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- 63 HUIS AAN HUIS COLLECTE
Er vvas

-~veer

eens een "huis aan huis" collecteo Vli"ij hoever1

ons niet af te vragen of het gewenst is de steeds weer, soms
tweemaal in de week 9 voorkomende collectes. Wel is m.i. z.
de vraag gewettigd of er geen betere oplossing voor al die
collectes te vinden is.
Wie de krant leest weet, kan het tenminste weten, dat er tal
van problemen zijn, waarvoor "geld" het eerste is om het
probleem te verlichten of op te heffen. Een probleem geheel
uit de weg ruimen, zien wij helaas niet vaak gebeuren, maar
dat neemt niet weg dat met geld veel kan worden bereikt,
(
Ik heb in het bovenstaande veel het w9ord "probleem" laten
vallen, omdat er dit woord dagelijks in de dagbladen tegenkomt en U ook dagelijks laat het dan heel kleine probleempjes
zijn, geconfronteerd wordt.
In deze korte bijdrage, wil ik het niet hebben over onze
persoonlijke problemen, die misschien ook niet met een
hand-omdraai op te lossen zijn, maar niettemin dragen ze
een persoonlijk karakter.
Neen, laten 7!8 nu eens een probleem nemen, die ons allen
aangaat, niet alleen de grote-man, maar ook de arbeider,
niet alleen de minister, maar ook de kleine man. Natuurlijk,
vrnet geen een van allen de juiste oplossing, maar dat neemt
niet 1rng, dat 17ij ons steeds afûjdig moeten houden.
Ze •••• zijn dan in opstand gekomen. Er: worden blanken vermoord, auto's vernield en huizen in b:cand gestoken, Als we
ons dit alles voor de geest halen, dah zeggen we: "het is
verschrikkelijk". Da..n vragen v1ij ons àf of ze nu werkelijk
menen met terreur hun doel te zullen.bereiken.
Ik bedoel, bereiken zij wat ze zoeken,. Zeker, ze v1orden ge- (.
knecht. Ook dat kunnen we begrijpen. Geknecht, mag ik het
noemen, door"vreemd" geld, En geld is .Keihard.
Een vreemde te zijn is al triest, en dan mGt iets waarmee
men dagelijks moet omgaan, Maar nu gaan ze ten onder aan
een "vreemde" leer en zijn van de drup in de regen terecht
gekomen. Daarbij komt nog, dat ze verliezen die Europeanen
die werkelijk helpen v;illen en niet als uitb
naar
hen zijn toegekomen. Moeilijk, maar wij komen een stapje
verder 9 als '\Vij meer naastenliefde tonen 9 naastenliefde i:n
dieperen zin, ons zelf te gGven zonder enige reserveo
~\ls

vre zover zijn 9 dan kt1n11on

1~re

een

11 11uis

aan hL1is 11

te organiseren die in alle opzichten zal slagen,

1-collek~

- 64 Dan zullen we onze naaste helpen die in nood verkeert,
want vrij voelen ons één met hen. Dan zullen we ook voor onze naaste die honger lijdt, alles doen, wat mogelijk is.
Twee•derde deel van alle mensen lijden honger en dat in
de meeste landen slechts één dokter (zegge één) op de zesduizend mensen is. Nu gaan mijn gedachten even terug naar
onze inrichtingen voor doof-stommen, blinden en •••• vult
U maar in. En toch geloof ik, als we alle mensen, vandaag
en morgen, zien als onze naaste, wij mee helpen aan de oplossing van elk probleem,
(

FAIH LIEBERICHTEN.
Tankber en bliid dogge wy tinge fan de berte fan in jonkje
SYBREN
s. de Witte, A. de Witte-Nijdam.
Easthim, 1 septimber 1967. Streekje ,38,
God verblijde ons met de geboorte van een zoon en een broertje voor Irene, Wij noemen hem
!IJARCO DIRK
J,A. Nijdam, D.A. Nijdam-Reijnbout, Irene.
Scheveningen, 8 september 1967, Westduinweg 190F,
Met blijdschap geven wij kennis aan de geboorte van ons
zoontje en broertje
THOMAS
s. Hoitinga, A. Hoitinga-Nijdam, Antje, Siebe.
Enschede, 27 september 1967 •. Diezestraat 41.

