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KERSTFEEST o <>"' .- • o t ".,. 
~et Kerstfeest is het feest van de liefde. Nu ga ik nog een Ó 

l
ii-iefde Gods. · 
ienkt u zich eens in, als God niet in liefde tegenover u f 
staat, wat moest u dan beginnen. • 0 

0 ~at zou u dan, als u in het ziekenhuis ligt met kanker in i 
~

de longen, of het hart laat het zitten, wat zou u dfl,n be- ·' 
ginnen. 
Wat gaf het u als u al wist dat uw familieleden straks aan • 

\.leen fijn Kerstdiner.zitten, of .dat uw mooie mantel, pas ge-,0 

i.
'cocht, met de Kerstdagen in de kast blijft hangen. 
~aar nu wordt he·t Kerstfeest, ook voor u. Het feest van de 0 

0 
'tiefde Gods. Ons leven ligt nu ingebakerd ü1 _Zijn liefde. 

'°at heeft God ons getoond in de komst van Zi Jn zoon. ~·• tJtrn de Kerstnacht heeft God deze bestaande liefde aan de • ,y, wereld geopenbaard. d . 

'J'~~~=~::~e::e:ee:::::~c:: ::kK:::t:::::b:::e~G::::eo:::- ,~'o 
zaglijke liefde voor de wereld. Na de Kerstnacht valt er i1 t 
aan Gods liefde niet meer te twijfelen. Dan legt God in e 

, fdat kind Jezus zijn liefde in Bethlehem neer. b 

g.Neen, het leven begint niet bij 4.0 jaar, maar bij het O 
Kerstfeest. Als we dat verstaan, dan krijgen we ook levens- o 

0 liefde. Liefde voor elkander, liefde om te werken, liefde 

~
fom te zinge.n. Dan gaan we onze Kerstliederen zingen, en il 

onze gedachten gaan uit naar de herders in Bethlehems vel- é 
den en wij luisteren naar de engelenzang. . 

~ 9 Dat was een blij gebeuren daar in de velden van .Bethlehem, :~ 

'

want zo lezen we in de Bijbel, in de Kerstnacht waren er - , 
herders, die de wacht hielden over een kudde schapen. Ze 
waren des morgens er al vroeg op uit .g.etr.okk.en, maar het ~l 

q ' werd nu avond. Ze zoc·hten een· goed heenkomen op, waar ze 

f. 
het best konden overnachten. Dicht bij Bethlehem sloegen 
ze hun tenten op. De nachtvuren werden aangelegd, om de t 

/i! 8 wilde.beesten geen kans te ge. ven in de kudde v. erwoe stingen 6~ 
t' aan te brengen, want in de nacht wist men nooit wat er kon 

J. 
g. ebeuren. Voor het laatst werd. en de schapen geteld of ze • ~ 
allen wel binnen die omheining waren, en nu alles naar ~ 

f wens was, gingen ze zelf hun nachtverblijf opzoeken. O 
,.. • ,,e. - . -,,. ~:"·*.: ·r:zs~:u·

0
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öNatuurlijk werd er eerst .nog wat nagepraat over .de dif11':eI1_ ·--~"! ".1 van de dag. Men sprak niet luide, want men wist nooit. of 0 
f, !'in hun nabijheid ook een Herodiaan ophield. De he.rders 

~
waren mensen die de verlossing van Israël verwachtten en. . e 
de vijand loerde op een ieder die zich tegen Herodes ver- i' 

~ 9zette. . 

l
Zacht zong men een avondlied. Plotseling werd de lucht . 
helder wit. De herders schrokken: wat mocht dat betekenen?, 
Zó zaten ze in het donker en plotseling omscheen hen een io 

~ fel licht. Maar dat was niet alles. · · 

~ 
Een engel schreed naderbij en zei: Vr0es niet, want ziet, 

, ik verkondig u grote blijdschap die al den volke wezen zal r .• 
''namelijk dat heden geboren is de Zaligmaker, welke is 

1
. 

Christus de Here, in de stad Davids. 
9De herders zagen elkaar met blijdschap in de ogen aan. • ~ 

6' Christus was geboren en deze zou hun verlossen uit de hand f~ 
der onderdrukkers. · · · · O 

0 
Maar de enge 1 zei nog me er: • 

q q"Gij zult dat kj.ndeke vinden". Zij zouden dus dat kindeke ~(' 
, zien, want zij zouden het vinden! 

