr. 20 Losser
IV!ennb Simonstr. 20 Balk

-.-.-"-P-0-,,Wij Z1Jn blij u te kunnen mededelen dat, indien
de Here wil, wij op 4 sept. a.sè om 14,15 uur
trouwen in· het gemeentehuis te· Pietersbierum.
De weleerwaarde heer ds. de Pee van Tzummarum
zal om 15.30 uur ons huwelijk inzegenen in de
gereformeerde kerk te Minnertsga, waarbij we u,
ook namens onze ouders 9 van harte uitnodigen.

ULBE WIJNJA
ANTJE LONT
aug.1970
Exmorra
Minnertsga

-.-"-0-"-.- •. -

(
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Met grote vreugde geven wij u kennis
van de geboorte van enze dochter
PATRICIA SUSANNA
P.B. de Gooijer
W.J. de Gooijer-Nijdam
Naarden, 15 aug. 1970
J. Massenstr. 22

(

As de Heare it talit hoopje wij sneon
1 7 okt• ! 70 mei US al den
J. BOUMA
en
P. BOUMA-WIJNIA
harren sulveren houlik to fieren.
Wy binne tankber en bliid ·en winskje
harren ek yn de kammende jierren Gods
seine ta.
Sijbolt en Sieb
Durk
Wommels, Hofkamp 23
In rust en vrede nam de Here tot Zich
onze lieve vader, groot- en overgrootvader
HENDRIK SANGERS
weduwnaar van Wiepkje Verb\)_ek
in de ouderdom van 90 jaar.
Ps. 68: 1Ob oude berijming
Joure:
W. Nijdam-Sangers
R. Nijdam

Bussum:
W.v/d Niet-Nijdam
J, v/d Niet
Ivonne, Robertjan, Marieke

74
Sneek:
H. Holtrop-Nijdam
B.s. Holtrop

Joure:
W. Nijdam
Joke Wijnalda (v8rloofde)

Bolsward:
H.R. Nijdam
R. Quarré
Rinke Hendrik
Joure, 27 aug. 1970

BURGERLIJKE STAND
Overleden te Sneek: T. Wijnja-76 j. w.v. J. v.d. Laan
FAlVIILIE-NIEUWS
Aan de Rijksuniversiteit te Groningen slaagde voor het
doctoraal examen notariaat M. Wijnia te Akkrum.
sept. 1 970
W. Wijnia kandidaat voorzitter gewest Friesland van
K.N.S.B.
De voorzitter van de landelijke technische commissie van
de Kon, Ned. Schaatsenrijdersbond, de heer Wierd Wijnia,
is door het gewest Friesland van de K.N.S.B. kandidaat
gesteld voor de funktie van voorzitter van dit gewest.
okt. 1970
"Wexel" nieuw ladingschip ·werd in Kootstert·ille te water
gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door mevr. J. de JonghVader van We:;it-Tersche,lling.
Voorzichtig werd toen.het schip aan een takel van Nijdam
N.V. uit Groningen in het water neergelaten.
Okt.1970
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UIT DE OUDE DOOS
Gèdicht van K.O. Nijdam (1843)
op het overlijden van R.C. v/d Goot
de 21 juli 1843 in de ouderdom van
ruim zevenq.e half jaar aan het huis
zijner Grootouders.

(

Ach ons kle.inste is bezweke.n
Die een t:i,jd lang bij ons was.
Uit zijn ouders huis geweken
Voor acht dagen wel te pas
Hij besmet met een der kwale
Die thans onder 't menschdom woed
Moest nog jarig de tol betaJe. . .
Wie is voor dood nog graf behoed.
Hat roodvonk

OPMERKINGEN
De mens begint altijd opnieuw.
Immers, het leven loopt altijd uit op een tekort, in
alle geluk is een leegte, in alle liefde blijft ten
slotte de eenzaamheid•
Al tijd wordt opnieuw en vol yerwachting begonnen.

-"-.-.De uitvinder van de waterstofbom heeft eens gezegd:
Een' optimist gelooft, dat de toekomst
onzeker is o
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GENEALOGIE
De laatste alinea van de g·enealogische gegevens in het
voorgaande nummer bleek niet helemaal juist, waarop
nicht mevr. E,L,C, Pfaeltzer-Janssen uit Baarn mij attent maakte,
Ha.ar vader: Johannes Antonius .Janssen overleed 29 maart
1918 (en niet 1928) te Voorburg (Z.H.)
(Uit dit huwelijk werd op 11 juni 1900 te Leeuwarden
een zoon geboren, t.w.
Antonius Janssen, ingenieur, thans verblijf houdende te
Amsterdam (z), G. v.d. Veenstraat 84 hs.en op 27 januari 1915 te Voorburg (Z.H.) een dochter,
t, w. Elisabeth Louise Christine, gehuwd met Dr. J. W.
Pfaeltzer te Baarn, Hertog Hendriklaan 3A.)