( Met dank aan God en grote blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van onze zoon en mijn broertje
DIRK
R. Wynia, P. Vvynia-Noteboom, Reinder.
Engelum, 2 oktober 1967, Harhedyk 39.
Op 26 augustus 1967 ontsliep in haar sfeer en Heiland, onze
lieve zuster, behuwdzuster en tante
GERBRIGJE WIJNIA
in de ouderdom van bijna 69 jaar.
Psalm 23.
Gedurende 44 jaar was zij als dianones aan het Diakonessenhuis te Groningen, verbonden, Groningen 26 augustus 1967.

- 65 Scharnegoutum: Bozumerweg 212.
D. Wijnia, F. Wijnia-Schaap.
Alphen aan de Rijn.
Van Genderenstraat 15.
Th. v.d. Zwaag-Wijnia
S, v.d. Zwaag
Neven en Nichten.
Zeer onverwacht, maar op Gods tijd is van ons heengegaan
mijn lieve zorgzame man onze vader en grootvader
MARTEN WINIA
gelieïde echtgenoot van G. Jellema.
Op de leeïtijd van 68 jaar en tien maanden.
Onze hulp is in de naam des Heren,
Follega: G, Winia-Jellema.
16/9-1967,

(

Heden ging nog onverwacht van ons heen, IDlJn innig gelieïde
man, onze lieve zorgzame vader en grootvader.
JAN NIJDJ\.i't
oud-medewerker van Theodorus Nïemeyer N.V.
In de ouderdom van 70 jaar.
Groningen 2 okt. •67.
Vinkenstraat 5BA, S. Nijdam-Visser.
Zwijndrecht: R •. Nijdam, E.A. Nijdam-Leeuwering.
Groningen: A. Beijer-Nijdam, W.F. Beijer, en kl. kina.eren
Broer en zwager van:
Den Haag: M. Nijdam-v. Hoogen, N.W. v. Hoogen.
Groningen: A. Nijdam, B, Nijdam-Zoethout.
Paterswolde: A, Nijdam, G, Nijdam-Urbach.
Groningen: G. Nijdam-Hermanni, K. Hermanni.

(

- 66 K R I T I E K.

Dat is nu juist datgene, wat ik zo dolgraag wens. Het aanwijzen van gebreken, eventuele anekdoten, het aanvullen
va_n bijzonderheden op de genealogische gegevens, welke nu
regelmatig ir1 ons orgaan verschijneno

(

Zo liet neef Klaas, onze administrateur mij weten, dat pagina 21_ van deze jaargang nog aangevuld moest worden met de
volgende gegevens:
De overlijdensdatum van (684) TJEERD THOMAS NIJDAM was
18 juni 1890 (te HEEG). Zijn tweede vrouw GERBRIG VAN
NETTEN is geboren 31 januari 1834 te HEEG. De juiste datum
van haar over lij den is niet bekend ,maar het moet na 1 906
geweest zijn.
De oudste dochter SJOERDJE huwde timmerman SJOUKE DE VRIES,
die later winkelier te Oppenhuizen werd.
KLAAS TJEERDS, die jarenlang schipper was, werd later parlevinker te SNEEK, waar hij 8 november 1920 overleed.
ANTJE TJEERDS was hulp in de huishouding bij de directeur
van de Gasfabriek te SNEEK.
Toen de familie uit was, werd er ingebroken. Uit angst
sprong Antje vanaf de bovenste verdieping door het raam,
tengevolge waarvan ze reeds op 6 juli 1866 overleed.
PIETER TJEERDS is niet op 13 mei 1872 te Heeg overleden,
maar wel met de noorderzon verdwenen. Na ca. 25 à 30 jaar
kwam hij weer in zijn geboortedd>rp "boven water", bezocht
toen zijn naaste bloedverwanten, voorzover ze nog in leven
waren en moet omstreeks 1903 te Oppenhuizen overleden
zijn.
LIPKJEU (niet SîpkJ·.mt) NIJDA!II, geboren 5-1-1851 te Heeg
trouwde op 16-3-1872 in Wymbritseradeel met schipper BOUKE
RINZES VEENSTRA. (diverse nazaten o.a. TJEERD VEENSTRA,ex-~
peditiebedrijf te Heeg).
THOMAS 'J:'JEERDS, geboren 19 oktober 1852 te HEEG, schippèr
van beroep, overleed-8 januari 1896 te Gorredijk.
Hij huwde 17 december 1877 te IJlst met TJEERDJE ZULT, geboren 27 maart 1854 te IJlst, overleden te Zeist op
10 april 1932. Zij was een dochter van Willem Jel tes Zult,

