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FFeerrbbiinniinngg  
It is wer efkes wennen. Nei it breamiel en de jiergearkomst is der wer gâns 
tiid ferrûn. 
 
As bestjoer koene wy fêststelle dat der neat te min wie . Oan’e ein fan it 
miel stie der noch genôch op’e tafel. Guon leden fine dat spitich. De 
measten hawwe de Twadde Wrâldkriich noch meimakke, mar it soe ek net 
bêst wêze as it harsenskraabjen waard oer in lêste stikje sûkerbôle. It komt 
my foar dat de kriteleden foaral mei it breamiel tichter bei mekoar komme 
te stean. 
 
Sa as de lêste tiid gebrûklik is ek dizze jiergearkomst yn pais en free ferûn. 
De gearkomst wie tefreden mei de programma’s dy’t oanbean wurde en ek 
mei de sinten siet it mear as goed. De ponghâlder kriich sadwaande 
décharge. Der wiene noch in pear fundamentalisten dy’t dat perfoarst yn it 

Frysk dwaan woene, mar foar de foarsitter siet oan soks in rookje
[1]

. 
 
Nei it skoft kaam Johan van der Zee mei in lêzing oer syn wurk yn “Fan 
gewest tot Gewest”. It programma begûn yn 1965 en begjin santiger jierren 
stapt Van de Zee oer nei Hilversum. Syn foardiel wie dat hy al foar de 
regionale omrôp wurke. Foar de rest wie it gewoon útfinen. Foar de seal 
wie it “‘thúskommen” by de tillefysje fan’e santiger jierren mei Net 1 en Net 
2 “voorbereid”. 
De kar fan Van der Zee wie ek nostalgysk. Fan it tinken fan Ype Schakel út 
en in Grinzer kranteman kaam der in spile reportage fan it libben op in 
Fryske pleats begjin 1900. It libben dat foar party fan’e leden oansluting 
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joech by it begjin fan harren bestean. De oardel trekker en it molk-
masjientsje mei twa losse tsjettels net meirekkene. 
 
As typen fan hurde Friezen , dêr binne ek Grinzers by – it Frisia Magna rint 
net foar neat fan it Swin (B) oant de Oder (D/P) ta. Sa komme de lêste 
silende frachtskipper en de rintenier út’e wenark op it aljemint. De skipper 
dy’t him der net by del lizze wol dat hy op it befrachtingskantoor gjin fracht 
mear oanbean kriget. Syn monsterboekje wurdt ynlutsen. As hy yn’e 
Waalhaven as in jongkeardel demonstrearet dat hy syn skip yn’e hân hat, 
kriget hy alle lof, mar gjin frachtbrief .Hy moat him treaste mei it ôfeart wat 
gjin oare skipper ha wol. De oare stânfries wennet op in wenark mei syn 
fjouwer keninklike katten dy’t op kommando kunsten fertoane.Hy hat 
genôch oan syn eigen wrâld en lit him fan nimmem wat sizze. 
Yn it winterskoft mei de hurdriderij fansels net ûntbrekke. Dat jildt ek foar 
de grutskens op it eigen doarp. Sa fjochtsje De Nijelamer en de Ulesprong 
om de foarste koartebaanwedstriid op in stuit dat it iis noch gjin goes hâlde 
kin. Yn it ferhaal fan Van der Zee dit kear is it De Nijelamer. En ien fan’e 
leden ropt: “Sjoch dat hûs dêr, dêr bin ik berne”. Koarter by kin in ferhaal 
net komme. 
De kjers op’e taart wie “ús Abe”. In interview fan syn hûs yn Staphorst út 
mei flitsen fan wedstriden. Foar guon leden wie dat werom nei de ‘jeugd’. It 
âlde stadion op it Hearrenfean. “Sjoch dêr sieten wy altyd”. Der binne leden 
dy’t mekoar al fan dy tiid ôf kenne. De topper wie de wedstryd tsjin Ajax. 
Earst mei fiif-ien efter en dan mei seis-fiif winne sette Abe en It 
Hearrenfean foar goed op’e kaart. Soks yn in tiid dat de “Hearen” fan Ado 
harren noas ophellen as se nei de rimboe ta moasten[2]. Al mei al in 
prachtige jûn 
Oer it programma fan 24 maart 2018 lêze jimme fierder yn dit blêd. Ek dan 
sil it heve 
 

