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FRIESLAND 

Enige keren heb ik iets geschreven over Friesland van vóór 
Christus. 
Friesland het land van onze voorvaderen. En ook deze keer 
schrijf ik weer over Friesland, maar nu over Friesland in 
het laatst van 1600 ná Christus. 
De pest had gewoed door heel het N.oorden van de Vereenigde 
Provinciën en in stad en land waren offers gevallen. 
Hoe moeilijk Friesland zich ook weer kon aanpassen, het oog 
kon toch genieten van al het schone dat Friesland te zien< 

' gaf. 
Friesland met z 1n Stinsen omringd door grachten en muren. 
In latere tijden werd een Stins ook wel "Burcht" genaamd, ··--·~ 

want een Stins werd dikwijls geschikt gemaakt voor verdedi
ging, Nog later sprak men van een slot, kasteel of state. 
Friesland met z'n frisse groene weiden, met zijn heuvels 
(terpen). 
Friesland met, op zand- en klinkerwegen langzaamrijdende 
postwagen, op de slecht geplaveide straten(keien) met druk
pratende, rokende mensen in de wagen. 
Langzaam hobbelde de koets bespannen met 4 paarden voort, hos
sende en schokkende. 
Elke pleisterplaats(herberg) werd aangedaan, mede met het 
oog op de paarden. 
De paarden konden even rusten en kregen drinken en voedsel; 
de mens verkwikte zich met een biertje of een glaasje karne
melk. 
Als er een postwagen aankwam, stonden steeds nieuwsgierigen 
te wachten; dienstboden kwamen brieven afhalen. ( 
Na een uurtje rust liet de postiljon de zweep knallen en · 
moest men weer insteigen, opgefrist door dit oponthoud. 
Moest men reizen, dan was men dikwijls aangewezen op de post
wagen. Een reis bijv. van Leeuwarden - Den Haag duurde onge
veer drie dagen. 
Ook kon men gebruik maken van de trekschuit. De trekschuit 
werd getrokken door één paard, waarmede passagiers en goede
ren van de ene plaats naar de andere werden vervoerd. En 
dan was er een derde vervoermiddel, de Caleche, die men kon 
huren voor enkele stuivers. 
Maar het reizen schijnt niet altijd zonder gevaar geweest te 
zijn, want in 1697 verscheen een reisboek, uitgegeven door 
Jan ten Hoorn te Amsterdam. 
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Op het titelb.lad stond: 
Rëybóek door de Vereenigde Nede~land.sche en Derzelver 
aangrenzende Lancisçhi>ppen en. Kqn;i,nkrycl<:en •.. 
In dit reisboek stond o.m.: 
De reijziger heeft hem vooral te wachten voor Moordenaars, 
Roovers, Dieven en Valsche Speelders, voor giftige lucht 
en quede siechten. 
Verder kwam er in voor, acht gebedèn, voor iedere dag één 
zondags twee. 
Eén hiervan luidde: 
Heilige Vader, geleidt en voert mij 
nader op deze reijse door .de bestemming 
Uwer heilige engelen, dat ik· zeker zij. 
In het algemeen leefde men in die dagen zeer godsdienstig. 
God voor oogen was de leuze, zonder verder omzien of zich 
in strijdvragen te verdiepen; éen Vaderlander, d:i.e z'n 
betrouwen stelde op de'Aïlerhoogste. 
Eenvoudig, vol overgave en met een helder.e kijk op het le
ven. 
Een Stins was, zoals ik reeds schreef, omri.ngd door grachten. 
Binnen de grachten tuinen, do brassecoure met d? moestuin. 
Dicht bij de gracht meestal oon koepel.· · · ... 
Het koetshuis was weer verdeeld in tuigenkamer en een kamer 
voor de palfrenier. · · · 
Verdor bestond het "slot'' uit smaakvolle gemeubileerde zalen 
en oen pi.- achtig trappenhuis" 
I~e-'.~ \öf.'""oS onget-.vijfeld oen iH1po119rencI-~sciho1P.vspel orn zittende 
in J.2 pc.~-·c··~ro.z;::;11 voorbij z 1r1 Stins -Uo-·:rl-jde."1" 
Op hoog<_: ~,1)_~:,·_;c~1 '\1i0::.2d. in e~r-:1 s·Cins esn feest gohotld.c11, dan 
1-:r.~:":'io:c c~e \:·i02-e1i gt~:jt~e~--c.c::n on vre:t'è. e-r gE'daD.st~· 

x:,·c~x:'.xx:~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:;:xxx 

Vrijwillige bijdragen voor de uitgave van het fanÏilie
boek kunnen 1\"01'den gestort op postgiro 8267 42 t. n. b. de 
penningmeester Nijdamstra-Stichting te Groningen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxicxxxxxz:xxxxxx 
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Familie-berichten 

Hier volgen enige familieberichten zoals deze voorkwamen in de 
dagbladen of mij per kaart werden toegezonden. 