"in doeken gewonden; zo ging de engel verder, en liggen-· 
~ 'de in een kribbe". 
. •Ze behoefden nu niets meer te vragen want een kribbe was 

• hun wel bekend. Ze behoefden niet naar de herberg te 1~tll 
. i~gaan., want daar stond geen kribbe, maar in de stal lag 

Phun verlosser in een kribbe. 
•Opeens verscheen een .machtig leger van engelen in de 

11 lucht die zongen van: Ere zij God in de hemelen en 
0
t 

t. 
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

• Nu was "de Vrede" geboren voor alle mensen, die Gods 
liefde verstaan. . . • i 

0 Toen dit grote gebeuren voorbij was, en de herders als ~t-0 

J 
het ware hun stem weer terug hadden, zeiden ze tot el

ekander: Kom laat ons naar Bethlehem gaan om dat kindeke 
te zien. Hoewel het in de nacht was en geen mens hun del n 
weg kon wijzen, toch wisten ze waar ze wezen moesten, 1 

~
•en zij vonden het kindeke, met Maria en Jozef. . ·; 
eWat waren ze dankbaar. Nu hadden ze met eigen ogen hun • 
verlosser gezien. Zij hadden Gods liefde gezien en zij l: 

~ lil geloofden. Hij lag daar in een kribbe. 

1 Nu moesten de herders weer terug naar de schapen, maar ' 
onderweg daarheen moesten ze ~rtellen aan een ieder 

- ~..e .... ~ "~;..._" .~~ ..0 ~""' ~-~ Jlli~_.... " --". 
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.,.~etje met zijn ouders naar de U.S.AO: geëlillgree~ waren~ 

~
q'ij bleek afkomstig van Harlingen en aangezien zijn 

0 
ouders alleen de taal der "Ouwe Seunen" machtig waren, O 11 
bleek hij het Harlingers nog niet verleerd. 0 

1 Aangezien mijn krib (een wieg was er toen blijkbaar niet) 

l
ok aan dat stadje aan de zee stond, weet ik maar al te 

goed hoe snel we Engels leerden, daar de plaatselijke 
spreektaal ve·ol woorden bevatten, die ook in de wereld-

0~taal voorkwamen. Neef Nijdam deelde mij zijn ontmoeting 
!! in Chicago telefonisch mede en zag hierin al een medelid. • 

• Uit ervaring weet ik nu eenmaal, dat het lidmaatschap ~-
van buitenlandse leden''" velerlei moeilijkheden stuiten, 

• owas het antwoord evenvvel zee~ verJ...'aSqAnd: 11 Ik neem vvel eve 

i
contact met hem op, want ik kom daar wP.J. vak21·" ze 0p ûe •Ji 

• manier, waarop men in Harlingen eventjes een haventje of jo 
~ singeltje pikt. (hooguit een kwartier). Nu werd mijn 

Onieuwsgierigheid toch wel even opgewekt en vroeg hem of • 

f hij soms in bloembollen deed, gedachtig aan één mijnerl ~ 
oud-ooms, die als eerste reiziger in "kleuren" naar 6 
,/l.merika toog om voor bloembollen een afzetg·ebied te vin-
den. Hij maakte de reis op een oude wrakke schuit, die 

••voor de Indië-route al afgekeurd was. Na een half jaar 
0 

kwrnun hij weer terug en ontvingen de Hollandse kwekers zakeJ 
6 brieven "about that son of Mr. Van (Amerikanen volstaan nu 

eenmaal met deze "ene" achternaam, de beide volgende: der Il 

~
•,schoot vinden ze blijkbaar geheel ov.:rbodig), who has obti' 

1 "1ned a great many orders. Maar mijn huidige familie (van 0 
' ~oeder's zijde) doet dit vlugger en is in een paar dagen~ 
t Oui t en thuis, want neef Nij dam uit Haarlem bleek vliegeni 

ote zijn, die dus als verbindingsschakel optrad. '~ 
0 Ik heb intussen bovenstaande Jacob Nijdam een brief geschr . 

