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Na de voorjaarvergadering krijg 
iedereen al weer de kaatskriebels en 
misschien ook wel al daarvoor!  
 
Ook dit jaar verwachten we een 
bijzonder jaar met alle maatregelen 
i.v.m. het Coronavirus. Toch wilden 
we het seizoen starten met ons 
jaarlijkse Clubblad in het voorjaar 
met o.a. de notulen van de 
Ledenvergadering die online heeft 
plaatsgevonden op 2 april, mooie 
plaatjes, kennismaking met de 
nieuwe penningmeester en een 
aantal hulpverzoeken.  
 
Ondanks de onzekerheid hebben we 
toch een overzicht van 
voorgenomen kaatsactiviteiten bij 
OG Huizum geplaatst. Uiteraard is 
dit allemaal onder voorbehoud. Via 
de sociale media en e-mail houden 
we jullie op de hoogte. 
 
Onze beheerders Trijn en Peter hebben de website www.oghuizum.nl een 
hele mooie update gegeven en onze sponsoren mooi plekje gegeven. 
Daarnaast zijn we te vinden op www.facebook.com/Oghuizum, 
www.twitter.com/oghuizum en www.instagram.com/oghuizum.  
 
Heb je wat leuks voor social media of in het clubblad, mail ons via 
secretarisoghuizum@gmail.com! 
 
We zien elkaar hopelijk vanaf april weer op het kaatsveld.  
 
Tot ziens!   

INHOUDSOPGAVE 

  1. Fan de redaksje 
  2. Ereleden 
  3. Voorwoord 
  5. Gezocht! Schoonmaakploeg 
  7. Verbouwing bar 
  8. Bestuur OG Huizum 
  9. Commissies OG Huizum 
11. Notulen ledenvergadering 
19. Gezocht! Kransenhoepels 
21. Even voorstellen:  

Hendrik van der Molen 
23. Kaatsactiviteiten OG Huizum 
25. Ons prachtige veld!  
26. @pestaartjes 
29. Bezorgers clubblad 
 
 

FAN DE REDAKSJE 

http://www.oghuizum.nl/
http://www.facebook.com/Oghuizum
http://www.twitter.com/oghuizum
http://www.instagram.com/oghuizum
mailto:secretarisoghuizum@gmail.com
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J. Sijtsma †  Sikke Wiersma † 
M. Meijer †  Gerrit Herrema † 
R. Woudstra †  Dirk Dorhout 
Dr. W. Sinninghe Damsté † Nanne Kleefstra 
Ytsen Hilverda †  Kees Postma 
Janus Paassen †  Henk Porte 
Johannes Dijkstra sr.† Sije Wieringa 
Hendrik Bijlsma  Jan Postmus 
 
  

ERELEDEN 
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Beste OG-ers, 
 
Op het moment van schrijven lijkt het buiten eerder Kerst dan 
Pasen, het sneeuwt meer dan het de afgelopen jaren met Kerst 
heeft gedaan. Toch is het alweer april en is de blik gericht op een 
nieuw kaatsseizoen. Een seizoen dat net als afgelopen seizoen 
omgeven is met vraagtekens. Wanneer mogen we weer kaatsen en 
wanneer kan de kantine nou eindelijk weer eens open?  
 
KNKB wedstrijden vinden niet eerder plaats dan 4 juni, dat heeft de 
KNKB besloten. Aan ledenwedstrijden is geen datum gekoppeld, hier 
wordt gekeken naar de geldende maatregelen. Net zoals we in 2020 
hebben gedaan. Informatie over hoe en wanneer er getraind kan 
worden zal binnenkort bekend gemaakt wordt, nog even geduld zou 
Hugo de Jonge zeggen. 
 
Op de online algemene ledenvergadering van 2 april jongstleden 
heeft er op bestuurlijk gebied een wijziging plaatsgevonden. Inge 
Bokma heeft na een paar jaar penningmeester te zijn geweest 
afscheid genomen van het bestuur en Hendrik van der Molen heeft 
het penningmeesterschap overgenomen. Via deze weg wordt Inge 
bedankt voor haar bestuurlijke inzet en wensen we Hendrik alle 
succes toe binnen het bestuur.  
 
Als laatste nog even een persoonlijke noot van het bestuur. Zorg 
goed voor elkaar voor zover dat kan, zodat we op het moment dat 
het weer kan en mag in de kantine eentje (of meer) kunnen drinken 
op OG en op een ieder die ons mooie clubke mogelijk maakt.  
 
