Fryske krite
“Meiinoar Ien”
Hurderwyk e.o.

Nunspeet

Putten
Losse nûmers foar net-leden
fan de Krite: € 2,00 it stik.

Hurderwyk

Ermelo

Séwolde
Skriuwersadres: Beemdweg 29
3852 XC Ermelo
e-mail: kcvanderbeek@gmail.com

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 41 – nr. 1

Advertentie: Dries van den Berg – staand

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fan de foarsitter:
Bêste leden.
As ik dit stikje skriuw liket it noch neat op de hjerst. It is in goeie 30 graden. En wy
belibje in nije hjitteweach. It kin net op dit jier. Mar wy meie net kleie, want ik tink
dat hast eltsenien moaie dagen hân hat dizze simmermoannen. Miskien binne jo
fuort west of by hûs bleaun, in eltsenien hat simmerwaar hân.

Ik ha heard dat guon fan ús leden mei sykte te meitsjen hân hawwe. Ik winskje in elts
betterskip en hoopje dat it net botte slim wêze sil.
En no begjint it winterskoft wer mei allegearre moaie jûnen. Der ha wy ús bêst wer
foar dien . En wy hoopje dat jimme ek allegearre hjirfan genietsje sille.
Alderearst sjogge wy út nei 9 oktober. Dan sille wy fiere dat wy dit jier as Krite 40 jier
bestean. We dogge dat by Dries v.d. Berg; dêr sjogge wy rûn en ite wy mei inoar. It
programma kinne jo besjen op de struibrief, dy't in elts krigen hat. Jo moatte jo der
wol foar opjaan en dan ek oanjaan oft jo net fan fisk hâlde. Dan krije jo in oar menu. .
Dit kin oant 28 septimber.
Der binne dit winterskoft 2 toanieljûnen , de nijjierssit en in teaterspektakel yn de
Catharinekapel. Hjir giet it oer de skiednis fan it Skûtsjesilen. As oprjochte Fries, meie
jo dizze jûn net misse!! It belooft hiel moai te wurden.
Wy hoopje meiinoar op noflike jûnen. Oan it programma kin it hast net lizze.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Ik winskje jimme allegearre in goed winterskoft mei echt winterwaar: froast, snie en
iis. Ik wit ek wol dat net eltsenien dizze selde winsk hat foar de winter, mar ik kin der
neat oan dwaan, ik bin in winterminske.

Trakteren op Friese lekkernijen?
Smullen van oranjekoek, suikerbrood, Fryske dumkes of suikerlat? Voor
lekkere Friese producten hoef je niet naar Friesland te reizen. Je vindt ze
op de Veluwe bij Echte Bakker van der Veer in Barneveld.

Graach
oant sjen by Dries.
www.echtebakker.com
- 0342 -412188
Grytsje

Advertentie: Oosterhoff Poolen – bewerken naar half A5

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Hoefakker Uitvaartzorg en Michel Hop Service

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: HTC Pannen en messen

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fan de ponghâlder.
Mei dit earste nûmer fan it kritenijs binne wy it winterskoft 2019-2020 yngien.
Binnen de krite binne wy wend dat de leden de kontribúsje foar it winterskoft dan ek
al rillegau oermeitsje. Op de lede-gearkomste fan jannewaris 2019 is it beslút naam
dat de kontribúsje per lid € 15,00 wurdt. Per pear dus € 30,00.
Dêrom freegje ik jo om dit oer te meitsjen op rekkennûmer NL21ABNA0608552186,
op namme fan de Fryske Krite Harderwijk mei fermelding kontribúsje 2019-2020.
Der binne al guon west, dy’t dit al dien hawwe. Tige tank dêrfoar fansels! Mar, der
binne lykwols guon dy’t it âlde bedrach oermakke hawwe. Mei dy minsken nim ik noch
wol kontakt op.
Fansels kinne jo ek sa oan de tafel by de yntree op
de earstkommende Kritejûn fan 16 novimber it
ledejild oan de ponghâlder jaan - dan wol graach
gepast. As jo betelle hawwe, krije jo de nije
ledekaart foar 2019-2020.
Durk Reitsma.
Advertentie: Steengoed! Voor buiten

Hofkers- en strjitmakkersbedriuw
Wy binne der foar jo! Jo ek foar ús?

www.steengoed.info
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

0341-423048
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Koartingskaart foar 2 persoanen om wei te jaan oan net-leden.