0ven en heb hem beloofd, zodra ik in Harlingen kwam, zijn 
familieregister te zullen raadplegen. Hij iB al in bezit ~~ 

Îlvan de vijf delen van het NIJDAMSTRA-BOEK. '\ 
ó c.s. ; 
•• -0- . • 

iiX FAMILIEBERICHTEN ': 

i(Nu volgen enige familieberichten, zoals ik deze uit versct, -
6,[ lende kranten heb overgenomen of die mij per kaart ter ken 
1l, nis werden gebracht. . . · :tci 
i' 5 ,~.-ceca? · .,. .._.., A , .,." ~&· ". 'h'Mi ·: ·n~l A 
." c • ~ .... ~ 0 --·~· ~ ... •'' es- öP"_....Q-" ... "Sllii 
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~. .. Dankbaar en blij zijn wij dat God ons 
~~ broertje toevertrouwde. 
Q Wij noemen hem: JOHANNES 

I• H. Wijnja-Boersma 
' G. Wijnja 

0 

l Tineke 
T 'i' Jouke 

1 Oudega(w) 
2 november 1972 

\~ Westerskatting 4 

~o 
- 0 -

:•, 
! 

Zondag 19 november hopen wij met onze lieve ouders, 
opa en oma 

A. NIJDAM 
T. NIJDAM-POSTEMA 

de dag te herdenken, waarop 
het huwelijk ziJn getreden. 
Westerbroek, nov. 1972 
Oudeweg 65 
Hun dankbare kinderen 
WILLY HENK 
EVERT ELLY 

zij· 40 jaar geleden in 

0 
0
1.: 
~ en kleinkinderen 
t -O- ó. 

~f Door koe verwonde veehol'.der uit Snikzwaag overleden. 
~ 6 november 1972. ;~ 
~( 9 Snikzwaag - De vijftigjarige veehouder Sjoerd H. Wijnjaf 
i uit Snikzwaag is zondag in het ziekenhuis de Weezenlande ' 
J~ te Zwolle overleden. Vorige week woensdag sprong een on~l 
q~ rustige pas afgekalfde koe tijdens het melken bovenop 

f.
/I · hem. De veehouder is toen met een gebroken nek naar he 

ziekenhuis te Zwolle gebracht. • 

!~ - 0 - ~ 

J. 
Ten gevolge van een noodlottig ongeval is nog plotselin~ 
van ons heengegaan onze lieve man en vader ' 

Il SJOERD HENDRIK WIJN JA, [o 
1 op de leeftijd van 50 jaar. fJ 
j.&a~:.@:•i-"'.ffe_;-:.ro"" #:-.::;."'~~~- • _.. >• • a.~svl 
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T- Hinke en Dick 