Hopelijk tot snel in de Oanloop! 
 
Bestuur OG Huizum 
  

 

VOORWOORD 
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Wat hebben we een prachtige club en een mooi accommodatie! We 

maken er elk kaatsseizoen dankbaar gebruik van op dinsdag- en 

donderdagavond tijdens de trainingen en competitieavonden maar 

ook op de wedstrijddagen van ledenpartijen en de Slotdag. Ook 

worden er jaarlijks een aantal KNKB-wedstrijden georganiseerd 

waaronder onze mooie en traditionele Cup-dag.  

 

Om te zorgen dat onze kantine, toiletten en kleedkamers netjes zijn 

voor gebruik, zijn we op zoek naar een schoonmaakploeg die met 

elkaar zorgen dat er een keer in de twee weken wordt 

schoongemaakt. Het idee is om de planning wat zo te maken dat na 

wedstrijden de kantine, toiletten en kleedkamers weer netjes 

worden gemaakt vóór de trainingsavond van dinsdag. 

 
Zou jij  ons willen helpen om dit op poten te zetten, laat het ons weten 
via planningoghuizum@gmail.com. Samen kunnen we er voor zorgen 
dat we het schoon en netjes houden.  
 

Alvast bedankt!! 

 

  

GEZOCHT!..... SCHOONMAAKPLOEG! 
 

mailto:planningoghuizum@gmail.com
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Onze hardwerkende vrijwilligers zijn al sinds het najaar met een flinke 
verbouwing bezig in kantine. Het ziet er inmiddels prachtig uit en zijn bezig 
de kantine weer netjes en schoon te maken zodat we hopelijk snel weer 
elkaar daar kunnen ontmoeten! 
 

 
  

VERBOUWING BAR 
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Voorzitter Secretaris/wedstrijdsecretaris 
Johannes Dijkstra Alinda Kleefstra  
Tel: 058-2152728 Tel: 06-18086960 
voorzitteroghuizum@gmail.com secretarisoghuizum@gmail.com 
 
Penningmeester Ledenadministratie 
Hendrik van der Molen Johannes Dijkstra 
Tel: 06-22551687 Tel: 058-2152728 
penningmeesteroghuizum@gmail.com ledenoghuizum@gmail.com 
 
Kantinezaken Planning en algemene zaken  
Dennis de Meer Maaike Veenstra - Bokma 
Tel: 06-21123309 Tel: 06-15274364 
kantinebeheeroghuizum@gmail.com planningoghuizum@gmail.com 
 
 
 
Locatie kaatsveld : 
Sportpark Nijlân, Middelzeelaan 2a,  te Leeuwarden (naast het viaduct) 
Tel: 058-2880323 (Kantine “De Oanloop”) 
 
 
 

Bankrekening t.n.v. Onderling Genoegen 
IBAN: NL92INGB0001720211   BIC: INGBNL2A 

 

BESTUUR 

KAATSVEREINGING ONDERLING GENOEGEN HUIZUM 
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Jeugdcommissie: Johannes Dijkstra  
 
Trainer jeugd: Johannes Dijkstra  
 
Materialen/Veldcommissie: Tjeerd Bouma (058-2133290) 

Hendrik Porte (058-2128858) 
 

Sponsorcommissie Jacob  van der Heide, Peter Ronner, Harm 
Mink, Sybren Dijkstra, Hendrik van der 
Molen, Maaike Bokma 

 
Club van 25: Zie Sponsorcommissie 
 
Biljartcommissie: Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus 
 
Slotdagcommissie: Eelke van der Meulen, Pieter Uildersma, 

Uco Bauer, Peter Ronner en Sybina Kingma 
bereikbaar via 
ledenkaatsenoghuizum@gmail.com  

 
Ledenkaatscommissie: Pieter Uildersma, Uco Bauer, Peter Ronner 

en Sybina Kingma bereikbaar via 
ledenkaatsenoghuizum@gmail.com 

 
Onderhoudscommssie: Eelke van der Meulen, Jacob van der 

Heide, Uco Bauer 
 
 (Social) Media: Peter Spiekstra en Alinda Kleefstra 
 
 
 
Website : www.oghuizum.nl 
Twitter : oghuizum 
Facebook : OG Huizum 
Instagram : oghuizum  

COMMISSIES 
 

mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
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Algemene ledenvergadering 
vrijdag 2-04-2021 