- 67 stalhouder/ zeilmaker en Trijntje Aukes Zijlstra (geboren
te IJlst op 6 maart 1818 en aldaar overleden op 14 november 1868 na ruim negen jaar ziek geweest te zijn).

s.

Z!Je pag. 358, deel IV.
KINDEREN VAN JAN BERENDS NIJDA!II en
GEERTJEN HENDRIKS TIMMER.
IX. 796. HENDRIK JANS NIJDA!ll.
+ 7-12.-1833 te Bunne, f 14-2-1864 aldaar,
schaapherder, trouwde'1-2-1856 te Eelde met
(
MARCHIEN HILBRANTS.
+ 31-10-1836 te Eelde, dochter van Dirk Hilbrants,
slager en Ellegien Nienhuis,
Kinderen:
+ 1 4-4-1856 te Bunne. [ 18-11-1857 aldaar.
/? ']'i, G. EERTIEN
+
23-8-1857 te Bunne
/f.Y DERK
+ 24-9-1 859 te Bunne
}/ELLECHIEN
N IJ D. A M.
rx.797.B E R E N D
J A Ns
+ 16-9-1836 te Bunne, eerst arbeider, later veldwachter te Peize, trouwde
5-5-1862 te Vries (Dr.).
ROBBERDINA DE VRIES.
+in 1836 te.Winde, dochter van Bate de
Vries, politiebode en Jakobje Polling.
1

Kinderen~

i ';J){._ GEERTIEN

)J JAN

+ 24-6-1862 te Bunne.
+ 9-11-1864 te Peize

Zie pag. 362, deel IV.
KINDEREN VAN

A ND R I E S
J A NS
N IJ D A lil
en
GE E S J E
S C H U T.

IX. 840. CORNELIS ANDRIES NIJDAM.
+ 21-6-1874 te Haren (Gr.). t 10-5-1931 te Adorp,
arbeider, trouwde 9-5-1901 tè Haren met
LINA SUURD.
+ 1-8-1878 te Peize, t 1-2-1940 te Haren, dochter
van Jans Suurd en Henèlerkien Lammors.
Kinderen:
f'~')1Ç GEESJE

+ 20-7-1902 te fü:trGn 9 g01luwd met Roelof
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JANS

J,c'l-c HENJJRIKJE

f '!;,'0 / LAlllMECHIEN
(
,

·;.~

..'i! J

ALBERT

'

Bolt, landbouwer te Niehove (Gr.).
Rikkerdaweg 4.
+ 15-7-1905 te Haren, monteur, gehuwd met
Wiena Spekman. (Coranthijnestraat 4,
Groningen)
+ 26-2-1907 te Haren, gehuwd met
Jan Ellens, Spoorwegemployé te Sauwerd(Gr.)
Stationsstraat 48.
+ 6-6-1908 te Haren, trouwde 18-2-1928
te Adorp met Willem ter Laan.
+ 30-8-1906 te Bedum, Î ·11-7~1 962 te
Groningen, zoon van C.ter Laan en Geertje
van Bruggen.
adres' Beijwnerweg 9 te Groningen.
+ 2-2-1910 te Haren, "'"Mnttcn"i-0, 'gehuwd
Reneh i-ltje Smit, I+ :t: N J> E a. /( x ,:. , (Boerhaavelaan 113, Groningen)
+ 1-7-1912 te Haren,chauffeur, gehuwd met