Gerben 
Akke ,'.ic 

~ Lolle · 

Î 
~~~~zwaag, 4 november 1972 
Lecmwarderweg 27 

. J.
o 

• tl 

·l 

De begrafenis hoeft in stilte plaatsgehad . 

Rêstich en 
frou, mem 

- 0 -

fredich 
en beppe 

is fan ûs hinneg~en ûs leave 

ZWAANTJE WIJNJA 
Hja is 81 jier wurden, 

Jutryp 
Drachten 

A, Bergsma 
Z. Atsma-Bergs'''a 
VI, Atsma 

î. ' De Hommerts: I. 

Emmen 
Berkum 

Bergsma 
S, Bergsma-van den Bosch 
E. Bergsma 

•• ;i 
• :/(. 

}}11 
ó Il 

A. Bootsma-Bergsma 
G. Bootsma 

- 0 -

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is 
geweest, geven wij kennis dat in haar Heer en Hei
land is ontslapem onze liçve moeder 9 groot en over
grootmoeder 

NEELTJE VEENSTRA 
sedGrt 25 juni 1963 weduwe van A. Nijdam, in de ge
zegende ouderdom van bijna 88 jaar. 

11 "Bloemkamp" Bolsward, 6 nov. 1972. 
Il Psalm 23 onber. 

De bedroefden: 
Haarlem Th. Nijdam 

t~ H. Nijdam-de Jong 
f Snoek P. Nijdam 

B. Nijdam-Dijkstra 
,; o Oudega(W): J. Nijdam 
~f w. Nijdam-Postma 
1l Haren(Gr): R. Nijdam 

i' ; : ~·-j~W1$rljr " y• ~@· •• ~.: o _ • o- ...- ..=- c • .- 0 • ·O- Q-

~ 2 --
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P. Nijdam-Miedema J

~e~WlJt R ~d!!' .,._ ..- o- 0 O' e-

•kinderen. en kleinkinderen. . . .;~c\ 
Q, -0- • 

~,Flearbosk .. . . . . . e 
11 

l Een familiedag, die wij eens gehouden hebben te Leeuwardenl 
~ Il werd vooráfgegaan door eon bezoek aan de Nijdamstra-State

8 

l 
te Irnsum en aan de boerderij "Flearbosk11 te V02nhoop. · · ." 
Waarom ik dit even in uw geheugen terug roep~ vindt z.ijn • 

-'reden dat door brand in oktober 1972 de boerderij '.'Floarbo' 
\e geheel is vervvoe.st" . ·- ........ __ ~Jo De familienaam "Vl"Jr11 vindt haar .bsgin 11Flearbosk11 Vleer. • 

~~ - 0 - . . •• . 

O , Bi,i enorme brand in De Veenhoop, vijftien koeien dood en i 
t boerderij verwoest.Dinsdag 10 oktober 1972. ~· 
f De Veenhoop.-De i:;::-ote boerdorij van_ de heer K. Talon (44) 1 

• op zondag door een ui tslaando brand gehoel VGrvvoe st" -
Van de in de ligboxen en loopstal aanwezige ko~ien zijn er 0 

9 
tien in de vlammen omgekomen en moesten er later nog vijf 9 

, f worden afgemaakt door de opgelopun brandwonden. Voorts gin1 b 

f
• 250 ton hooi, 10 ton stro, 3 ton krachtvoer en gereedschap 

vçrloren" o 
0 

~f 
~ 

( ' 

Ik. 
! 
». . 
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l"•Burgerli,jke stand v. 

' 

Geboren e 
0 Gem.Sneek 19 aug.-2 sept. Pier zoon van H. van Buren iO 
1 on T. Wijnja te Sneek. 

l 
Hemeler Oldeferd 23 sept. - 7 okt. 

Nantje Fokeltje dochter van P. Winia i/ 
en F. Twi jnstra '\'; 

,'•Î ::::::,"' " ok'- - , ""'. !°i;'.,~';~::~/~:., ;,!;~;;" ~I 
l Wonseradeel: F. Louwsma te Bolsward en B.J. Wijnja te 
• 0 Witmarsum. 9 

i Henaarderadeel: f~ 
' Go.ai.' tsen Hennie de Bos te Oldeboorn cm Jeltje Nijdam . . O 

te Waax.ens. · . . . . • 

f Familie-nieuws . 'l 
Geslaagd: Aan. dè Vakschool v 0or veeteelt-weïde.bouw te ó 

•Sneek G. Wijnja t0 Follega. 

:i· -0- ~. 
UlT HET VERRE VERLEDEN 

.~ In· •plaatselijke bladen komen dikwijls van die vermake- a 

• den aantreft. Zo las ik in de Nieuwe Sneeker Courant van Q 
il l 50 jaar geleden het volgende: ~ 

0 "Een Kamerlid, in een dorp wonend, had in een naburige 1 

Î 0 "stad gesproken. Na afloop van. de vergadering kostte het 't 
O "hem veel moeite om een vervoermiddel naar huis te be-