Ludzer van der Schors, 
foarsitter 

 
[1] Fundamentalistysk kin men hjir sprekke fan: “de ûntlêstiging fan’e ponghâlder” 
[2] In prachtig ferhaal fan “vd K”. 
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IItt  ffeerrhhaaaall  ffaann  ““vv..  dd..  KK..””  
Lykas gebrûklik is yn’e journalistyk wurde yn beskate gefallen gjin nammen 
brûkt mar inisjalen. Dat like my hjir ek op syn plak. Oars soe ik ek noch 
freegje moatte oft ik it publisearje mocht. Stel dat hy nee sei. Ik fûn it te 
moai om stil te halden. 
It begûn op it âlde treinstasjon fan it Hearrenfean. It wie foar as nei in 
wedstriid as Abe Lenstra in kreas jongfeint oansprekt en seit: “Do kinst my 
helpe. Do bist lang en tin en pûr geskikt om yn te brekken”. Wat ferheard 
seach hy om him hinne. Oansprutsen troch ús Abe. Dat wie nochris wat. 
Mar, ynbrekke? 
Sa kamen se by de wente fan Abe. Sjoch sei Abe: “Wy binne niiskrekt 
fuortgien en ha de doar efter ús ticht slein yn it slot, maar de kaai leit noch 
op’e tafel”. Aldergelokst stiet in sydrútsje krekt oan. Do bist grut en tin. Do 
kinst der by en do kinst der troch. Tsjin abbelearjen wie der net by. It wie 
gjin freegjen, mar in opdracht. Boppedat hokker jongfeint soe ‘ús Abe’ soks 
wegerje. Hy sette him yn’e finsterbank, treau it ramt iepen, wraksele him 
der troch en liet him ûndersteboppe de keamer yn sakje. Foarsichtig rekke 
hy de grûn en kaam wer oerein. Dêr foar him op’e tafel leine de kaaien. Hy 
kaam troch de doar. Dêr stie ús Abe. “ Asjeblyft”, sei er. “Moai”, wie it 
antwurd. Dat wie genôch. 
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AAkkkkrruummeerr  DDrreeaammtthheeaatteerr  

““MMuuttsseenn””  
2244  mmaaaarrtt  yynn  ddee  SScchhaallllee  

 
It stik giet oer seis susters, mei elts har eigen problemen en eigen-
aardigens. Omdat twa susters spul krigen hawwe, geane fiif fan de sei elts 
jier mei inoar in wykein nei in fekânsjehúske. Dit jier komt ûnferwachte de 
sechsde suster ek del. 
Dat liedt ta botsings, mar makket de suster-wykein ek ta in wynhoas foal 
ûnferwachte draaiïngs. Sa njonkenlytsen docht wol bliken dat alle susters 
in geheim út it ferline meidrage. Is dit dit de lêste suster-wykein, as....? 
 
It toanielstik ’Mutsen’ is in tragy-komeedzje fan Christa Warmerdam. Yn it 
Frysk oersetten fan Tryntsje van der Zee. Rezjy Margreet de Boer. 
 

Mear ynformaasje 
De stifting 'De Dream fan Akkrum' is oprjochte by it 50-jierrich jubileum fan 
it Akkrumer Toaniel, wat grut fierd waard yn maaie 2014 mei it iepenloftstik 
'Akkrumer Dream'. Nei dizze súksesfolle opfierings is besluten om it 
Akkrumer Toaniel te ferbreedzjen en is der kaam ta in gearwurking mei de 
Stifting 'De Dream fan Akkrum': It Akkrumer Dreamtheater! 
It Akkrumer Toaniel is te finden is op harren eigen webstek: 
https://www.akkrumertoaniel.nl/fr/. 

Datum en plak 
Datum: 14 maart 20187, 20:00 oere jûns. 
Plak: Doarpshûs "De Schalle", Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen, till. 
0522 - 491422. 
Yntree (ynklusyf 3 konsumpsjes): € 5 foar leden, € 15 foar net-leden. 
 

Ferfier 
As der minsken binne dy’t it ferfier wat nuodlik fine, dan graach by it 
bestjoer melde. 
Lyksa wurde minsken socht dy’t helpe wolle by it ferfieren fan leden. 
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De seis susters...... 
 