Aanvang: 20:00 uur  

Locatie: Jitsi online ALV 
 

A G E N D A: 
1. Opening  

Johannes heet iedereen die aan is gehaakt via Jitsi welkom. Door de 
Corona wederom ALV online. Helaas dus niet samen in de mooie 
verbouwde kantine bijeen. In de winter is hard gewerkt aan de 
verbouwing van onder andere de bar. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
We hebben 1 afmelding ontvangen namelijk van Tjeerd Bouma. Qua 
mededelingen niet veel te vertellen dan dat de Coronamaatregelen 
nog steeds van kracht zijn en dat de KNKB al heeft besloten tot 4 juni 
geen kaatswedstrijden door te laten gaan. Daarnaast is de ALV van de 
KNKB verplaatst naar 20 mei. Het is nog niet bekend in welke vorm 
deze vergadering zal plaatsvinden.   
 
Voor OG Huizum geldt dat we zo spoedig mogelijk willen starten met 
het kaatsseizoen rekening houdend met de huidig geldende 
maatregelen rondom Corona. Denk aan 2 tegen 2 trainen met perken 
voldoende uit elkaar, in groepjes van 4 achter kaatskanon etc. 
Hierover zijn de leden inmiddels per mail en (social) media op de 
hoogte gebracht. We zullen bij iedere wijziging van de maatregelen 
opnieuw kijken naar de mogelijkheden rondom ledenpartijen, 
competitieavonden, trainingen en kantine/kleedruimtes. Zodra we 
wijzigingen doorvoeren, zullen we tijdig informeren. 
 
Wat ook een leuk weetje is, is dat onze website een update heeft 
gehad. Het ziet er mooi strak uit met onze sponsoren op prominente 
plek. 
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3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 22 maart 2019 
We nemen de notulen niet door tijdens de vergadering. De notulen 
van de vergadering van 2020 zijn verstrekt in het clubblad Binnen de 
Perken van december 2020. Voor en tijdens de ledenvergadering zijn 
geen benodigde correcties gemeld. We hebben daarmee de notulen 
van 2020 vastgesteld. 

 
4. Financieel verslag 2020 

Inge Bokma neemt met ons de resultaten door. Ze geeft aan dat het 
gehele jaar qua resultaat in het teken staat van Corona. Ze benoemt 
de bijzonderheden.  
 
In verband met Corona was het mogelijk een TASO regeling aan te 
vragen. Inge heeft deze aangevraagd en we hebben 3.500 euro 
toegekend gekregen. Het is nog niet binnen. Definitief 1 juli a.s. 
Voor 2021 heeft Inge ook TASO regeling aangevraagd voor 1.500 
euro. 
 
De kantine is maar beperkt open geweest door Corona. Hierdoor zie je 
een daling qua inkomsten bij training/competitie en biljart maar de 
inkomsten bij ledenpartijen was wel hoger. 
 
We hebben afmeldingen van sponsoren maar ook weer nieuwe 
sponsoren hebben zich aangesloten bij OG Huizum. Op de 
winst/verlies is het onderhoud van het biljart nieuw.  
 
Cupdag entree ook nieuw en leverde 1.575,20 euro op. De verbouwing 
kantine heeft plaatsgevonden dus onderhoud hoger op kosten. De 
kosten voor energie zijn flink lager dan normaal. 
Buma Stemra heeft ook compensatie/verlaging doorgevoerd. 
 
We hebben uiteindelijk dit Corona-jaar afgesloten met een negatief 
resultaat van 544,54 euro. De penningmeester tevreden met het 
resultaat. De leden reageren ook positief op resultaat en de uitwerking 
van Inge. 
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5. Verslag kascommissie 
Peter Spiekstra neemt het woord namens de kascommissie. Hij geeft 
aan dat het er netjes uit zag en geeft aan dat de penningmeester 
decharge verleend kan worden. Peter verlaat kascommissie en wordt 
bedankt door vergadering. Floris Koudenberg mag nog een jaar zitten. 
We moeten nog op zoek naar een tweede lid kascommissie. Meld je 
aan bij penningmeesteroghuizum@gmail.com.   
 

6. Bestuurszaken 
Inge Bokma is aftredend en niet herkiesbaar. Inge neemt afscheid na 3 
jaar penningmeester. Johannes heeft Inge gevraagd toen Ronald 
stopte maar wilde niet direct. Ze was kritisch omdat ze geen 
boekhoudkundige achtergrond had, maar heeft het uiteindelijk toch 
gedaan.  
 