11komen. Plotseling kreeg hij "en ingeving en schelde hij 
11 den plaatselijken dokter aan, van wien hij wist dat deze ~ 
11 een auto bezat. Dokter, dokter, het gaat om een ernstig\ 

Ó "geval, gaat U alstublieft mede. Weinige minuten later st 
11 de auto met den dokter en het Kamerlid den weg af. Voor• 

11 ecn nachtvisite? Vijf gulden, het gewone tarief, antwooi 
"de de dokter. Hier zijn ze en wel bedankt. Er was nie-

&,11 "mand in de stad, die me voor minder dan f 7, 50 naar hui 
8 1!'wilde rijden. • 
. , . c.s. 1lo 
i; ~·-rr~~~# ~ ," ~sf·".4)•:, 'OJ ·IA e ~ •* CY"'...-~ o _• • o' L&- ..-IQ'"' o 
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• ·Om de genealogische ··gegevens van de diverse takken van ~ 
onze uitgebreide familie na 1880 geheel alleen samen). n 
te stellen, is zonder meer een wanhopige taak. De op- 1 

~
• somming van al hetgeen zich hierbij dan voordoet, zal ; 
• ik U maar bosparGn, mo.a~ in het. ka::~ komt het dan ne2r 

op de bekende roepstem in de vvo2st1Jn. • D 
' Wanneer .ik ook maar eni~e medewerking vermoed, grijp ik l 

l
f deze kans met béide 11anuen 2an un werp me drtn weer voor ,f 

de volle 100% op het genealogisch•.,onderzoek van de betref· 

\!' behoren. Zo vrnrd mij dan door nicht Tr. Benes, die van- t O 
( ~· af de oprichting lid van onze familievereniging is, 

fende familie., waartoe de mogelijke medewerk(st)ers ,. 

~
. medegedeeld, dat ik op pagina 432 van deel V onvolledig o 

O was geweest, waarop ik prompt reageerde, dat ik mij voor •• 
() , de ontbreken.de g'-'gevens bijzonder ao.nbevolen hield. ~ 
9~ Ook ons medelid, haar .en onze nicht:Mevr. H. Terpstra-

Eitens7 waarvan ik in de d9gen.van weleer het penning- d . 
f meesterschap overnam, zou boyendien mijn stok en staf 

)

' zijn. Dus toog ik op huisbezoek, de juiste methode om ~·D 
volledig te worden ingelicht •. Zoals ik al eens heb latenf • 
doorschemeren is antwoord per post ook niet alles, maar 
daaraan ontkomt men nu eenm~al niet, vooral als de fa- 9 

f f miliè ver weg wonen. En in, die gevallen bereiken recht-
0 

li 

Of
• streekse familieleden nu eenmaal meer. 

Op vermelde pagina komen o.a. de afstammelingen van: 0 
HENDRIK ROELFS NIJDAM eµ ANNA MARIA DUREE voor. 

-

f Volledigheidshalve volgt nu de NEGENDE generatie van: 
IX-762 - PIETER HEN1JRIKS NIJDAM, 

8 
" 27. 2.1839 Hoornsedijk, +31.1.1914 Helpman (Haren), ~~. 

l 9 kleermaker en landbouwer, trouwde 3.6.1866 te Haren • 
( ' · TRIENTJE JANSEN, . 

" 26. 7. 184 5 Hoornsedi jk, + 5. 4. 1_932 te Groninge·n, t 
dochter van Jan ·Jansen, veehouder, en Harmtje Nijdam. f tl 

q , , Kinderen: 

~9. 
1338. HENDRIK PIETERS, "·14.4,1a67 Hoornsedijk, volgt,~ 

1 1339. HARMT;JE PIETERS, " 8.12.1868 Hoornsedijk, 
0 + 26.12.1909 Helpman (Haren) 

1'P trouwde 30.4.1892 te Helpman 

J. 
met JAN EITENS, winkelier/café- • ~ 
houder," 14.9.1864 Helpman, j 

f . . 
0 

+ 30.12.1946 ald. 

~ ~ ~ -~ 0 ~z opn an Henderi~s Eitens ei:i.. a ,._ -.. ·~ f! •'° ?"'.c'f -~ "" G. " îi# •-'«> • {!> 1' • ,........ a• • ; •-!~ 404 -.e"& .p ~ 9i & • " s v ~ 
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T• 1340. ROELF PIETERS, * 12.7.1871 Hoonnsedijk, 

~ 
+ 1894 aldaar, 

+ 8.6.1953 te Groningen v 
O 1341. MARIA PIETERS,* 24.11.1873 Hoornsedijk, . i! 
t 0 met JAN BENES, slachter, 'î' trouwde 7.11 .1899 te Ha. r.en 