XXX XXX XXX XX X,X. X .XXX 
Zondag .31 jan, hopen onze ouders 

B.A. de Boer en 
P. de Boer - Nijdam. 

hun 25 jarig huwelijk te gedenken. 

Hun dankbare kinderen 
Anne en Geertje 
Tiny en Gerrit (verl.) 

St. Johannesga, jan. •71. 
Katlijk 3. 

* E * * * ~ * K ~ X X· X * X X X ~ 

Heden overleed zeer onverwacht, onze lieve moeder en oma 

Dina Nijdam 

op de leeftijd van 68 jaar. Sinds 17 mei 1943 wed. van Walter 
Brink. 

Adres: 

Haren(Gn), 22 okt. 1970. 
L.E. Tekens-Brink 
P. Tekens 
Dianne 
Annet 

liijksstraatweg 9, Haren. 

Zondag 7 februari a.s. hopen onze ouders 

,M. Wienia 

en 

PeH.A. Wienia-Muns 

de dag te herdenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. 

Hun dankbare kinderen. 
Drieber. gon"'Rij sen burg 
Jagersdreef BO, jan. 170. 

( 
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Zalig zijn d 1 ontslapen vromen, 
voor ons te vroeg van d 1 aard ontnomen 
maar die door,God .. te goeder.· uur, 
aan het. einde van hun dagen. 
het Vaderhuis zijn ingedragen. 

Gez. 114 : 2. 

Na een moedig gedragen lijden heeft God nog geheel onverwacht 
tot onze diepe droefheid, tot Zich genomen mijn innig gelièfde 
man, onze lieve zorgzame vader, behuwdvader en grootvader. 

Otte Wynia 

op de lèeftijd van 63 jaär. 

•s-Grayenhage: T .• Wynia-Brouwer 
Capelle a/d IJssel: O.G. Wynia 

J, Wynia-de Haan 
Haarlem J. I. Melchers-Wynia 

H. Melchers 
Marcella 

r s-Gravenhage: .I.M. Blietz-Wynia .. 
M. Blietz 
William 

Leidschendam M. van Driel-Wynia 
J.H. Iran Driel 
Richard 

1 s_-Gravenhage, 7 januari 1971. 
Vierheemskinderenstraàt 12s. 

Ingrid 

Door het overlijden van neef o. W;P-nia is een trçmw ~id van· 
ons heengegaan. 
Toen onze vereniging ,nog i_i;i afdE)lingen was verdeeld, was hij 
voorzitter van de afdeling à-Gravenhage. 
Steeds was hij aanwezig, steeds 'ging hij mee met onze uit
stapjes hoewel het hem lichamèlÎjk boven zijn krachten ging. 
Voor onze nicht in het bijzonder is het wel een zwaar verlies. 
Sterkte gewenst. 
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Op zondagmorgen heeft God tot ziëh.genomen onze zoon en broer 

Lieuwe Wijnia 

op de leeftijd van 1 8 j.aar. 

"Rust mijn. ziel Uw God is Koning" 

Bolsward, 24 januari 1971. 

Gr. Dijlakker 15 

H. Wynia 
G. W;Ynia-Adema ( 
Sita, Lonny, Abe en Annie 

Het Bogerman College te Sneek geeft met leedwezen kennis dat 
na een ernstige ziekte is overleden 

Lieuwe Wynia 

Leerling van 5 H.B.S. 

De Here trooste de ouders in deze zo zware beproeving. 

24 januari 171. 

Drs. J. J. Nooi tgedagt, voorz:. 
Dr. P. Greep, rector. 

* ~. * ~ * x ~ x * * * x * ~ ~ x x x * 
Heden ging van ons heen na een langdurige ziekte toch nog on
verwacht, mijn lieve man, onze lieve vader-;- behuwd~, groot·• 
vader en huisgenoot 

Teunis Nijdam 

op de leeftijd van 73 jaar. 

Zuidlaren, 3 januari 1971 
Kerkstraat 19. 

