20 jannewaris 2018
jiergearkomste mei breamiel foarôf
en neitiid lêzing fan

Johan van der Zee
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FRYSK SELSKIP
"WALING DYKSTRA"
MEPPEL E.O.
OPRJOCHTE 24 FEBREWARIS 1924
Foars.: Ludzer v.d. Schors
Veendijk 37
7971 RP HAVELTE

Pongh.: Edzer Kooistra
Stationsweg 56
7941 HG MEPPEL

Lid fan it Frysk Bûn om Utens

Waling Dykstra
gipsgravure fan
Pier Pander

Ferbining
It like my goed dit stikje dizze namme mei te jaan. It wie it motto, mar ek it
boadskip fan de joun mei “Noordenbos & Ko”.
Mei lietsjes en praatjes hat dit selskip ús op 4 novimber in spegel foar
hâlden en ús sjen en fiele litten hoe’t wy ‘funktionearje’.
De winsk om der by te hearren; yn it ritme en it (nije) unifoarm fan de
mesykferiening. Us keapsykte. Of’t it no is by de “Kringloop” – al as net mei
de rook fan katte.... – as by it sjike moadehûs. Wy moatte it ha en foaral
mei koarting.
Ek de hast a-soasjale twang fan it “mobyltsje” en de pseudo-status dy’t it
skynt te jaan en de nijermoadske hûne-gekte jouwe in skoander byld fan de
oppoetste leechte fan ús tiid.
It nummer mei de “afhaalchinees” en de menu-ympresje kaam tichteby it
genre fan de bettere musical. Dy kwaliteit fan it bettere segment wie ek ta
te skriuwen oan de musikale begelieding en it sjongen. Noordenbos & Ko
binne in stap fierder as amateurs dy harren bêst dogge.
De ferbining dy’t se sykje yn harren programma wie ek te fielen yn’e seal
en makke it doel fan’e Fryske Krite fielber. It fielen hokker kant de minsk
wol of net op moat. Dat is ferbining. Dat is wat wy by mekoar sykje op’e
Krite.
Dat bringt my by 20 jannewaris. De Jiergearkomste en it breamiel. Wy
sykje noch minsken dy’t mei it bestjoer de krite fierder foarmje wolle. Sjoch
ek it nûmer fan novimber.
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Yn it twadde diel fan’e jûn nimt Johan van de Zee ús mei nei “Van Gewest
tot Gewest”. It begjin fan’e tillefysje foaral sjoen fan’e Fryske kant.
Fierders mei ik jimme, mei út namme fan it bestjoer, foar 2018 “Folle Lok
en Seine” winskje.
Ludzer van der Schors,
foarsitter

Kritejûn 20 jannewaris 2018
yn de Fermanje oan de Vledderstraat 20 yn Meppel
17:30
19:00
20:00

Breamiel
Jiergearkomste
Sprekker Johan van der Zee

Dielname breamiel € 12,50.
Kostebydrage sprekker foar leden is € 2,50 en foar net-leden
€ 10,00. By de priis sitte trije konsumpsjes yn.
Boeketafel
De Fermanje oftewol Mennistetsjerke is dus it gebou fan de “Doopsgezinde
en Remonstrantse Gemeente”. Wy sitte yn de boppeseal.
Ek leden fan de susterselskippen (Frysk Boun om Utens en de AigenHaimers) betelje foar de sprekker de ynlis fan € 2,50. Oare net-leden
betelje dus € 10,00.

Breamiel – opjefte by it bestjoer
De ideale gelegenhyd om ris noflik by te praten en nije minsken kinne te
learen. Fansels ha wy ek Fryske sûkerbôle!
Jimme kinne jim noch oant 10 jannewaris ta opjaan by de bestjoersleden.
Dat kin fia de tillefoan, oer de post (in simpel briefke is al goed) of per mail.
Kosten foar dielname binne € 12,50 de persoan.
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Jiergearkomste – wurklist
1.
2.
3.