* 4.6.1869 Leek, + 16.12.1960 ~.o 
te Groningen, zoon van Jan 

i 
Benes en Jantien Bierling. 

!! 1342. JANS PIETERS, * 22.9.1876 Hoornsedijk, volgt, 

f 1.343. ALKE PIETERS, * 26.12.1877 Hoornsedyk, .~,·~~ 
• + 19.5.1927 te Groningen, trouw-

0 d0 8. 5 .1903 te l!aren met GERRIT 
KOOLMA, veehouder, * 30.3.1876 ~ 

t te Groningen, + 23.12.1968 aldaar, • O 
zoon van Roelf Koolma en Hendrikje 

~. 1 344. ANNA PIETERS, ;e~~~: 1880 Hoornse dijk, 'l 
' trouwde te Haren ·met: ó 
ee HENDRIKUS BOUWMAN, • ·i zoon van . l' d 1344.a. WOPKE PIETERS,* 11.1.1883 Hoornsedijk, vrijgezel 
~ . +op zijn verjaardag 11.1.1915 

• Haren. Il 

:~~ ~~!! ~: ~~~~E~~~~~~~~~~~:~i~1~1~2~:~~~i;;;;~~~~·v~~~~~· :1..~ 
}}o TIENDE GENERARTIE. .t 
0 0 - X - 1 3 ;~=:=;;;;Ji=;i~;ERS NI JDAM, t\ 

* 14.4.1867 Hoornsedijk, + 31.12.1949 te Groningen, slac 1 ~ 

o van beroep, trouwde 4.8.1894 te Haren met: 

• em;rr'" EmNe, i 
Ó * 24.5.1871 te H.aren, + 15 .• 2.1949 te. Groningen, dochter 

Hendrikus Eitens en Trieµtje Ottens. , 

~~ Kinderen: · 
" TRIENTJE, * 21.10.1·8.94 te. Hare.n, trouwde 12.10.1925 •l: 

te. Groning~n met AART VAN DER HOEF, 

0 * 5.2.1891 te Groningen, + ·12.12.1967 ald. t 

ái, ~ 11 Conciërg.e Stedelijke Muziekschool, 7.oon 
van. Fr~d~ri~-c:1s (T<:cob.\1s van d8r Hoef en ~· t 

L' ::, A Cati#r•.:'.1.,.._~ü Q:.ngGn, o- ._ .._• 3-,..._ • 1 • 
'" e .•~ :-:f'3t3ttz,_.; "~ 0,S'Ja.-zs;:_rc;J•4f)t i t ,,.~ 
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ol• HENDRIK, * 1.9.1896 te Haren, volgt, 11 
'!~ PIETER, * 18.11.1897 te Haren, volgt, Jf

9 
ê - X - 1 34 2 - JANS PIETERS NI JDAM, ~g 

~ * 22.9.1876 Hoornsedijk, + 22.6.1939 te Westerbork 

~
• van beroep , trouwde te met: ', 

KLAASJE BAZUIN, , 
1 * 24.10.1891 te Haren, + 22.1.1945 te Klazienaveen 

dochter van Gerrit Bazuin en Annechien Berends. P 
O ~ Kinderen: 

.... IA î .• 
('! TRIENTJE; 

•' 

* 3.9.1903 te Haren, trouwde HENDRIK TEE 
* 18.5.1905, + 15.10.1966 ~e Klazienavee 
zoon van Harm Tees* 22.8.1874 Sellingen~ ~ 
en Elisabeth Gommer * 21.5.1881Bo:)'.'ger,,-~~, 

!~ 
:t 
1 
of 
~ 

C,,9 

». 
~t 
' f"A~" ~·c: J--.. 2 

PIETER, 
GEERTJE, 

* 10.1.1906 te Haren, volgt, 
* 4.4.1938 te Or. vel te, (Gem. Westerbork),, ~ 
adres: Van Linschotenstraat -15-, A1 dam. q 

KLAASJE, * 15.8.1942 te Orvelte, (Gem. Westerbork~)• 
gehuwd met DIEDERIK RUTGERUS 1IBERHOF, p 
adres: Pijlkruidstraat -6-, Assen. 

GERDA, * 29.1.1946 te Orvelte, (Gem, Westerbork) • 
gehuwd met Domve Wouda, Flat -7- Grouw. •• 

-X- 1344 b - SIETZE PIETERS NIJDAM, j 
* 14.1.1887 Hoornsedijk, + 20.5.1971 te Groningen, 
van beroep boer,, .later melkhandel!:, trouwde 9.9.190 ' 
te Groningen met: • 
ÀALT JE WESTERHOFF ! 
* 2.7.1890 te Groningen., + 18.2.1964 aldaar, docht t 
van Jan Westerhoff en Henderkien Edens. I! 
Kinderen: Q 
TRIENTJE, * 13.10.1909 Hoornsedijk (Haren), huwde j• 

7, 5.1930 te Groningen met GEEUWiiE RU 1 
TINGA, handelaar in zuivelproducten, ~ 

later administrateur, zoon van Sybren ~ Y 
Ruitinga en Antje Brouwer, ~ 

HENDERKIEN, * 26.1.1912 te Hoornsedijk (Haren), tr wde 
16. 5 .1937 te Groningen met accountant Q ,1 

JAN FRIESE, * 7 .12..1.911 te. Groningen a~) 
zoon van Jan Friese en Anna Ottens. 

-X,,, .1344 c- ROELF PIETERS NIJDAM, . 0 
* 22.1.1892 Boornsedijk, + 28.2.1971 te Groningen,G ,n 
beroep tuinman bij de Plantsoendienst,. trouwde te.,.L 