(

-.-.-.-

En nu het vervolg:
KINDEREN VAN KORNELIS HILLES NIJDAM EN JOUKJE PIETERS
EENSHUISTRA.
IX

HILLE KORNELIS NIJDAM,
geboren 28-12-1828 te Grouw, overleden 8-1-1878 te
Westermeer, van beroep b,oer, trouwde 4-1-1855 in
Haskerland met:
TJITSKE ANNES HUITEMA
geboren 31-7-1833 te Haskerhorne, overleden 3-9-1915
te Westermeer, dochter van Anne Gerbens Huitema, boer,
en Lotje Alberts Koopmans,
Kinderen:
CHARLOTTE HILLES, geboren 4-5-''1854 ti:i Westermeer, trouwde 1
9-5-1878 in Opsterland met
\
LUBBERT VELDE, boer te Terwispel,
CORNELIS HILLES, geboren 27-5-1856 te Westermeer, overleden 18-11-1868 aldaar.
JOUKJE HILLES,
geboren 8-1-1858 te Westermeer, overlüden 4-3-1882 teKortezwaag, trouwde
20-7-1879 in lfaskèrland met
WIEGER VA!T DAM van Terwispel.
ANNE HILLES,
geboren 2-9-1861 te Vlestermeer, ov0rleden 19-6-1952 te Lippenhuizen, vee-
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houder, huwde FOKJE VELDE, geboren 11-5-1863 te Lippenhuizen, overleden 6-9-1895 aldaar.
SIJT.SKE HILLES, geboren 2-9-1861 te Westermeer, overleden
16-1-1948 te Gorredijk, trouwde met YPE VELDE.
GERBEN HILLES, geboren11-7-1865 te Westermeer;

(

Het overlijden van de oudste ·zoon CORNELIS (zie
hierboven) maakte een diepe indruk op de ouders.
Als gevolg hiervan vroegen zij naamswijziging
van deze zoon GERBEN aan, hetgeen 15-6-1869 werd
toa ge staan.
Deze CORNELIS (voorheen GERBEN) HILLES trad later
in het huwelijk met ZWAANTJE OOSTEN.
PIET. GERBRAND HILLES, geboren 9-6-1875 te WestermGer,
overleden 26-9-1956 te Sneek, veehouder, huwde
1 2-5-1904 t.e Heer8nveen met 'TRIJNTJE MAAT,
geboren 14-4-1881 te Rohel, overleden 26-6-1937
te Scharren, dochter van Harmen Maat en Jantje
de Jong.
·
IX

(

KEI!l!PE KORNELIS NIJDAM
geboren • • • • • 1839 te Haskerdijken, overleden
12-5-1882 te Irnsum, boer, trouwde 10-5-1866 in
Idaarde11adeel met
TJITSKE SIJBRENS ALGERSMA,
goboren 19-4-1840 te Aegum, dochter van Sybren
Jans Algersma en Jeltje Pieters Stedehouder.
Kinderen:
CORNELIS KEIMPES, geboren 17-11-1869 te Haskerdijken
SIJBREN KEIMPES, geboren 3-1- 1873 te Haslrnrdijken
JOUKJE
KEIMPES, geboren 18-6- 1876 te Haskerdijken
overleden 18-1-1882 aldaar.
IX

HINT.JE KORNELIS NIJDAM
geboren 1-1-1843 te Haskerdijken, ·1andbouwer,
huwde 6-5-1875 in H.O.N. met
EELK,JEN VAN DER WAL,
geboren • • • • 1851 te Oudega (H.O.N.) dochter
van Hendrik Foekes van der lïal en Fenne Jolles
Meinesz.
Kinderen:
FENNA RINT JES
, geboren 15-6-1871 te Oudega JH.O.N.)
(voor het hu~velijk)
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geboren 14-4-1878
JOUKJE RINTJES,
CORNELIS RINTJES, geboren 11-2-1879
1 3-6-1882
HENDRIK RINTJES, geboren 25-6-1381

te
te
te
te

Oudega
Oudega, overleden
Elat1uizen

Elahuizen.

IX

PIElTER KORNELIS NIJDAM
geboren • • • • • 1835 te Haskerdijken, landbouwer,
huwde 9-5-1869 in Gaasterland met
RIMKE HENDRIKS DE VRIES, geboren , • •• 1833 te
Harich, dochter van Hendrik Jelles de Vries en
Trijntje Uilkes Wierstra.
Uit dit huwGlijk:
JOUKJE PIETER;'.3, geboren 25-7-1872 te Wijckel.
(
IX

KLAAS KORNELIS NIJDAM
gèboren 1-12-1840 te Haskerdijken, veehouder,
huwde 10-5-1868 in Haskerland met
MENKE SJOERDS HOEKSTRA, g.eborl'n 10-9.,-1843 te
Irnsum, dochter van Sjoerd Everts Hoekstra, koopman, en Rijke Gerben Bergsma.

Kinderen~

geboren 10-4-18~9.te Terkaple.
geboren 19-12-1871 te Terkaple.
geboren 10-9-1876 te Terkaple.
geboren 878-1880 te Friens
overleden 30-9-1880 aldaar.
SJOERDJE KLAZES, geboren 28-8-1882 te Friens.