MMeeii  ddee  bbooaatt  nneeii  LLjjoouuwweerrtt  ttaa  
Hy hie gjin hekel oan gesach of oan autoriteiten mar it moast mear ynhâlde 
as: “As ik it siz, is it sa, komt it sa en bliuwt it sa”. Hy wie de jongste thús en 
hie in stikmannich heiten en memmen. Hy hie neat te kleien, mar wie eins 
ek in stoffelkat. Hy kaam sân jier efternei en wie ek noch oan’e lytse kant. 
Syn krêft siet him winters yn it heafek. Hy hie dêr syn eigen wrâld. Dat 
wiene simmer de heechste toppen fan’e ikebeammen en ûnderkant fan’e 
droege sleatswâl mei stikels en toarnen. Net te sjen en net te finen. Dêr 
koe hy sels oanjaan oft it him skikte. 
Letter doe’t hy wat grutter waard slagge it him ek om himsels te ferstopjen 
sels yn in seal mei folk. Glimkjend om him hinne te sjen, sunder ynteraksje. 
Hy wie der efkes net. Efkes yn’e golle, yn’e toppen fan’e beammen as 
ûnder yn’e sleatswâl. 
 
Wer’t hy net tsjin koe wie ûnrjocht en baas-spyljen om neat. Hy wie gjin 
meirinner, mar kaam altyd oerein foar de ferkearde. Foar de ‘underdog’. 
Dan gie it fakentiids mis. Net allinne mei de bern, mar ek mei it gesach. 
Frjemd hoe dom masters en juffers de intriges fan de bern mei stjerallures 
net seagen en de ferkearde de skuld joegen. Faaks seagen se it ek wol, 
mar sit it yn de minsk om foar de sterken te kiezen. It makke him razend. 
Hy soe him dan ek nea stilhâlde. 
Syn Mem koe dan skodholje en sizze: “Jonge, jonge dochs. Do kinst allinne 
de wrâld net feroarje. Spylje dochs in kear: Aap wat hast mooie jongen”. Hy 
snapte dêr neat fan. De kop hingje litte. Dat wie oars ek de styl fan syn 
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Mem net. Soks woe hy fan har net hearre. Syn gefoel sei him ek dat hja dat 
net miene koe. Letter kaam hy der ek efter dat hy it net fan frjemd hie. 
 
It ferhaal gie dat syn Mem yn 1943 nei de stêd moast. Syn heit wie siik en 
moast ‘fersterkings’ ha. Dat kaam del op elke moarn op’e nochteren mage 
in kloppe aai mei brandewyn. Dy aaien wiene gjin probleem. De swierrich-
heid wie de brandewyn. Hoe komt men yn de oarloch ien kear yn’e trije 
wiken oan in flesse brandewyn?. Dat koe allinne klandestyn. Yn Ljouwert 
wie in saak dêr koe men aaien ruilje tsjin drank. Dat wie net sûnder gefaar. 
Op meardere punten waarden de regels fan’e besetter oertrêde. Ien kear 
yn’e trije wike moast Mem mei in reidkofferke fol mei aaien nei de stêd ta. 
De winkel yn, foarsichtich it kofferke ûnder de toanbank troch oerjaan en 
nei in skoftsje kaam it werom en thús kaam der in flesse brandewyn út. Sa 
gie it moanne yn moanne út. 
 
Der binne twa ferhalen mei karakter. It iene sil yn ’43 west hawwe. De reis 
begjint moarns betiid. De boat giet om sân oere út Stroobos en is rûn 
healwei achten op Blauwferlaat. Dat is ek in foech oere rinnen, mar hja is 
op tiid. Se is net allinne. Se hat in jonkje fan tsien by har. It beurtskip hat 
noch fjouwer oeren farren nei Ljouwert en leit noch oan yn Skûlenboarch 
en op’e Burgemerdaam. Rûn tsien oere farre se Ljouwert yn. Fan it 
Knjillesdjip oer de Wide Greuns en De Tynje, it Nije Kanaal op en dan 
rjochttroch nei de Sudergrêft. It giet as it slydjaget. Dan giet der in skok 
troch it skip. It gûnzet: “By de Wurdemerpoartsbrêge wurde de beurt-
skippen troch de besetter oanhâlden en alles wurdt trochsocht”. Dat 
betsjut: aaien kwyt, gjin medisyn, mar in soad argewaasje as der net mear 
efterwei komt. 
Foar de Blokhúspoartbrêge hâldt it skip yn. It is dêr net al te rom. Us Mem 
nimt myn broer ûnder de iene earm en pakt yn de oare hân it reiden 
kofferke mei aaien en springt sa fan de farrende boat oer op in skip dat oan 
de Emmakaai leit. Se binne út sicht troch it brêgewachtershúske dat 
lokkigerwiis oan de goede kant stiet. Mei in ombocht komme hja oan de 
Stille Kant fan’e Nijstêd en dûke ien fan’e lytse strjitsjes yn. Dan sykje se de 
boat wer op en kinne nei hûs ta. 
 