··met

Geesje Kremero

(Molenkampsteeg 1 te Haren ( Gr.)
+ 11-7-1914 te Haren, groenteboer, gehuwd
met Boukje van JJalen.
(Waterhuizerweg 2 te Haren (Gr.).
KINDEREN VAN

JAN
JANS
en
JA N T J E

N IJ JJ A M
S M I L D ·A.

IX. 841. JAN JANS l'JIJDAM
+ 26-12-1866 te Groningen, leraar Nijverheids Onderwijs, Î 23-12-1949 aldaar, trouwde 2-6-1898 te
Groningen'met GEPKE VAN DER VEEN.
+ 26-12-1865 te Winschoten, t 17-12-1937 te Groningen, dochter van Frans vah der Veen en Jantje
de Vries.
,

·Kinderen:
FRANS

111\ ( JANS

• ·~·
1 1

+ 24-11-1899 te Groningen, huwde
4-12-1926 te Bloemendaal met Wilhelmina
Helena Gijsberdina Allegonda Reinders,
+ 26-12-1892 te Amsterdam, dochter van
Willem Re:i.nders en Wilhelmina Fijn van
DraatJ.
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/!J-; ifJ b. FRANS EGBER'r

+ 27-1-1901 te Groningen. Directeur Rijksinstituut voor veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen, gehuwd met Geertruida Kuiper.

IX. 842. EGBERT JANS NIJDAM.
+ 8-1-1869 te Groningen, aannemer,
t 20-3-1955 aldaar, was gehuwd met MATJE BIRRA
t 22-6-1956 te Groningen.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
IX. 843. JANTJE JANS NIJDAM.
+ 28-8-1873 te Haren (Gr.)
t 21-3-1961 te Renkum (Gld.)
huwde te Ede met Hendrik ten Ham.
+ 23-8-1873 te Lunteren.
f 22-6-1954 te Ede.

(

Zie pag. 363, deel IV.
KINDEREN VAN
A R E N D GEERTS
N IJ D A lVI
en E L I SABETH
A B E L S.
IX. 846. GEERT ARENDS NIJDAM.
+ 9-1 0-182~. te Paterswolde, bakker,
trouwde 21-2-1856 te Eelde met
HARMTIEN ANSINGH.
+ 17-9-1822 te Eelde, dochter van
Hendrik Ansingh, landbouwer en Jeichien
Berends Rutgers.
Kinderen:
ELISABETH ARENDINA + 15-9-1858 te Paterswolde
HENDRIK
+ 10-5-1860 te Paterswolde
IX. 848. ABEL ARENDS NIJDAM.
+ 1 -1 0-1827 te Paterswolde, opzichter,
trouwde
met
MART,JE RUDOLFS LEUTSCHER,
dochter van

/i (/! 'Î
,

~

. ~ ~7,

Kinderen:
AALTJE

tti.~ /)"/..,J!., Jr'<i.~ -

+ 16-3-1868 tG Musselkanaal
Î 18-1-1877 te Groningen

(
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+ 10-7-1877 te Groningen
PETRONELLA WILHELMINA KORNELIA
+ 8-2-1880 te Groningen
+
! 23-9-1880 aldaar
IX. 849. JANTIEN ARENDS NIJDAM.
+ 26-2-1829 te Paterswolde
t 23-11-1902 te Assen
trouwde
te
met
KORNELIS POLLING, rijksveldwachter.
+ 22-12-1832 te Smilde, Î :".7-8-1911 te Assen;

(

IX. 851. ATE ARENDS NIJDAM.
+ 18-7-1834 te Paterswolde, t 6-1-1917 te Zuidlaren, bakker, huwde 5-5-1860 aldaar
WILLEMT IEN SCHUILING.
+ 17-3-1836 te Zuidlaren, t 9-1-1910 aldaar,
dochter van Roelof Schuiliüg en Gee$je Smeenge.
Kinderen:

/.~9 YGEESJE

'f
.