HIJKE
CORNELIS
JOUKJE
SJOERD

IX

KLAZES,
KLAZES,
KLAZES,
KIAZES,

STEVEN KORNELIS NIJDAM
geboren 26-5-1845 te Haskerdijken, boer, huwde
28-12-1871 in Haskorland met
·
FETSKE HENDRIKS HEMMINGA,
geboren 28-2-1845 te Nijehaske, dochter van
Hendrik Sjoerds Hemminga, boer, en Lutske Tjebbes
de Haan.
Kinderen:
JOUKJE STEVENS,
geboren 17-2-1872 te Haskerdijken(Aegw~
HENDRIK STEVE.NS,,
geboren 31-1-187.4 .te O,udeschoot.
LUTSKE STEVENS,
geboren 15-7-1875 ·.te Haslrnrdijken,
trouwde RUURD TJEERDS liOEKSTRA, boer
te Bozum, later in Oranjewoud.
CORNELIS STEVENS, geboren .. 22-5-1878 te Haskerdijken.
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TRIJNTJE STEVENS, geboren 15•9-1879 te Haskerdijken.
SJOERD STEVENS,
geboren 3-5-1881 te Haskerdijken.
PIETER STEVENS,
geboren 2-3-1884 te Haskerdijken,
huwde GEESKE WIJNSMA, geboren 1-1.:.Hi86.
IX

JACOB KORNELIS NIJDAM
geboren 28-2-1849 te Haskerdijken,
veehouder, huwde 6-4-1873 in Haskerland
'met RIGTJE PIETERS POSTMA, geboren
11-12-1852 te Rauwerd, dochter van
Pieter Hessels Postma en Eelkje Gjal ts
Kuipers.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

(
KINDEREN VAN 'PIER HILLES NIJDA!Vl EN IJKE MEINDERTS
PEKEMA
IX KEIMPE PIERS .NIJDAl\l; geboren 26-12-1850 te Grouw,
overleed op 103-jarige leeftijd te Sneek op 15-5-1954,
van beroep boer, trouwde 8-5-1874 in Utingeradeel met
AALTJE OENES VEENBAAB, geboren 1-10-1848 te Mildam,
ovarleden 7-3-1923 te Sneek, dochter van Oene Annes
Veenbaas en Akke Sjoerds Vellinga,
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bck0nd.
IX RILLE CORNELIS PIERS .,NIJDAM, 'geboren 26-1-1871 te
Grouw, overleden 26-10-1922 te Leeuwarden, van beroep
banketbakker, trouwde 9-4-1896 in Ida_arderadeel met
TRIJNTJE MUSCH, geboren 14-12-1868 te Grouw; ovörlëden
25..:·12-1949 te Castricum, dochter van Jacob Klazes Musch
en Ruurdtje Boukes de Jong.
Kinderen:
RUURDJE HILLES, geboren 15-5-1897 te Wolvega,
gehuwd met SIJTSE DE GROOT,Mient 59 te
C astricuin.
PIER HILLES,
geboren 30-9-1903 te Wolvega, technisch
ambtenaar, huwde 2-6-1937 te Gorkum met
NEELTJE ROEST, geboren 22-8-1909 te Gorkum, dochtor van Willem Roest en Lena Kool.
JACOB KLAAS HILLES,
geboren 21-4-1909 te Wolvega, sch,copswerktuigkundige, gehuwd met WI LHEL!VIINA
LEl/IlVJERS • c.van der Schoot Azn.

BESTUUR

N I J D A lil S T R A . - •S. T I C H '1' I N G

Voorzitte·r

T. Nijdam, Coornhertstraat 12,
Leeuwarden, tel. 051 00 - 221 67.

Penningmeester

c. v •. d. Schoot Azn. 1 Torenflat 179,
Van Lenneplaan, Groningen,
Tel. 050 - 52536,

LEDEN:
H. Nijdam-Smi t,

Boerhaavelaan 113, Groningen.
Tel. 050 - 53701 •

V'f .P. Nij dam,

Nijlansdyk 32, Leeuwarden.
Tel, 05100 - 21579.

K. Nijdam,

Gaestwei 24, OudemirdUI11.
Tel, 05147 - 405

============·============================================
POSTREKENING

82,67.24 t.n.v. penningmeester
NIJDAMSTRA-STICHTD!G, Groningen

FAMILIEBI,AD

"De Nijdamstra Tynge", lid/abonnees
betalen f 4, 25 per half jaar.
Dona~eurs (leden) f 1 ,-- per
half jaar.

REDAC.TEUR

T. Nijdam, Coornhertstraat 12,
Leeuwarden.

ADMINISTRATIE

K. Nijdam, Gaestwei 24,
OudemirdUI11, Tel. 0514 7 - 405.

BIJ ONBESTEI.BAARHEID GAARNE RETOUR AAN:
Gaestwei 24, OudemirdUlll (Geni.Gaasterland),
zo mogelijk met opgave van nieuw adres.

(