Iepenjen en wolkom om 19:00
Oantekens jiergearkomste 14-1-2017
Ynkommen en útgiene stikken
Ferstjerrensberjochten, opsizzings, oankundigings fan
toanielselskippen, it wênstige dus.
4. Jierferslach (sjoch dit Kritelûd)
5. Jierrekken 2017 (wurdt op de gearkomste omparte)
Ferslach fan de kaskommisje (Reinie Mennens-Vis).
Beneamen nije rekkenopnimmer. Reinie Mennens-Vis giet ôf, de
twade rekkenopnimmer wurdt no de kommisjefoarsitter. Der moat dus
in nij kommisjelid komme. Dat kommisjelid wurdt dan oer in jier
kommisjefoarsitter.
7. Begrutting 2018 (wurdt op de gearkomste omparte)
8. Bestjoersgearstalling. De sittende bestjoersleden moatte neffens
karbrief allegear ôftrede, der binne dus nije minsken nedich.
Sjoch ek it stikje yn it Kritelûd fan novimber.
8. Wat fierder op it aljemint komt
Begjintydstip fan de Kritejûnen. Moatte wy de kritejûnen ek wat earder
op de dei hâlde? De jûn wurdt foar in oantal hieltyd âlder wurdende
leden beswierlik.
9. Omfreegjen
10. Sluten om likernôch 19:45

O a n tek en s g ea rk o m ste 1 4 -1 -2 0 1 7
Dit binne foarriedige oantekens om’t de notysjes fan de
skriuwer ferlern gien lykje te wêzen.

Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste op 14 jannewaris 2017 yn de
Fermanje yn Meppel
1. Ludzer van der Schors iepenet de gearkomste mei in minút fan stiltme
foar de leden dy’t it ôfrûne jier stoarn binne. Wy hawwe ek wer twa nije
leden.
2. It ferslach fan de ledegearkomste fan 16 jannewaris 2016 wurdt sûnder
op-en oanmerkings goedkard en fêststeld.
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3. De ynkommen stikken wiene net oars as yn oare jierren:
ferstjerrensberjochten, opsizzings, kriteblêden, oankundigings fan
toanielstikken en Fryske aktiviteiten.
De útgiene stikken wiene allegearre réaksjes op de opsizzings en
ferstjerrens.
4. It jierferslach oer 2016 wurdt sûnder diskusje goedkard en fêststeld.
5. De jierrekken oer 2016
Rekkenopnimmer Piet Meijer hat konstatearre dat de boeken kreas
ynoarder wiene. Ponghâlder Edzer Kooistra wurdt ûnder rju tanksizzing
ûntlêstige foar 2016.
Reinie Mennens-Vis sil rekkenopnimmer foar 2017 wêze. Wa as twade
rekkenopnimmer beneamd is, stiet yn de ferlern giene oantekens.
6. De begrutting foar 2017 wurdt sûnder wiziging goedkard.
7. De bestjoersgearstalling foar 2017 bliuwt deselde, omdat der gjin nije
kandidaten binne en de sittende bestjoersleden ferwachtsje it noch wol in
jier fol te hâlden.
8. Der binne gjin oare punten foar it aljemint.
9. By it omfreegjen binne inkelde lytsere punten besprutsen..
10.

De foarsitter slút de gearkomste mei 26 lju op de presinsjelist.
Romke E. Egbers, skriuwer

J ie rf e rs la c h 2 0 1 7
Bestjoersgearstalling en karkommisje
It bestjoer bestie ek yn 2017 wer út: Ludzer van der Schors (foarsitter),
Romke E. Egbers (skriuwer / redaksje), Edzer Kooistra (ponghâlder /
karkommisje), Piet Koopmans (ledekontakt) en Leny Altena (karkommisje).

Kritejûnen
Op de gearkomste fan 14 jannewaris yn de Mennistetsjerke wiene 26 iters
op it breamiel, op de jiergearkomste wiene likernôch de selden.
Sjonger Mindert Wynstra wie troch slimme sykte útfallen, mar Leny Altena
is ynsprongen mei in Fryske kwis. It wie in trochslaand súkses.
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Op 11 maart sieten wy yn de Schalle. It Hantumer Ploechje hat mei
lichtfuottich theater ús fermakke mei de aventoeren fan it “Pensjon fan
lichte seden”. Der wiene 36 belangstellenden.
Ta beslút wie op 4 novimber ús hjerstjûn. Likernôch 42 leden en net-leden
waarden op humoristyske wize ta tinken oanset mei “Ferbining”fan it
selskip Noordenbos & Ko.