Dizze kaart is 1 kear te brûken yn it winterskoft 2019/2020 fan ús krite “Meiinoar
Ien” en stiet allinnich no yn dit Kriteblêd.
Namme fan de gasten:

...........................………………………………………………………………..

Strjitte:

…………………………………………………………………..........................

Postkoade en wenplak: ……………………………………………………………................................
Wy hawwe dizze bon krigen fan:
Namme:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………

Om it Frysk en de Fryske kriten langer yn stân te hâlden en foar de geselligens is it fansels better om
gewoan lid fan in krite te wurden....

Edysje sept. 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Advertentie: Tapijthuis – bewerken naar half A5

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

8

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 41 – nr. 1

STEENHOUWERIJ KOK

Advertentie: Steenhouwerij Kok en Wedding

Harderwijk

showroom en modellentuin
•
•
•
•
•

Grafmonumenten
Grafzerken
Urn-gedenkstenen
ruwe grafstenen
vervolg inscripties

0341-470249
info@steenhouwerijkok.nl

van Leeuwenhoekstraat 36, Harderwijk www.steenhouwerijkok.nl

Samen een succesformule!
Nobelstraat 16 • 3846 CG Harderwijk • 0341 412 501
www.weddingnederland.nl • info@weddingnederland.nl
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

Adv_Wedding_zw-144.indd 1

27-09-17 15:11
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Advertentie: Autobedrijf Van de Bunte BV en TechnoVision BV

Reparatie van witgoed en inbouwapparatuur door eigen monteurs tegen scherp tarief.
Zelf online afspraak inplannen via onze website.
Gezellige showroom met ruime keuze uit de nieuwste apparaten van
ASKO, Miele, BOSCH, Siemens, AEG,
Liebherr, etc.
Scherpe prijzen en eigen inbouwservice voor alle inbouwapparatuur.

Witgoedspecialist TechnoVision, Stationsstraat 41, 3851 NB
ERMELO
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
T: 0341-560212
E: info@technovisionermelo.nl
I: www.technovisionermelo.nl
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40 jier “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Woansdei 9 oktober 2019
middeis fanôf 14.45 oere

Jubileum gearkomste
by

Fiskspesjalist & Fiskrestaurant
Ielrikkerij & Ielmuseum
DRIES van den BERG & Zn.
Stephensonstraat 2,
3846 AK Harderwijk
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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It programma fan dy middei:
14.45 - 15.00 oere
15.00 - 15.30 oere
15.30 - 17.00 oere
17.00 - 18.00 oere
Menu’s

ynrin yn in aparte seal/rûmte – kofje en oranjekoeke
Wolkom en útlis fan it programma
film oer ielfiskerij
besite oan de ielrikkerij
ielmuseum / Dries fertelt
meiinoar ite (útrin oant heechút 18.30 oere)

“skoatel” + drankje
Kofje-tee-fris-bier-wyn +
- Basisskoatel ( kibbeling)
- Slyktonge, Kabeljau, Salm
Foar de net-fisk-iters
“ Wy meitsje wol wat lekkers “
Komt goed

€ 15,-€ 20

€ 15

As jimme noch net oanjûn hawwe, dat jim dy middei komme, dan dat wol op ‘e tiid
dwaan – graach foar 28 septimber – Dries moat op ‘e tiid witte foar hoefolle
minsken hy wat ‘yn ‘t fet’ sette moat.
Opjaan by de skriuwers fan ús krite: savanderbeek@gmail.com
Hâldt der rekken mei dat jimme twa konsumpsjes fan de Krite krije – alle oare
kosten rekkenje jimme sels by “Dries” ôf.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Klokkenmaker van Apeldoorn

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Tempel Optometrie & Audiologie - liggend

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

Arie Tempel.