1

AREND

A

eJL.A;'t-

1

.f
v

;{ ROELOF
''jli)ROELOF

(

;tl/o/;l'J-'

/I

+ 29-1 -1861 te Zuidlaren.
,+ 2-1-1863 te Zuidlaren,
21 :..3-1928 aldaar
landbouwer, tr. ouw.de 12-12=-1885 te Zuidlaren met ANNIGJE DEDDEN, + 16-3-1857 te
Steenwijkerwold, t 11-9-1937 te Zuidlaren.
+ 28-4-1 864 te Zuidlaren,
2-9-1864 aldaar
+ 11-7-1865 te Zuidlaren,
t 1-11-1865 aldaar.

t

t

IX. 852. ROELOF ARENDS NIJDAM.
+ 6-9-1836 te Paterswolde, arbeider, trouwde
24-2-1867 te Groningen met LUTINA JONKER
+ 10-5-1841 te Meppel, dochter van Hendrik
Gerrits Jonker, scheepstimmerman te Meppel en
Lutien Fluksen.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Zie pag. 365, deel IV.
11T IJ D A M
KINDEREN VAN
A T E
GEERT s
en
F E N NA
A B E L s.

- 71 IX. 858. GEERT ATES NIJJ)AM
+ 20-3-1829 te Paterswolde, la.ndbouwer,
trouwde 25-3-1861 te Eelde met
AALTIEN BEERDA
+ 1-12-1834 te Eelde, dochter van Reint Beerda,
landbouwer en Vlillemtien Kluivingh.

·1--o () Kinderen:
) v l{j FENNA

tJ/7

i 'te-•
C-1

REINT
WILLEMTIEN
JANTJE

t-z..

JANTJE
{i)fJ, ROELFIEN

+ 24-12-1862 te Eelde
+ 4-1-1866 te Eelde
+ 1-7~1869 te Eelde
+ 24-6-1874 te Eelde

t 14-7-1874, aldaar.
~

12-6-1876 te Eelde
+ 4-4-1880 te Eelde
! 23-9-1880 aldaar;

IX. 859. ABEL ATES NIJDAM.
+ 25-2-1831 te Paterswolde, eerst schipper later
logementhouder, trouwde 9-5-1857 te Eelde met
I. GRIE'J'IEU WESTERHOF,
+ 18-11-1833 te Eelde, dochter van Jochem
Westerhof, landbouwer en Jantien Gerrits.
Hertrouwde 16-5-1874 te Eelde met
II, GEERTIEN VAN BERGEN
+ 17-8-1849 te Eeldo, dochter van Coenraad van
Bergen en Elisabeth Hartlief.
Kinderen:

}'/"f. JOCHEM

+ 25-2-1859 te Eelde

FENNA
t '-t c{ ELISABETH

+

/ t[,.i-.'

+ 25-2-1875.te Eelde
·1 -6-1879 te Eelde

IX. 865. AREND ATES NI.JDAM.
+ 7-4-1843 te Paterswolde, veerschipper, trouwde
2-11-1872 te Eelde met
FROUKIEN HILBRANTS
+ 2-2-1848 te Eelde, dochter van Pieter Harm
Hilbrants, landbouwer en Harmanna Uges.
Kinderen:
ATE

+ 14-3-1873 te PaterswoldG
(huwde Lamnwchien DUSSEL)

(
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}'t.filJi PIE'l'ER HERMANNUS + 13-3-1874 te Paterswolde
t'i') HARTEMINA
+ 1 9-4-1875 te Paterswolde
t'i;l·1' GEERT
+ 9-1 2-1876 te Paterswolde
tY 1/ FENNA
+ 6-1 2-i 878 te Paterswolde

/Y t

i~UGE

;•(!!)ABEL

KINDEREN VAN

+ · 1 3-9-1880 te Paterswolde
+ 3-3-1882 te Paterswolde
J A N
G E E R T S
N IJ D A lil
en
E G B E R T I E N
B E E R L I N G.