It twadde ferhaal hat se him sels faak ferteld om oan te jaan dat net alle 
soldaten like min wiene. Op in kear stie se wer mei har kofferke mei 
kontrabande yn’e winkel klear foar de transaksje doe’t in jonge ofsier der yn 
kaam en krekt die oft alle minsken lucht wiene. Hy reage eltsenien oan kant 
en soe syn bestelling dwaan. Syn Mem seach de ofsier op en del oan en 
sei: “Wa sei datst oan bar wiest?” Ferbouwereare seach hy har oan en sei: 
“Verzeihung bitte”. Doe sei er mei triennen yn’e eagen: “Mutti, Mutti. Du 
siehst meiner Mutti ähnlich”. Hy gie troch en sei der fuort efteroan, 
asjeblieft doch soks nea wer, want in oare kear rint it grif ferkeard ôf. 
“Sjoch”, sei syn Mem dan, “se wiene net allegeare like ferkeard”. 
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Sokke tiden hoechde hy him net ôf te freegjen wêr’t syn ‘dwersigheid ‘ wei 
kaam. Mei in glimk skeat it troch him hinne: “Moaie jongen” 
 

L.Pyk 
 
 

   “Plaatjes vullen de gaatjes....” 
 

En wit ien, wêr’t dit is?    
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AAkkttiivviitteeiitteenn  
FFrriieezzeeddeeii  yynn  LLjjoouuwweerrtt  

1144  aapprriill  22001188  --  PPrroovviinnssjjeehhûûss  
It Frysk Boun om Utens bestiet dit jier 95 jier. Boppedat is Ljouwert yn 2018 
de kulturiele haadstêd fan Jeropa. Dêrom wurdt de Friezedei hâlden. 
 
Moarns fan 10:00 oere ôf geane de doarren fan it Provinsjehûs iepen foar 
de fertsjintwurdigers fan de Fryske kriten foar de algemiene gearkomste 
fan it Boun, mei kofje en oranjekoeke. De AG sil om 12:00 oere ôfrinne. 
 
Yn it middeiskoft kin mienskiplik in lunsj geniete wurde yn it restaurante fan 
it Provinsjehûs. 
 
Om 12:30 geane de doarren wer iepen foar de 

Friezedei – dei om inoar te moetsjen en te fermeitsjen 
Om 13:00 is de iepening, nei it Frsk Folksliet sil Kommisaris fan de Kening, 
Arno Brok, ús wolkom hjitte. 
Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan HympHamp komme dan, om 
14:45 oere, mei in koarte foarstelling mei sketskes en sang oer 95 jier 
FBoU (op nei de 100!), de Friezen om Utens en de Kulturele Haadsted 
2018 deryn ferwurke, ôfwiksele mei de types of sankjes dy't hja al yn 
harren repertoire spylje. 
De twade helte fan de middei, fan 15:45 oere ôf, kin keazen wurde út trije 
aktiviteiten: 

• In rûnlieding troch it âlde tichthûs Blokhúspoarte 

• In rûnrit troch de stêd Ljouwert mei in toeristetreintsje 

• In trochrinnende diaprissentaasje fan eveneminten fan it Boun fan 
2005 ôf, benammen oer de Friezedagen sûnt dy tiid. 