Tinaarlo: 

L. Nijdam-Meijeringh 
H. van Hage - Nijdam 
M .• van Hage 
Tieme 
Ina 
H. Nijdam 
A. Nijdam-Ensing 
1rony 
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Zuidlaren: T. van Rage. 

De krematie heeft plaatsgevonden op ·woensdag 6 januari 
om 15 uur in het krematorium te Groningen, aula 1. 

Na een langdurige ziekte is ·van ons heengegaan onze lieve 
broer, zwager en oom 

Teunis Nijdam 

in de ouderom van 73 jaar, geliefde echtgenoot van L. 
llileijeringh. 

( Zuidlaren, 3 jan. 1971. 

Vries 

Tinaarlo 

A. Nijdam 
H. Nijdam-Kroeze 
H.W. Bonder-Nijdam 
H. Bouder 
en kinderen. 

Mede namens· de kinderen zeg ik U dank voor de belangstel
ling ]J:etoond na het overlijden van mijn echtgenote 

Jitsche Zijlstra 

K. Nijdam 

Oudemirdum;· december 1970. 

kgeli.jke Stand Gemeente Leeuwarden -------------------
Geboren: Anita, dochter van W. Jasper en J, Nijdam 

januari '71 • 

- ~ -.~ - - - -- -
Overleden: R; d.e Vries (72 jaar), gehuwd ge,<eest met S, Nij dam. 



F I N A N C I E E L o: - - - - - - -

Donaties-( contributies): f 224,00 
Abonnementsgelden' Tl 990,00 
Vrijwillige bijdragen 11 117'35 
Verkoop delen v /h "Nijdamstra" -boek" 127 '50 
Opgenomen uit Algemene Reserve Il 800,00 
Ontvangsten van deelneemsters/ Tl 

deelnemers a/d Familiedag:=1970= Tl 693,75 

( 

t=~~~~~,é2 ' 

BALANS PER 31 Dt 

Beleggingsrekening bij de 
Rijkspostspaarbank 
Gekweekte rente 

Rentespaarrekening bij de 
A.M.R.0.-BANK-N.V. 
Opgenomen .i.v.m. de 
familie-dag 

af cheque-kosten 
resteert: 
Gekweekte rente 
Bij ges chreiren aan het 
eind van het jaar 

f 1.187,-
P 71,2~ 1.258,22 

f 2.038,16 

Tl 800 -
f 1.238,16 
Tl 1 25 

'f 1.236,91 
Tl 65, 77 

Tl 330, 70 ( 
.f1. 6-35\38 

: f2.691 ,60 
==:=.c===:;::== 

Hoewel het samenstellen van een financieel over 
ik het-geven ván een toelichting hierop nog ing 
gegoocheld, dat het voor een ieder zo klaar als 
eraan toe te voegen. Ja toch, de vergaderkosten 
zaalhuur, geen konsumpties en ga zo maar door. l 
woning van onze voorzitter stond steeds te onzej, 
op zijn plaats aan het adres van onze gastvrouw· 
droge" verzorgde. 



.E_R_Z_I_C_H_T_=_1_9_7_0_=_ 

fi tgave: 1
•
1N:tJ:óAMSTRA-TYNGE 11 

,i<Jmaatschap: Ned. Gene al. Verb. 
,idmaatschap: "Stichting Sas land" 
·onatie 
rukwerken 
örti, telefoon & kl. kosten 
amilie-dag: = 1 9 7 0 = 
eis- en verblijfkosten 
ergaderkosten: 
enealogisch onderzoek 
vet - )eking en Aanschaffingsfonds 

\ . . 
dem naar Algemene Reserve 

E lvI B E R 1 970. 

;ichtingsgelden 
inschaffingsfonds 
7
jgeboekt 

f 518, 42 
Il 117,35 

.gemene Reserve f 2.606,74 
igenomen f 800,-
+ kosten '' . 801 '25 

f 1.805,49 
213,35 
136' 99 

resteert 
.jgeboekt 
tterest 

Il 

Il 

f 665,11 
Il '20,00 
Il 10,00 
Il 20,00 
Il 16,35 
ir. 87 ,.51 
" ~ .521 ,43 
" 31,50 
Il :::::·:d 9 == 
il 250,00 
Il 117' 35 
Il . 212,35 

f 2.952 60 
=======!== 

1oo,00 

" 

f 2.155,83 

f 2.891,60 
==;======= 

ht een zeer tijdrovende bezigheid is, vind 
kkelder. Als men zolang met cijfers heeft 
n klontje is, dan weet ik nu een.maal weinig. 
ijken dit jaar wederom NIHIL te zijn. Geen 
kan dit? Wel vrij eenvoudig_. De gastvrije 