~~~~"~!3%le~Et11~t.e-... 
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~
0 Groningen, + 20.6,1959 aldaar, dochter yan Edzo v.d. v.. 

1) Woude en Elisabeth Closse, i! 
Kinderen: 11 

'ï' PIETER* 26.1.1914, volgt 
t t LIESBETH, 

bekend) 
wordt vervolgd, 

C. vaQ 4er Bchoot - Azn. 

~: ;;; ~~~r~~~e :!~:;winter worden 1972-1973? • l 
'Yo.Een 'vroege trek van vogels naar het Zuid.en wordt al

een strenge win
tero 

• Daar ik niet in. het bezit ben van deze gegevens ( 1972) 
bepaal ik mij bij d.e winters van. 1891-1896, 

•• 11e win-eer van 1891-1892 is zacht geweest. 
(Gemiddelde tem_)eratuur + 3°c) en het trekken van vo
gels. had plaats op de gewone tijd .• 

• In 1893-94 had men nogmaals zo 1 n zachte winter (gem. C 
t 1 temp. + 2,9°c) terwijl het trekken wederom !JP. de ge- ~ 

o wone tijd geschiedde. 
f 0 In 1894 - 1895 hadden wij een strengo winter, die lang '~\ 
O aanhield; toch waren de vogels ;toen bepaald laat ver- ' 

trokken, 
0 

In 1895-1896 daarentegen was de. winter bijzonder zacht : 

- 0 -

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN IN DE LEDENADMINISTRATIE! 

Nieuwe leden: i 
6,o Tj. Nijdam, Ylarmondstraat 181II te Amsterdam. • 

H.R. Nijdam, Hoogst.raat 46, Bolsward . O 
• 1 J. van der Veen, Verhlil.lststraat 78, Dordrecht. ·~ 
,,;, 5'= ~ - - ..._ " - .... ~Q.., ·I i!!:C,lijil•lli~••~.~JllllOJ~~~ ... :r2!So. t ,--: 2 ·.-" 

0
t t" (9-7' o-!!1 ~· 4jOL e; : : 2

) 
~ ~ .... 0 
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ö - 93 - IJ': 
: Mevr. H. Friese-Nijdam, Noorderstationsstraat 51, Groning'-

~
• Mevr. Tr. Rui tinga-Nijdam, Hora Siccamalaan 431 Groningeit 
p R. Wijnja, Reitsmaweg 42, Hardegarijp • 

0 l Mevr. J. van Netten-Nijdam, Osingahuizen 34, Heeg (Fr.) i 
~ ~ H. Nijdam, Kerstspelstraat 39, Mijdrecht 