Kritelûd en oare publisiteit
It Kritelûd rint goed. Wy besparje tsjintwurdich aardich wat op de
(porto)kosten omdat de susterselskippen it per e-mail krije.

Frysk Boun om Utens
De krite is oansluten by it Frysk Boun om Utens. Wy moasten troch sykte
de jiergearkomste op 8 april sjitte te litten. De Moetings- en Ynspiraasjedei
op 28 oktober ha wy net by west. Wy wiene al op it jierlikse oerlis op 4 april
fan Diel Noard fan it FBoU, dat binne de kriten út Assen, Roan, Meppel,
Emmen en Swol.

Ledeferrin
Wy moasten ta ús fertriet op’e nij twa leden oan de dea ferlieze:
8 jannewaris 2017 – Tony Hoekema - Lamberts (82 jier)
17 novimber 2017 – Rein Strikwerda (97 jier)
It jier begûn mei 71 leden per 1-1-2017. Mei ien opsizzing en twa
ferstjerrens steane der dus no, per 1-1-2018, 68 minsken op de list as aktyf
lid. It ferrin is dus wol negatyf, mar ek net botte grut.
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Johan van der Z ee
oer de Nederlânske tillefysje yn it algemien
en “Van Gewest tot Gewest”yn it bisûnder

20 jannewaris yn de Fermanje
Yn syn lêzing fertelt Johan van der Zee wat oer de ûntjouwing by de
Nederlânske tillefyzje.
Sels is er dêr yn 1968 begûn en oan de hân fan items út de perioade 19682002 lit er fral dy ûntjouwing by it program Van Gewest tot Gewest sjen.
De films komme út Fryslân, it ferhaal giet oer in stikje Nederlânske mediahystoarje.

Mear ynformaasje (út de Fryske Wikipedy)

Johan van der Zee (Stiens, 17 maaie 1942), begûn nei syn HBS- en
tsjinsttiid by de RONO, earst yn Grins en letter yn Ljouwert.
Hy wurke dêrnei jierrenlang by it telefyzjeprogramma Van Gewest tot
Gewest foar de regio Noard-Nederlân. Syn opdracht wie om Fryslân mei
safolle mooglik fariaasje yn byld te bringen op in manier dy't ek foar oare
Nederlanner nijsgjirrich is. Syn earste reportaazje gie oer korps "Het
Heidebloempje" fan De Harkema dat op it Holland Festival spile.
Sûnt de direkteur fan de stifting Skylgeralân Betsen Stienstra wegere om
syn Frysk te ferbrekken, omdat Johan ommers ek Frysk prate, waard der
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oansluten by de taal fan de minsken dêr't mei praten waard. It Frysk waard
dan ûndertitele yn it Nederlânsk.
Der is op it ynternet it ien en oar oer Johan van der Zee te finen,
benammen op www.dbnl.org. Sjoch de links op ús hiemside.

Datum en plak
Datum: 20 jannewaris 2018, 20:00 oere jûns.
Plak: De Fermanje (Doopsgezinde en Remonstrantse Kerk), Vledder
Yntree (ynklusyf 3 konsumpsjes): € 2,50 foar leden, € 10,00 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.