De Friezedei wurdt dan om 18:00 oere ôfsluten. 
It mienskiplik koar fan de kriten Boadegraven, Lelystêd, Swol en Twinte sil 
ek hieltyd wer foar ús sjonge. 
It konkrete program stiet op it webstek fan it Boun: 
www.fryskbutenfryslan.frl 
Eltsenien moat der hinne! De tariedingskommisje hat in soad wurk yn dit 
mânske programma stutsen, dat moat beleanne wurde. 
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De kosten binne tige leech hâlden: 

• Foar de AG – gjin kosten foar de dielnimmers 

• Iterij en Friezedei: € 30,00 de man/frou 

• Friezedei allinnich middeis: € 17,50 de man/frou 
 
De opjefte fia it Kritebestjoer. Fansels helpe wy ek by fragen oer it ferfier 
dêrhinne. Opjefte uterlik 1 maart by Ludzer, Edzer, Romke, Leny of Piet. 
 

NNooaarrddffrryyssllâânnrreeiiss  

2266  mmaaaaiiee  ––  11  jjuunnyy  22001188  
Reisferiening “De Fryslannen” organisearret fan 26 maaie o/m 1 juny 2018 
in moaie reis nei Noard-Dútsklân en Denemarken. 
Kosten € 545, dêrby ynbegrepen: bus, hotel (“Landhaus Smaga” yn 
Süderlügum), moarnsbrochje, waarm iten, kofje mei traktaasje, yntrees en 
de foaiepot. De reiskommisje hat wier in nijsgjirrich program gearstald. It 
sjocht der prachtich út! 
Yn grutte halen binne de yngrediïnten: fia Emden nei it Trachtenmuseum 
yn Drelsdorf; moeting mei de Noard-Friezen; út Schlüttsiel wei mei de boat 
nei Langeneß, ynkl. in rûnrit; de Roter Haubarg yn Witzwort en it 
KOHLosseum (soerkoalmuseum) yn Wesselburen; Burch Sønderskov yn 
Brørup (DK); rydtúchmuseum yn Haderslev (DK); de Porzellanbörse; it 
Kupfermuseum yn Harrislee; de Evangelyske tsjerke dêre; de roomske Sint 
Anna-tsjerke mei de brûnzen bylden en moaie glês-yn-lead finsters; 
oargelmuzyk fan sjofeur Doede; ôfskiedsmiel by de Deterner Krug yn 
Detern. 
Foar it komplete programma, of mear ynformaasje kinne jo kontakt 
opnimme mei by frou Bonny Poelstra - Dijksma, Ysgumerwei 1a, 8764 PS 
Dedzjum, tel.0515 - 579133, of e-mail dbpoel@ziggo.nl. 
Opjefte/ynfo foar 1 maart 2018. 
 
 

MMeeiiddiieelliinnggss  eenn  oopprrooppppeenn  
BBooeekkeettaaffeell  

Ha jim Fryske boeken, dy’t jim sels net mear lêze? Smyt se net wei, mar 
bring se mei foar de boeketafel, dy’t der wer op de kritejûn is. Foar 
(meastal) ien euro foar de ferieningskas kinne oaren se wer meinimme. 
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FFeerrooaarriinngg..  DDee  kkrriittee  oopp’’ee  mmiiddddeeii..  
Sjoen dat wy der mei ús allen net jonger op wurde hat it bestjoer der oer 
neitocht oft it mooglik better wêze soe om yn it koartst fan’e dagen net op’e 
jûn mar op’e middei in gearsit te hâlden. Soks is foarlein oan’e 
jiergearkomst en nei ‘t guon leden de brilleglêzen oppoetst hiene waard 
steld dat it benammen foar it sjen by’t tsjuster in goede saak wêze soe. 
Men sjocht ja by ljocht mear as by neare nacht. 
Sadwaande sil it breamiel yn 2019 de middeis hâlden wurde. Wy begjinne 
dan mei in sprekker as in oar heechsteand kulturiel programmaûnderdiel, 
dêrnei komt de jiergearkomst en wy slute ôf mei it breamiel. 
 

BBûûtteennrreegglleemmiinnttêêrr  --  iitt  bbeessttjjooeerr  bbûûtteenn  iitt  bbooeekkjjee..  
De lêste pear jier hat it bestjoer oanjûn dat in bestjoerslid trije jier sit. It soe 
moai wêze as der nei twa perioaden nije bestjoersleden komme soene. Der 
binne genôch leden dy’t fan alles wol dwaan wolle mar gjin sit yn it bestjoer 
wolle. 
Op’e jiergearkomst is fêststeld; dat de leden troch wolle mei de Krite, dat 
de leden tefreden binne mei hoe’t it no rydt en fart. Dêrop hat it bestjoer 
tasein oan te bliuwen oant der nije bestjoersleden opsteane. Dit is 
reglemintêr mooglik op grûn fan kest 23. Yn dy saken dêr’t it karbrief net yn 
foarsjocht beslút it bestjoer. As dat dan ek noch droegen wurdt troch de 
jiergearkomst moatte wy it mar als legaal besjen. Mochten der leden wêze 
dy’t harren hjir tsjin fersette dan hearre wy dat graach op tiid foar de 
jiergearkomst 2019. 
 