Namens Tempel Optometrie & Audiologie,

Tempel Optometrie & Audiologie draagt de Friese gemeenschap op de Veluwe een warm hart toe. Graag staan wij
voor u klaar op het gebied van optometrische oogzorg, brillen, zonnebrillen, lenzen en hoortoestellen. Al meer dan 90
jaar proberen wij onze klanten het beste te bieden op het gebied van oog- en hoorzorg en staan kwaliteit, kennis en
kunde bij ons voorop.

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 41 – nr. 1
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Advertentie: Jansen Elektrotechniek & Beveiligingstechniek BV

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Westerink Garagebedrijven BV

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Nijs fan it Frysk Boun om Utens
De fjirde Moetings- en Ynspiraasjedei stiet foar 16 novimber oansteande op de
kalinder. Oppenij sil Hurderwyk – de Kiekmure – it plak wêze wêr’t Friezen om Utens
inoar moetsje en ynspirearje litte, kinne en meie.
Diz’ kear wurdt it programma wer gearstald yn de middei – sadwaande slút it moaier
oan op de jûns-aktiviteit fan de Krite “Meiinoar Ien” fan Hurderwyk.
De middei begjint om 12.30 oere mei de ynrin – der is kofje/tee mei oranjekoeke.
Om 13.00 oere iepent de foarsitter fan it Boun de middei.
Moetings- en Ynspiraasjemiddei : Sneon 16 novimber 2019 yn it Multifunksjonele
Sintrum “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 yn Hurderwyk.
Ynrin fanôf 12.30 oere.
De ynhâld:
❖ ‘Op nei 2023 – en dêrnei: de 100 jier foarby !’
Klaas Sietse Spoelstra wol mei ús mei-tinke oer hoe’t wy as
FBoU nije oanwaaks fine kinne – entûsjast meitsje/wurde
fan lju, dy’t fryske woartels en noch altyd in frysk hert
hawwe. Spoelstra hat tasein dizze middei syn meiwurking
te jaan ûnder de betingst dat de dielnimmers elk in net-lid
meinimme!!
Oprop: elk dy’t nei de M- en Y-middei komt, nimt sa’n
Fries om Utens, dy’t noch gjin lid is fan in krite mei nei
dizze middei – leafst jonger as 50 jier! – mear sokke
Friezen om Utens binne fansels tige wolkom!

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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❖ ‘LF2018 en fierder….’
Lieuwe Krol, haad Marketing en Kommunikaasje foar
LF2018 en kertiermakker foar de Legacy LF2028 sil in
ynlieding hâlde oer LF2018 / 2028. Wat wiene de
plannen eartiids, hoe binne de plannen útpakt, wat is
der fan leard en wat giet de takomst bringen (2028) op
it mêd fan de kultuer, kosten, planning en opbringsten.
❖

Om 17.00 oere slúte wy ôf.

De jûns binne jimme fanôf 19.00 oere wolkom by de krite “Meiinoar Ien” fan
Hurderwyk - ek yn de Kiekmure. It toanielselskip “Fleurich fierder” fan Jobbegea
bringt it stik ‘It deiboek fan Tinus Teckel’
Bounsleden/ Kriteleden, graach opjefte foar 26 oktober by Kees van der Beek as
jimme hjir nei ta wolle!!

Advertentie: Transportbedrij St. van den Brink – bewerken naar half A5

Transportbedrijf St. van den Brink en Zn.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