D o k t e r, ú s k a t k in p ra t e
Hy wie trije jier en trije wiken doe’t syn heit ferstoar.
It moast foar dy tiid west hawwe. De dokter kaam op besite en as beuker
skarrele hy wat oer de flier. Sa’n dokter makke yndruk en hy woe der ek by
heare.
Doe’t de dokter opseach naam hy de kat en luts tagelyk oan beide earen.
De kat joech dúdlik oan dat dat net de bedoeling wie, mar hy hie lûd jûn. Dy
sêne soe hy syn libben lang meidrage. “Wist noch wol doe’t heit siik wie ...”.
Dy kat wien syn heite stove.
Harren spultsje stie tsjin de Lauwers en de feangrûn en dêrtroch wie de turf
ek wat sâlt. As men dat yn’e têst yn in stove die dan wie dat te rûken. Foar
minsken mei ‘in min boarst’ wie dat funest. Sadwaande joech de kat
útkomst.
Fierders seinen katten him net sa folle. Se hearden der by op de buorkerij
en hiene foaral nachtstjinst. As kompinsaasje wiene der in buslid mei
molke, in koarste bôle en wat kâlde jierpels.
De katten krigen foarm doe’t syn Mem âlder waard en allinne wenne. Dy
kat waard femylje. Dy hie in namme en hjitte: "Miete". In grutte wite kat, mei
oerdeis in eigen plak yn’e keamer. In lege doaze mei in stikje
‘flierbedekking’.
Wat bleau, wie :”Net mei de hânnen oan'e kat”. Lykas der no praat wurdt
oer “fynstof” sa wiene foar syn Mem de kattehierren de grutte bedriging.
Der rekken je fan yn'e tarring. Al hoe wiis se mei it bist wie. Hy kaam net
op’e skoat en wy mochten der net oansitte.
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Fierders wie dy kat super. Hy koe sels oanbelje. Die kat koe sels oanbelje.
Neffens syn Mem gie de kat dan yn’e finsterbank fan it sydraam stean en
koe sa krekt by de knop fan’e elektryske belle op’e foardoar. Neat gjin
klûmerjen bûten. De kat joech sels oan dat er yn’e hûs woe. It hat in tiid
duorre foar dat hy dat leaude. As hy kaam gie de kat mei statige stappen
nei de efterkeamer en as hy wer fuort gie stiet de kat deun neist de fuotten
fan syn Mem op'e drompel fan’e foardoar om der wis fan te wêzen dat de
ûnrêst foarby wie. Wat dy kat allegeare koe wiene foar him meast sterke
ferhalen.
Doe’t hysels de fuotten wat ûnder it gat kriich en in spultsje kocht moasten
der ek katten komme foar de nachtstjinst.
It joech in goed gefoel dat as hy de moarns de foardoar iepen die der dan
ien of twa mûzen op’e matte leine. It waard oars as it in grauwe rôt wie.
Dan fleach de frou yn’e gerdinen. Ek dy katten krigen personality en dus in
namme. Doe’t de earste om’e hoeke kaam rôp hy: “aah poes” en tsjin de
twadde, foar de grap: “b-poes”. Doe’t syn soan in moanne letter mei de
katten foar in ‘injectie’ by de feedokter fan’e “kliniek voor kleine huisdieren”
kaam frege hja: “Hoe hjit jimme poezen”? Sei hy hiel nuchter: “Dit is A-poes
en dat is B-poes”. Hja skodholle, mar de rekken wie der net minder om.
Doe’t hy wat âlder waard en ien fan’e katten de gewoante kriich om mei de
rjochter efterpoat op it glês fan it sydraam te klopjen betocht hy by himsels
dat it ferhaal fan’e kat fan syn Mem dochs wolris wier west hawwe koe.
Men moat wat âlder wurde om ta ynsjoch te kommen.
Ek by him wie de kat deis yn’e keamer mar waard de nachts yn'e skuorre
set. Wurk is wurk.
Deis begûn de personality op te spyljen. De kat woe net mear yn it doaske
mei it stikje flierbedekkking yn'e hoeke, mar ferhuze nei de stoel neist him
en woe ek oandacht. It waard sa slim dat as hy te lang mei syn noas yn'e
boeken siet, de kat op de tafel sprong en ûnder syn noas yn it boek lizzen
gie.
Doe’t it bist 23 jier wie waard hy der net bettter op. Der kaam in kistke mei
hea yn'e skuorre foar it gefal dat hy it de nachts net folhâlde koe. Oerdeis
socht hy wat faker syn doaske mei flierbedekking op. Yn desimber waard it
minder. Hy koe net altyd mear op'e tiid by de doar komme as hy der út
moast. Dat joech wol wat spanning yn’e famylje, mar de kat wûn.
Aldjiersdei waard de kat sa min dat hy sels net mear yn en út de keamer
komme koe. Hy brocht him jûns let nei it bakje mei hea yn’e skuorre.
Nijjiersmoarn wie it bakje leech. Sa’t de natoer it oanjout hie de kat syn
lêste plak sels socht.
L.Pyk
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A k t iv it e it e n
“Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018”
3 febrewaris 2018 - Swol
In bysûndere en unike foarstelling dy’t op sneon 3 febrewaris 2018 foar it
Frysk Selskip Swol opfierd wurde sil. It giet om “Bokwert Kulturele
Hoofdplaats 2018”.
In foarstelling yn it ramt fan “Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad
van Europa” en as in soarte fan earbetoan oan skriuwer / joernalist Rink
van der Velde (1932-2001) dy’t yn ‘e jierren ’70 fan de foarige ieu kollums
yn de Ljouwerter Krante skreau oer it fiktive doarp Bokwert.
De foarstelling wurdt troch Jan Arendz, Marijke Geerstma en Anneke
Hondema rûnom yn Fryslân spile.
De lêste en iennichste foarstelling bûten Fryslân is op 3 febrewaris 2018
om 20:00 (acht) oere yn it Ontmoetingscentrum ‘Het Anker’, Voorsterweg
36 yn Zwolle (Westenholte).
Kaarten kostje € 15 it stik en kinne reservearre wurde fia
fryskselskipswol@gmail.com. As jim gjin e-mail hawwe, is it kritebestjoer
fansels ree om te bemiddeljen by de reservearring.
Nei’t de oanfraach ynkommen is, kriget de oanfrager in befêstigingsmail mei it
banknûmer dêr’t it jild op oermakke wurde kin. As it jild op ‘e rekken stiet, lizze de
kaarten de jûns oan ‘e seal ree.