eschikking. Een woord van hulde is hier wel 
ie steeds op voorbeeldige wijze het 'hatte en 
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De toename van de vrijwillige bijdragen wijt ik aan de oproep 
van de voorzitter in ons orgaan van september/oktober j.l. 
Het verzwijgen van de nanien dor milde geefsters en gevers vind 
ik persoonlijk wel een probleem, maar de ervaring héeft. mij ge
leerd, dat men dit nu eenmaal nie't aan de grote klok wil hangen. 
vandaar de anonimiteit. Evenwel hèel hartelijk dank voor uw gel.;. 
delijke bijdrage. ·. · ' 
Als aanstonds het vijfde deel (ik' zit 
len) van ons familie-boek verseRijnt, 
uw financiële hulp deze uitgave wordt 
tale kosten een hele grote rib vari de 
voorgeschoteld worden, gaal). uitmaken. 

er flog ste8'ds mee te puzze
dan weet u, dat mede door 
verwezenlijkt, daar de to
gespaarde duiten, die u nu 

De penningmeester: 
C. van der SCHOOT-Azn, 

(Vervolg van pag. 7). 
Burgerlijke Stand Gemeente Heerenveen. 

Geboren: Irene Grietje Jantje, dochter van 
A. de Jong en T.Wynia. 

·Januari 1971. 

Overleden: H. de Jong, gehuwd met M.Wienia 

Echten, jan. 1971, 

- - - -- - .- .- -. - - - - ... - ·-

Gemeente Smallingerland 

Geboren:Jacobus zoon van A.N.L.M. Fleer en 
· -----· ··N;-·Eikema 

Drachten,· dec. 1970. 

- ,.:- . - ..... 

Gemeente: Haskèrland· 

Geboren: Nijnke dochter van S. Nijdam en 
H. S.tallinga-

Joure, jan. '71 

( 
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Burgerli.ike stand Gemeente Ferwerderadeel 

Geboren: Wietze Pieter zoon van 
P. Kikstra en 
T. Wijnia 

Blija, jan. 1971 . 

Gemeente Wymbri tseradeel 

('ieboren: Geert.je, dochter van 

FAMILIE -NIEUWS 

P. Valkema en 
N. Nijdam. 

Februari 1971. 

Koninklijke onderscheiding voor G. Wynia van G.A.K .• 

Burgemeester J.G. Brandsma heeft vanmiddag (26 jan. 1 71) 
in de trouwzaal van het stadhuis te Leeuwarden een ko
ninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer G. Wynia. 
De heer Wynia kreeg van hem de eremedaille in goud: ver
bonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
De onderscheiding kwam ter gelegenheid van zijn veertig
jarig jubileum als ambtenaar van het G . .A:. K. , waar hij op 
18.,.jarige leeftijd begon. . . . 
De jubilares is thans chef van de afdeling ziektewet op 
hot districtskantoor t·e Le'êuwarden. 

Viering 100-jarig bestaan ijsclub van Staveren. 
In ~.De Klink" te Koudum werd 29 jan. j.l. het honderdja
rig bestaan gevierd van de IJsclub "Eensgezindheid te 
Staveren" 
De heer Wynia van de Bond van Friese IJsclubs speldde de 
voorzitter van de ijsclub, de heer Y.A. Bakker, de zilveren. 
schaats op. 
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De christelijke· zangvereniging "Looft ·den Heern- uit· Aëhluin 
vierde haar vijfentwintig jarig bestaan. 
Het koor onder leiding van dirigent J, Nijdam·uit Franeker 
besloot het jubileumfeest met de opvoering van de operette 
"Houliks automaet" van G, Grouwstra. 

Februari 1971, 

Morgenlied 

door K.c. Nijdam, in het j-aar 1851. 

De Heer is goed de Heer is goed 
Hem loof ik met een blij gemoed, 
God houdt niet op van zorgen 
Hoe bleek mij zijne gunst bij nacht 
Ik werd behoed en sliep zoo zacht 
Hoe vrolijk daagt de morgen, 

1 k Hef nu 
. Tot U 
Nooit volprezen 
Opperwezen· · 
1 t Hart naar boven 
1 t hart omhoog om u te loven 
Ik loof u Heer· 
Gij hebt mij weer 
Den lieven slaap gegeven. 