Tolweg 15
3851 SL Ermelo
0341-565053
www.stvandenbrink.nl
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Nijsgjirrich: Aant Mylder skriuwt ……
Is it jin ferbrekken no al of net fatsoenlik. Ik lês wol gauris de artikels dy’t op It
Nijsferskine. Ien sa’n artikel hâldt my yn ’e besnijing, langer as ik wol. Dat ferhaal giet
oer minsken dy’t Frysk leare, net gau as nije praters akseptearre wurde. Fiif studinten
fan de Kampus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins ha dêr ûndersyk nei dien. Dat
ûndersyk ha se presintearre op in troch de Universiteit fan Amsterdam organisearre
kongres op 3 en 4 maaie yn Amsterdam. Dat kongres ‘Contested Languages in the Old
World’, CLOW3, waard foar de tredde kear holden.
De studinten fan Kampus Fryslân kamen de twadde deis oan it wurd. Harren bydrage:
The paradoxes of being a new speaker of Frisian: understanding motivation, authority
and legitimacy in Frisia. Dy titel begryp ik net daliks. Ik sneup dêrom in skoftke op de
webside fan CLOW3 om, lês wat, besjoch wat. It is in folslein Ingelsktalich ferhaal. Ik
freegje my yn ’t foarste plak ôf wat ‘contested languages’ binne. Definysjes op
ynternet en yn wurdboeken ha it oer: fertocht, omstriden, twivelich. Dêr kin ik net
folle mei. Fierder sneupend kom ik ta de konklúzje dat it giet om talen dy’t dúdlik
ferskille fan de haadtaal yn it lân dêr’t it om giet. It binne talen dy’t gjin offisjele
status ha en ornaris dialekten neamd wurde. It Frysk wurdt dus wer ris in dialekt en in
net-offisjele taal neamd. Dat wurdt allegearre yn it Ingelsk beskreaun, om’t dat hiele
kongres yn it Ingelsk holden wurdt. Dat ferhaal is sadwaande dúdlik net foar
gewoane Friezen ornearre. It giet likegoed wol oer ús. It hie aardich west as dy
studinten der in Frysk artikel fan makke hiene en dat op It Nijs set hiene. Wy wolle
ommers wol witte wat oer ús sein wurdt. Dat hie ’k wol fatsoenlik fûn. Ik sis mei
opsetsin ‘fatsoenlik’. Dat dêr moat ik it mar efkes oer ha.
De studinten ha ûndersyk dien nei minsken dy’t it Frysk oanleare en dan ek wol
graach Frysk hearre wolle of besykje wolle om sels in pear wurden Frysk te praten.
Talen binne ommers bedoeld om te brûken. Dat falt lykwols net ta en dat leit net oan
de Frysklearders. Neffens de studinten leit dat oan ús. It is ús skuld! Sy ha gelyk. Wy
prate daliks Hollânsk as we hearre dat immen net Frysktalich is. In Frysklearder dy’t
derby hearre wol, kriget allinne mar Frysk te hearren as er sels neat seit. Sadree’t
Fryskpraters hearre dat de oare Hollânsktalich is, wurdt daliks oerskeakele. In
foarbyld. Ik hearde okkerdeis op Omrop Fryslân dat de ferslachjouwer immen wat
frege en doe in Hollânsktalich antwurd krige. De ferslachjouwer frege daliks oft de
man wol Frysk ferstie. Dy sei dat er it ferstie. En wat die de ferslachjouwer? Hy gie