IX. 867. GEERT JANS NIJDAM.
+ 4-9-1830 te Paterswolde
t 9-3-1881 aldaar, beurtschipper, trouwde
3-1 2-1859 te Eelde met JMil'!J\. SLUITER.
+ 5-8-1836 te Paterswolde, tin 1908 te Groningen
dochter van Egbert Sluiter,·iandbouwer en
Hillechien Brink.
. Kinderen:

/'!!'/ JAN

) Yrr EGBERTIEN
/ 'ff
EGBERT

t
/Y t)

+ 5-12-1860 te Paterswolde
+ 4-11-1862 te Paterswolde
+ 7-1-1865 te Paterswolde

t 27-5-1881 aldaar.

HILLECHIEN

+ 7-:3-1867 te Paterswolde

t

/Y 1 nl!ARCUS

~

IV f'J HENDRIK

+
+

tY:i. GOSSE

t
1 GOSSE
Jl/ 1 < GEERT
(
l'ti

~

+

t

22-12-1870 aldaar.
23-7-1869 te Paterswolde
28-10-1873 te Paterswolde
5-2-1876 te Paterswolde
11-2-1876 aldaar
8-12-1877 te Paterswolde
10-12-1879 te Paterswolde
30-:12-1879 aldaar

IX. 868. HENDRIK JANS NIJDAM.
+ 20-11-1832 te Paterswolde, beurtschipper,
trouwde 3-12-1870 te Eelde met JACOBA DE WIT
+ in 1840 te Assen, dochter van Willem de Wit,
timmerman en Wubbina Kamerling.
Kinderen:
Il/ ,tJ ATE
. ·.lf. WUBBINA
/ '111

+ 2-3-1871 te Eelde
+ 11-3-1872 te Paterswolde

f

7--5-1872 aldaar

'.fl1~1UBBINA

JA.jl,v/

,JAN

tN4-J WILLEM
/A-/;) WILLEM

//)':j

GEERTJE

;;;.,73 + 29-9-1873 te Paterswolde
+ 4-11-1875 te Paterswolde
+ 17-10-1876 te Paterswolde

t

1 6-1 -1 877 aldaar

+ 3-9-1878 te Paterswolde

t 25-9-1878 aldaar

+ 2-10-1880 te Paterswolde

IX. 869. AREND JANS NIJDAM.
+ 23-11-1835 te Paterswolde, arbeider, trouwde
29-1 -1876 te Eelde met GEER'l'IEN BOERING
+ 26-12-1839 te Eeldè,dochter van Geert Boering
en Roelfien Geerts Bremer.

(

Kinderen:
'·(~oJAN

+

/tr1 j

+ 13-3-1882 te Eelde

GEER'!'

23~5-1876

te Eelde

Zie pag. 366 deel IV.
NIJ D A M en
KINDEREN VAN
H A R M G E E R '!' S
GE E S S I E N R 0 E L F S
N IJ D A

M~

IX. 876. ROELF HARMS NIJDAM.
+ 18-11-1840 te Paterswolde Î 11-4-1879 te
Groningen, kastelein, trouwde A-5-~ 873 te
Groningen met I-IE:NilERKIEN WAIJER.
+ 12-10-1847 t<e Groningen, dochter van Aon,,ham
Waijer, landbouwer en Hillegien Dolfien.
Kinderen:

/Y 'J"--· 'HILLEG IEN

+ 20-10-1875 te Groningen

J!f'b3. HILLEGIEN

+ 28-10-1876 te Groningen

t

22-10-1875 aldaar

(
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In de "Tynge" van aug. 1967 bij blad 59-60 liet ik een couranten bericht opnemen over de student J, Nijdam, die neergeslagen was door (3en· jong;eman uit Lisse, en daarbij levensgevaarlijk werd gewond,
Voor nadere inlichtingen heb ik mij gewend tot neef S.J.
Nijdam te Bergen NH. waarvan de student een volle neef is,
Bergen, 18 okt. 1967,
(-Graag beantwoord ik even uw vraag betreffende de toestand
van onze neef JAAP NIJDAN, afkomstig uit Apeldoorn, die in
augustus te NoordYlijk zonder enige reden door een tuinder
uit Lisse werd neerge.sl,agep. en daarbij zeer ernstig hersenletsel opliep,
- ·
Tot onze vreugde kan ik umededelen dat hij het, de omstandigheden in aanmerking genomen, goed maakt.
Het is een groot geluk bij het ongeluk geweest dat hij
direkt naar het Akademisch Ziekenhuis in Leiden is vervoerd, waar hij de best dankbare behandeling kon krijgen.
men hersenoperatie bleek namelijk noodzakelijk.
Na een week van angstige spanning voor de ouders en de
verdere familie was het levensgevaar geweken •.
Hij is nu weer thuis, maar het zal nog we.l geruime tijd
duren voor hij volledig hersteld zal zijn.
De doktoren geve.n goede hoop, dat het weer geheel in orde
komt.
Wij voegen aan dit bericht graag onze beste wensen voor
( een spoedig en volledig herstel toe,

(w.g. Sijbout Nijdam),

- 75 NEEF JAAP.
De wens van uw oom onderstrepen wij gaarne,
Sterkte gewenst in deze moeilijke weg, die u moet gaan
en volledig herstel.
j\,[et fam. groeten.
(

Ringri,ideri.i in Drachten op 2 sept. j .1.
De zesà.e prijs was voor de heer en mevrom1 Wijnia uit Nijehol tpaa.e met "ELBRICHJE".

Een oud boerenvrouwtje uit de Canennen moest een röntgenfoto laten maken.
De dokter zag dat het vrouwtje danig van de kook was en om
haar gerust te stellen, maakte hij een praatje met haar:
"U komt uit de Canennen?"
Jawel dokter.
En toen hij haar hugenotenkruisje zag, vroeg hij: En u bent (
protestant?"
Geheel verbouwereerd stottert het vrouwtje:
Kon u dat ook op de ·foto zien?

- 76 :OE filEL.
Vanaf zijn prilste jeugd is de egel een zeer eigenaardig dier.
Zeer onrechtvaardig wordt hij door de mensen vervolgd,
want he.t is een hoogst nuttig en daarbij totaal onschadelijk dier.
In juni brengt het wijf je vier tot zes jongen ter wereld,
kleine, oorspronkelijk geheel kale wezentjes.
Na vierentwintig uur reeds ontstaan op hun nog kleine,
witte stekeltjes.
:Oe jongen hebben echter veel van de kou te lijden en even( aens hebben zij veel last van vijanden, die ook steeds
de ouderen bedreigen.
Het zijn do vos en de uil.
:Oe eEOrste weet al te goed, dat het stekelig pantser ziJn
buit onaantastbaar maakt, zolang het als een kogel is opgerold.
:Daarom bevochtigt hij het dier met een bijtende vloeistof,
tot de pijn de egel dwingt zich te ontrollen.
:Oan is hij verloren.
:Oe uil slikt de ongelukkige echter met huid en stekels in,
zonder er zelf nadelige gevolgen van te ondervinden.
Hygiënische verpakking.
:Oe voikomen hygiënische verpakking van levensmiddelen is
geen uitvinding van de laatste tijd.
Zij is al jaren geleden uitgevonden door de kip
(_ )il.AR GAAT HET OI':!

Het ligt niet aan U met welk soort hersens U geboren wordt.
Maar het ligt wel aan U met welk soort hersens U door het
leven trekt.
En daar gaat het om.

'[', Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden
tel. 05100 - 22167.
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