1 Méj. W.S. Nijdam, c/a Flevolaan 32, Muiderberg ' 
Mevr. G. Reen-Wijnja, no. 32, Wieuwerd, (Fr.) • 

\' Adreswijzigingen: ,0 
' D. Nijdam, Sorghvliet 38, Andijk 

0 
Mevr. S. Vellinga-Wijm..·.a,. Achterweg 58, Damwoude (F.r). • 
Mr. A.J. Vleer, Elzenkamp, 34, Enschede •• 

0 , Mevr. J.S. Nijdam-Luteijn, Dellenweg 46, Epe (Gld.) ~ 
I~ J .• Nijdam-Jac.-zn. '. (v/h GRONINGEN), Raadhuisplein 4, Fra 

nèker. ~ . 
f , J. Nijdam, (v/h STEENWIJK), Binnenpad 26, Giethoorn 

) 

s. Nijdam, Drapeniersgaarde 50, 1 s Gravenhag.e i' b 
Mevr. L. ter Laan-Nij.dam, Prof.A.P. Fokkerstr, 35, Groni :. 
W. Feenstra, Ruysbroeckstraat 35, Leeuwarden 
L. Nijdam, De Fennen, 78, Leeuwarden 1 él 

f f Mevr. '!', Wijnia-Brouwer, Duivenoordenflat D-346, ó b 

Mevr. R. v. Arnhem-Wijnia (v/h ECHTFELD en HEUKELUM) 0 g• Leidshtmdam. 

o Vredelust 21, Leiden. (Gld.) ill 

~
f Ir. A. Nij dam, (v/h GORICHEM), Voordijk 32, Schell .. uin. en. Ó 

A. Vleer, Westhemstraat 69, Sneek ... . .. 
N. Nieuwdam, Rotterdam; Nader Adres onbekend. Wie weet 1 t I 

I
~ 9 Leden, welke ons ontvielen en waarvan wij me't leedwezen ~ 

qJ. kennisgeven: ~.' 
G.A., Nijdam, Dellenweg 46, Epe 1 

A.J. Nijdam, L. Homanstraat 1, Frederiksoord. 
C.O. Polling, Moerbeilaan 18, Hilversum 

c.s. 
f · jje 
6-&l~: .• /(.?i ·r::Jc~~:ue·0 ,· #:..:=,"'~=:~~ at:n•i l 
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~ 
Voorzitter : T. Nij dam, Coornhertstr. 12 · 

0 · · · . . .. · . . .·.· Leeuwarden. tel. 05100-22167 o': 
1 

< Secretaris .. penningmeester:C. van ,der Schoot Azn. ;Toren-

~ 
· · flat 179, van Lenneplaan, 

t . Groni'ngen tel. 050-252536. 

LEDEN 

J. 
H. Ni jdam-,.Smi t ·. Boerhavelaan 113, •.· Groning~n 

l . • tèl.: 050 -253701 .. 

f K. Ni jdam Geastwei 24, Oudemirdum 
• o tel. 05147 - 405 ~ 

l w •. Wijµia de Hietbrink 10 •f" 
' . · Emmen 

. 
S. Ni jdam-Jansma : Fab. riciuslaan 8. 5 .. , Drachten Î 

' 

· .. · ... · •·· . tel.:. 05120 - 14959 11îl 
0 ==::::::;::;::;:;;:::;:::~ .. ·~:;::;::::::;::;::::::::::::=::::=::::=:===~:;::-=_=================::::=======::::::::;;:; 

POSTREKENING : 82. 67. 24 t.n.v. penningmeco ster 1 11 
. Nijdamstra-Stichting,· Groningenf~tll 

.
d FAM.·I·.··L···I· ËBLAD 

11
De Ni jdamstra-Tyngen, lid/ 

.. · . abonnees bétalen f 4, 25 per 
• · . . · half jaar, Donateurs (leden) 

·· .. tk l.RED_A, ~TIE . . ~. 2 ;,~~d::: ~::::hert straat 12 ~.'Ao 
~ 'teeuvyarden :Î 

li ADMINISTRATIE " ·' S •. Ni jdam-Jsinsma tl\ 
O Fa briciuslaan 85, Drachten 1 

0 tel. 05120 - 14959 " 

1t BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOuR AAN: ,tt~O 
· ~ Fabr:i,ciuslaan 85, Drachten. 

~~ (Zo mogelijk opgave van nieuw adres) 
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