DDee  yynnttrroodduusseeee  
Op foarslach fan fan’e leden sille wy de kommende tiid besykje om it 
ledetal út te wreidzjen. It soe helpe om lju dy’t lid wurde wolle fan’e krite in 
kear fergees mei te nimmen. Alle leden kinne minsken dy’t der mei omrinne 
om lid fan ús Krite te wurden fergees meinimme. It iennige dat wy freegje is 
dat soks bart yn oerliz mei in bestjoerslid (gewoon efkes in tillefoantsje). 
Dan wit ús ponghâlder by de doar dat de persoan as gast der yn kin. It seit 
him fansels dat soks foar eltse introdusee mar ien keer jildt. 
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AAggiinnddaa  22001188  
24 – 03 – 2018 Grutte jûn yn De Schalle “Akkrumer Dreamtheater 
14 – 04 – 2018 Friezedei fan it Frysk Boun om Utens yn Ljouwert 
26 – 05 – 2018 Noardfryslân-Denemarkenreis fan “De Fryslannen”, 

oantemei 1 juny. 
03 – 11 – 2018 Hjerstjûn yn De Schalle”Blikstiender” 
 
Aktiviteiten fan ús Grinslanner susterferiening yn Meppel, de Grunneger Club “Aigen-
Haimers”. Us beider aktiviteiten binne iepenbier, mar de Fraizen binne by de 
Grunnegers en de Grinzers by de Friezen ekstra wolkom, net wier? 
10 – 03 – 2018 Veurjoarsverziede mit t bliedspul “n Drokke Tied”. 
 
 
 
 
 
 

LLeeddeenniijjss  
IN MEMORIAM 

Op 16 febrewaris is ús lid H. de Jong fan’e 
Rembrandtlaan stoarn. 
De lêste jierren ha wy him net faak mear sjoen op de 
kritejûnen, mar yn earder tiden wiene syn oarehelte en 
hy tige aktyf. 

 
REKTIFIKAASJE 

Yn it foarrige Kritedlûd stie it ferkearde stúdzjeplak fan Rein Strikwerda. Feedokters 
studearje altyd yn Utert. Hy wie dan ek foarsitter fan it Frysk Studinteselskip “Redbad”. 
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“Katsjes folje de gatsjes” 
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SELSKIP “WALING DYKSTRA” 
MEPPEL E.O. 

KONTAKTADRES: 

Woldstraat 33, 7941 LE Meppel 
walingdykstra@kpnmail.nl 

www.walingdykstra.frl 

BESTJOER: 

 

Ludzer van der Schors, foarsitter 
Veendijk 37 
7971 RP HAVELTE 
till. 0522 – 49 23 63 
e-mail: l.vander.schors@hetnet.nl 

Romke E. Egbers, skriuwer 
post: sjoch it kontaktadres 
till. 00 - 49 - 4839 - 953 952 1 

of 0522 – 24 05 17 
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl 

Edzer Kooistra, ponghâlder 
Stationsweg 56 
7941 HG MEPPEL 
till. 0522 – 24 17 11 

Piet Koopmans, ledekontakt 
Woldstraat 33 
7941 LE MEPPEL 
till. 0522 – 24 14 34 

Leny Altena, karkommisje 
Bezettingslaan 78 
7943 CN MEPPEL 
till. 06 – 52 69 73 40 

 

  

Kritelûd 
Kopij nei: 
 walingdykstra@kpnmail.nl 
of per post: 
 Veendijk 37, 7971 RP Havelte 

BANK fan de Krite 
IBAN: NL35 RABO 0341 8122 93 
BIC: RABONL2U 

op namme fan “Waling Dykstra” 

Keamer fan Keaphannel: 04061102 

 
IS JO BUORMAN AL KRITELID? 

 