fierder yn it Hollânsk.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Sjoch, sa binne echte Friezen. Dy ha leard om fatsoenlik te wêzen. It wie ommers net
fatsoenlik om Frysk te praten as de oare Hollânsk prate. It wie al hielendal net
fatsoenlik as dy oare de boargemaster, de dominy, de dokter of de master wie. Dat is
ús yndruid. It sit ús suver yn de genen. Doch dêr mar ris wat oan. Hollânsktaligen
ferwachten doe en ferwachtsje no ornaris ek neat oars. De Hollanner dy’t Frysk prate
wol, hat dêrmei te krijen. Om’t wy eins allinne mar Frysk yn eigen rûnten brûke en
tagelyk hearre litte wolle dat we dat goed dogge, ferbetterje we oaren graach. Dat is
in ferfelende gewoante. It is hielendal in ferfelende gewoante as it om net-Fryktaligen
giet dy’t graach Frysk prate wolle. Dy minsken meitsje benammen yn it begjin in
protte flaters. Hoe soe ’t ek oars? Dy flaters ferbetterje, dêr is gjin begjinnensein oan.
En wat dogge we dan? Krekt, wy laitsje. De nije prater kriget it gefoel dat er útlake
wurdt en dat motivearret net.
As lesjouwer besykje ik sokke kursisten dêrfoar te hoedzjen. Ik bepraat altyd dat it
goed is om yn ’t Hollânsk it petear oan te gean mei in pear Fryskpraters yn de eigen
omkriten, út te lizzen wat de bedoeling is en om harren dan te freegjen om Frysk te
praten. Dat slagget as de kursist sels konsekwint is. Sa binne we dan ek wol wer. Ik
fertel dit om’t ik de studinten fan Kampus Fryslân gelyk jou as se sizze dat minsken,
dy’t it Frysk leare om derby te hearren, te krijen ha mei memmetaalpraters dy’t gau
en maklik oerskeakelje wylst dat eins net moatte soe. Dat nije praters in oanwinst
binne en fûlere foarfjochters fan de taal as de memmetaalpraters sels, dat stim ik
harren ek mei. Ik bin it net mei harren iens as se sizze dat nije praters net daliks as
folweardige leden fan de Fryske taalmienskip sjoen wurde. Us Fryske taalmienskip is
ommers gewoan in twatalige mienskip en wy wolle fatsoenlik wêze.
Salang’t wy as Friezen yn Fryslân net gewoan Frysk prate en skriuwe kinne, salang
bliuwt dit probleem bestean. Dat men jin hieltyd wer ferbrekke moat op mominten
dat men der net op betocht is, witte we it wer: it kin net, it heart net, it is net
fatsoenlik. It is sadwaande ek in wat nuvere tsjinstelling. Hollânsktaligen ha makke
dat we hieltyd mar wer Hollânsk prate. Wy witte net better as it jin ferbrekken heart
derby. En no, as wy dwaan soene wat dit ûndersyk útwiist, moatte we ta de konklúzje
komme dat we ús net mear ferbrekke moatte. Hoe dogge we dat? Ik soe om te
begjinnen de studinten freegje wolle om harren ferhaal yn it Frysk yn Fryslân
buorkundich te meitsjen. Dat soe ik no wol fatsoenlik fine. Hawar, dat hie ’k al sein.
Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00
it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Vlees van topkwaliteit!