*·x ~ ~ * ~ X ~ ~ * * *·* *-x 
GENEALOGIE 

IX B 0 T E A U K E S N I J D A M 
geboren 2. 2 .1861 te Gaastmeer, broer van voor

•·• noemde Thomas -Aukes Nij dam, 
Wie· kan mij hierover inlichten?· 

K I N,D E. R E N V A N D U R K T H 0 M A S Jil I J D A _M 
E N,·f.l•E TER T g E J 0 HA Jil Jil,E S J 0 Jil GSM A 

IX.-~'!!, TH 0 M A s D u R K s Jil I J D A M 
geboren 20.5.1852 te Oosthem, schipper, trouwde 24.5,1s77 
in Wymbritseradeel met: 

( 
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R E I N 0 H I L B R A N D S P 0 S T M A, 
geboren 1854 te Witmarsum, dochter van Hilbrand· Jelles 
Postma en Rinske Jans Parkemant. 

Kinderen: 

rYIDIRK THOMAS, geboren 25.4,1878 te Tjerkwerd. 
~iHILBRAND THOMAS, geboren 24.7.1879 te Tjerkwerd. 
\'.:'.!>PIETER THOMAS, geboren 8.1.1882 te Tjerkwerd. 
;;yRINSKE THOMAS, geboren 19.1.1883 te Tjerkwerd, huwde ene ADA!IIS 

en overleed 9, 7 .1938 te Amste.rdam. 

IX. - 11/11'- J 0 H A N JiT E S D U R K S N I J D A M 
,~·,oren 6. 3, 1856 te Oosthem, overleden 23.1.1947 te ~Jlst, van 
B"roep: töuwslager, trouwde 8.5.1880 in 'ïYinbritseradeel met 

I J T J E S T R U I V I N G 
geboren 13-12-1853 te De Hem~N.H.), overleden 4-10-1926 te IJlst. 

Kinderen: 

(fPIETERTJE JOHANNES, geboren 27.8.188Ó te Won~, overleden 21-9-1959 
te Hilversum, trouwde h~ar oqm SIJBREN DURKS 
NIJDAIVI,. weduwnaar van Wyprig Riegstra er\. 
diens overlijderi'met R. van. Ruiten 

l LIESBETH JOHANNES, geboren 10.10.1882 te Longerhou_w(Wons), 

1 fEVERDINA JOHANNES, 
·$ EVERDINA JOHANNES, 

~5 DIRK JOHANNES , 
,-oPIETER JOHANNES 

overleddn 26-4-1958 te Oosthem, trouwde 
FEIKE BUMA te Nijezijl. 
jong gestorven. 
geboren 20 .10. 1886 te Engwier, over leden 
11.7.1959 te IJlst, trouwde JACOB HIEMSTRA, 
(Uilenberg 39 te IJlst). · · 
geboren 24.1. 1889 te Engwier, volgt;· 
geboren 29.5.1891 te Engwier, overleden 
21, 4, '.1)38 to IJlst, gemeentewerkman, huwde 
24. 9.1916 te IJlst met RIJVIKE DIJKSTRA, geboren 
5.5.1893 te Hommerts, dochter van Oebele 
Dijkstra en Janneke Koerten. . 

flJOIIJ'JE JOHANNES, geboren 20.3.1894 te Engwier(ongehuwd) 
rz..CORNELISKE JOHANNES,geboren 4.6.1898 te Engwier, trouwde 7.6.1924 

te IJlst met BEERENT VAN DER VEEN. 

IX. -/});6- P I E T E R D U R K S N I J D A M 

geboren 31.1.1858 te Oosthem, overleden 6.1.1911 te Idzega, 
trouwde 13.5.1882 in Wymbritseradee2. met 

J A L V LA S, 
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geboren 7.9.1853 te Idzega, overleden 7.3.1907 aldaar, doch
ter van Feike Vlas en Grietje Tjebbes. 

Kinderen: 

%,t;rf) FEIKE PIETERS, geboren ? (Lihanónweg 52b te Rotterdam). 
SY DURK PIETERS, geboren 21.8.1884 te Idzega. 

IX. ~- /2/1 ".J • 1 I N Z E D U R K S N I J D A M 

geboren 21.1.1867 te Oosthem, overleden 17.4.1947 
tuinbouwer, trouwde in mei te Oosthem met: 

te Andijk, 

( J A N T J E W A 1 S W E E R, 
geboren, 4.1 .1870 te Hijdaard, overleden te Andijk 
dochter van Gerrit Walsweer en Grietje IJstra. 