“Het belooft een alderverscheurendst en
buisterbaarlijk kultureel hoogtepunt te worden dat
elkeneen kan verstaan. Wij verwachten dan ook veel
vlucht op de kooi te krijgen.”
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Friezedei yn Ljouwert
14 april 2018 - Provinsjehûs
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.
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.
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Noardfryslânreis
26 maaie – 1 juny 2018
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.

M e id ie lin g s e n o p ro p p e n
Boeketafel
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.

Piet Koopmans & Zn lokwinske
Sjouke, de soan fan ús lid Piet, hat yn in mânsk projekt syn winkel ferboud.
Nee, net sa! Modernisearre mei moderne bedriuwsromte, ree foar de
takomst. Wy wolle ek fan dit plak ôf ús âldste advertearder lokwinskje mei it
risseltaat.
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Aginda 2018
20 – 01 – 2018
03 – 02 – 2018
24 – 03 – 2018
14 – 04 – 2018
26 – 05 – 2018
03 – 11 – 2018

Jiergearkomste yn de Fermanje mei Johan van der Zee.
“Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018”, Frysk Selskip
Swol
Grutte jûn yn De Schalle (datum ûnder foarbehâld)
Friezedei fan it Frysk Boun om Utens yn Ljouwert
Noardfryslân-Denemarkenreis fan “De Fryslannen”,
oantemei 1 juny.
Hjerstjûn yn De Schalle (datum ûnder foarbehâld)

Aktiviteiten fan ús Grinslanner susterferiening yn Meppel, de Grunneger Club “AigenHaimers”. Us beider aktiviteiten binne iepenbier, mar de Fraizen binne by de
Grunnegers en de Grinzers by de Friezen ekstra wolkom, net wier?
13 – 01 – 2018
Nijjoarsverziede bie de Schalle met t bliedspel “Help
schoonmoeke komt lozaaiern” van de aigen teneelclub.
10 – 03 – 2018
Veurjoarsverziede mit t bliedspul “n Drokke Tied”.

L e d e n ijs
IN MEMORIAM

Rein Strikwerda (97)
30-3-1920 Skylge-West – 17-11-2017 Meppel
Rein hie foar feedokter leard, hy wie
foarsitter fan it Wageningsk Studinteselskip foar Fryske Stúdzje. Hy wie fan
1968 oant 1984 direkteur fan it Meppeler
KI-stasjon en boppedat acht jier skriba
fan de Sintrale Tsjerkeried en de foarste
foarsitter fan wat no de Feriening foar it
PCBO is. Yn de lêste jierren wied-er tige
aktyf as artikelskriuwer yn de Meppeler
Courant.
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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?