Advertentie: Slagerij Uit de Bosch

•
•
•
•

Hollands rundvlees
Uw complete barbecuespecialist
Kant en klare maaltijden uit eigen keuken
Compleet verzorgde catering

Slagerij Uit de Bosch
Vischmarkt 40, 3841 BG HARDERWIJK
Tel. 0341-412398, info@slagerijuitdebosch.nl
Stationsstraat 6, 3851 NH ERMELO
Tel. 0341-410069, info@slagerijuitdebosch.nl

www.slagerijuitdebosch.nl
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Van Panhuis Bouw
•

Jagerserf 30

•

3851 SM ERMELO

•

Till. 0341 – 56 28 24

•

www.vanpanhuisbouw.nl

Goeie namme – rûnom!
In beslút nimme om in wenhûs, túnhûs, skuorre of
bedriuwspand nij-, oan- of te ferbouwen dogge jo net sa mar
efkes. Meastal giet der in lang skoft fan hiftsje, skiftsje en …
rekkenje oan foarôf. Logysk, want it giet faak om in protte jild.
Van Panhuis Bouw bout sekuer elk bouwurk, grut of lyts.

Us klanten fine ús :
deeglik, fleksibel, solide en betrouber.

GARANDEARRE KWALITEIT

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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De Krite-aktiviteiten fan dit winterskoft:

❖ Snein 25 augustus 2019: Fryske Tsjerketsjinst yn de PKNMaranathatsjerke, Bovendwarsweg2c, 8084 JB ‘t Harde middeis om
16.00 oere. Foargonger: ds. Ida Boersma fan Wapenveld. Liturgy is
oanwêzich. Is west.
❖ Woansdei 9 oktober 2019: Wy fiere dat wy as Fryske krite “Meiinoar
Ien” fan Hurderwyk en omkriten 40 jier bestean! Wy komme de
middeis byinoar om dit jubileum te fieren by de fiskspesjalistfiskrestaurant, ielrikkerij en ielmuseum fan Dries van den Berg & Zn.
yn Hurderwyk
- 14.45 oere Ynrin
- 15.00 oere Wolkom
- 15.30 oere film oer ielfiskerij en -rikkerij – besite oan de rikkerij
en it ielmuseum. Dries docht sels de rûnlieding + ferhalen oer de
fiskerij skiednis hjir en de spesjale bannen mei Fryslân.
- 17.00 oere Meiinoar ite
Kosten iterij: € 15,00 foar in basis-skoatel + drankje
(foar de net-fisk-iter: der wurdt wol wat oar-lekkers
foar jim klearmakke!)
€ 20,00 foar in slyktonge, kabeljau of salm
ekstra drankjes en snypsnaren foar eigen rekken.
Foar wa’t dat noch net dien hawwe: opjaan foar 28 septimber by
savanderbeek@gmail.com
Lift : der is in lift foar wa’t min út de fuotten kin. (It museum leit op de
boppe-ferdjipping)
Parkeare – fergees - eigen parkearterrein neist it pân.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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❖ Sneon 16 novimber 2019: Moetings- en Ynspiraasjemiddei fan it
Frysk Boun om Utens yn de Kiekmure
De jûns komt it toanielselskip ‘Fleurich fierder’ fan Jobbegea mei it
stik “It deiboek fan Tinus Teckel”
❖ Sneon 4 jannewaris 2020 (fan 15.00 oant 19.30 oere) is ús
Nijjiersgearkomste mei Ledegearkomste. Jan Bosgraaf, foarsitter fan
it Frysk Selskip Swol, sil in ynlieding hâlde oer syn funksje as
Bûtengewoan Amtner Boargerlike Saken (BABS) yn Staphorst en
Swol. Der is wer in smaaklik stamppot-buffet en wy slute ôf mei it
Frysk Byldbingo.
❖ Sneon 8 febrewaris 2020 komt it Akkrumer Dream Theater wer mei
it ferfolch op it ús wolbekende “Mutsen”.
❖ Sneon 14 maart 2020 (yn de eardere struibrief stie 21 maart, mar dat
is dus no 14 maart – set it wol goed yn jim bûsboekje!!!) komme wy
byinoar yn de Catharinakapel yn Hurderwyk. Yn gearwurking mei de
Catharinakapel wurdt in teaterspektakel oer de skiednis fan it
Skûtsjesilen hâlden.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Olympia Grieks restaurant - liggend

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: van Manen & Visser Open Haarden

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Gearstalling fan it bestjoer 2018 - 2019
foarsitter:

mefr. G. Assies
Oldenallerhout 34

tillef. 0341 - 420026
3845 ZG Hurderwyk

skriuwers:

dhr. en mefr. K. en S. van der Beek
Beemdweg 29

tillef. 0341 - 559343
3852 XC Ermelo

ponghâlder:

dhr. D. Reitsma
Fagotdreef 71
bankrekkennûmer: NL21ABNA0608552186 - o.n.f.
Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

tillef. 0341 - 427531
3845 DG Hurderwyk

lid algemien:

mefr. Foekje van der Goot
Bachdreef 329

tillef. 0341 - 412605
3845 AL Hurderwyk

lid algemien:

dhr. F. Zandstra
Groevenbekerhout 17

tillef. 0341 - 415861
3845 EK Hurderwyk

---------------------------------------------------------------------------------boekeman:
Jehannes de Kroon
tillef. 0341 - 558610
Schoolweg 15
3852 JL Ermelo

-----------------------------------------------------------------

webside: www.fryskbutenfryslan.frl
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Syntax InfraMediairs

leidingen yn it projectgebiet…
Syntax InfraMediars helpt ….
Industrieweg 9
3846 BB Harderwijk
T. 0341 262626
E. info@syntax-infra.nl

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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