25 .12.1952 

'kinderen: •' 

t-0-rf' DURK LINZES, geboren 21.2.1893 te Oosthem, tuinbouwer, huwde 
3.4.1919 te Enkhuizen met VOKELT,JE KORT, geboren 
31.10.1894 te Enkhuizen, dochter van P. Kort en 

i N. Kok. 
tot 'GERRIT LINZES, geboren 4,7.1895 te Oosthem, slager te Andijk 

Î 
gehuwd met Antje .Hilverda. 

2of KLAAS LINZES, geboren 6.7.1899 -te Oosthem, overleden 17,5.1934 
te Andijk, bloembollenkweker, gehuwd met Aafje 

.Schuurman 

IX ·- /;z_/.f'"O K L A A S D U R K S N I J D A J,; 
gebo:cen 2_. 8.1868 te Oo3"chem, koopman(Nieuvie Schrc.m 23 t·J 
10euli'ra,rd·e·ri;)' tro11vvd.e eer3t_ m,e·è 

WIMKJE DE.BRUIN 
e·c:,c:·con G; 10._1871 te Heeg, oV"erleckn 29·. 4.1896 te SEee'.!:, 
dochter van Hendrik de Brui-,1 en Antje K1-0 ikke, 
en na'dien vcor de ·c•;;oede mae.l op 15, 9, 1897 -~e Snee'.: 

S Y T S K E D E ·B R U I N 
o~·6n 27.4.:1870 te Heeg.(Zust·e:r vanWinikje), 

Kinderen: , 

),vr"n ANTJE, geboren 15.6.1898 te Sneek, 
overleden 19.9.1s99 aldaar. 

to->7.ANTJ:C, ggboren 1.10._19_02 te $neek. 



( 

!bt--6-o' 
6 I · 
Ó-1.: 
6 ?,, 

~: 

-15-

IX. ~ /;24-3 ~ S I J B R E N D U R K S N I J D A M, 
geboren 12.7.1873 te Oosthem, overleden 6.6.1924 aldaar, 
winkelier/beurtschipper, trouwde voor de eerste keer: ,met: 

W I J B R E G R I E G S T R A 
geboren 20.6.1875 te IJlst, overleden 14.4.1905 te Sneek, 
dochter van Haring Riegstra en Wypkj e Eisma, 
en voor de twee de maal met: 

P I E T E R T J E J 0 H A N N E S N I J D A M 
geboren 27.8.1880 te Wons, overleden 21.9.1959 te Hilversum, 
dochter van Johannes Durks Nijdam en IJtje Struiving. 

Kinderen: 

WYPKJE, geboren 4.12.1898 te Oosthem. 
EVERDINA, geboren 19.11 .1900 te Oosthem. 
HARING, geboren 18.12.1901 te Oosthem. 
DURK, geboren 1.s.1903 te Nijland, trouwde met Sytske Wynia, 

geboren 5.2.1906 te Burgwerd, dochter van Theunis Vlynia 
en Antje Mensonides. 

IMKJE, geboren 22.2.1905 te Sneek. 

c. van der Schoot - Azn. 
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BESTUUR N I J D A M S T R A ~ S T I C H T I N G 

Voorzitter 

Penningmeester· 

LEDEN: 

H. Nijdam-Smit 

W,P. Nijdam, 

K. Nijdam: 

. . T. Nijdam, ·coor.nhertstraat 12, 
Leeuwarden, ~el, 05100 -22167. 

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

Boerhaavelaan 11 3, Groningen. 
Tel, 050 - 53701. 

Nijlansdyk 32 1 Leeuwarden, 
Tel. 05100 - 21579· 

Gae stwe:I. 24, Oudemirdum. 
Tel. 05147 - 405. 
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POSTREKENING 

FAMILIEBLAD 

REDACTEUR 

ADMINISTRATIE 

82 •. 67, 24 t.n.v. penningmeester 
NIJDAMSTRA•STICHTING, Groningen, 

"De ·Nijdamstra Tynge", l~.d/abonnej>-
betalen f 4,25 per half jaar. \. 
Donateurs (leden) f 1,-- per half 
jaar. 

T. Nijdam, Coornhertstraat 12, 
Leeuwarden. 

K, Ni jdam. Geastwei 24, 
Oudemirdum. Tel. 05147 - 405 • 

. BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN: 
Geastwei 24, Oudemirdum (Gem. Gaas
terland). 

zo mogelijk met opgave van nieuw adres. 