Ze heeft het pinnen en eigen munten 
geregeld, minder kassa’s en sneller 
beeld van omzet etc. Ze heeft zich 
ontzettend ingezet om club financieel 
gezond te houden door te kijken naar 
slimme inkoop, Coronavergoedingen 
overheid aan te vragen, 
kransenmakers waardoor de kosten 
flink lager uitvielen. Dank daarvoor!  
 
We hopen dat ze zich blijft inzetten 
voor OG Huizum.  
 
 

  

mailto:penningmeesteroghuizum@gmail.com
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Er hebben zich geen kandidaten gemeld bij het bestuur. Het bestuur 
heeft Hendrik van der Molen gevraagd als penningmeester en hij 
wilde dit wel doen voor de club. Hendrik is jaren penningmeester 
geweest bij VV Dronrijp en heeft jaren geleden ook een paar jaar in 
het bestuur van OG Huizum gezeten. De vergadering is akkoord met 
de aanstelling! Hendrik hoopt er wat moois van te maken en heeft er 
zin in! 
 

7. KNKB aangelegenheden 
Alinda heeft geen nieuws vanuit KNKB. Zoals eerder genoemd zijn tot 4 
juni a.s. de wedstrijden afgelast en is de ALV van de KNKB uitgesteld. 
 
M.b.t. de gebiedsindeling zijn we voornemens om een afspraak te 
maken met de KNKB om de kwestie nogmaals te bespreken. Johannes, 
Alinda en de advocaat zullen bij dit gesprek aanwezig zijn. 

 
8. Wedstrijdagenda concept 2021 

De ledenkaatscommissie is deze winter al druk bezig geweest om met 
de gezamenlijke verenigingen een kaatsagenda samen te stellen. 
Uiteraard zijn alle partijen onder voorbehoud. We houden dezelfde 
aanpak aan als vorig jaar. We houden de maatregelen in de gaten om 
tijdig besluit te nemen of iets kan doorgaan of niet. Zodra er weer 
meer versoepeling is, kijken we waar ruimte is om een extra partij te 
organiseren. Snel schakelen. 
 
25-04-2021 Koningspartij (Afgelast i.v.m. Coronamaatregelen) 
12-05-2021 Nachtkaatsen = woensdag voor Hemelvaartsdag 
06-06-2021 Huizumer Slagerpartij  
20-06-2021 Dicky Scholtenpartij 
04-07-2021 KNKB Meisjes DEL 
22-08-2021 Pearkekeatsen (laatste weekend zomervakantie) 
29-08-2021 KNKB Dames en Heren hoofdklasse vf 
03-10-2021 Slotdag  
N.t.b.   Federatiepartij jeugd alle categorieën  
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Het valt Pieter Uildersma op dat er bij ledenpartijen vaak meer animo 
is van buiten de vereniging dan binnen de vereniging. Leden kaatsen 
mogelijk  bij voorkeur 1 keer per weekend en kiezen dan misschien 
eerder voor een KNKB-partij. Misschien eens onderzoeken wat we 
kunnen doen om ook eigen leden weer meer te laten deelnemen aan 
de ledenpartijen. 
 

9. Rondvraag  
Pieter Uildersma vraagt naar de communicatie richting de leden m.b.t. 
de start van het kaatsseizoen. Het lijkt hem goed om z.s.m. de leden te 
informeren en dat nadere informatie nog volgt. Dit zullen we doen. 
 

10. Sluiting  
De voorzitter bedankt de deelnemers voor de aanwezigheid en inbreng 
en hoopt elkaar zo snel mogelijk weer te zien!   
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Een ledenpartij, KNKB- of federatie-wedstrijd kan natuurlijk niet 

zonder kransen. De aanschaf van de kransen blijft echter een flinke 

kostenpost.  

 
In 2020 heeft Inge Bokma samen met haar moeder Attie de kransen 
gemaakt voor OG en ze waren prachtig! Dit heeft gezorgd voor een 
flinke kostenbesparing dus zouden dit graag door willen zetten. 
 
We hebben daarvoor echter wel hoepels nodig voor de kransen. Dus 
aan iedereen de oproep om de kransen van het afgelopen 
kaatsseizoen niet weg te gooien maar aan te bieden aan OG Huizum. 
 
Lijkt het jou ook leuk om kransen te maken? Het kan zijn dat we bij 
grotere partijen vele kransen moeten maken. Inge en Attie kunnen 
dan wel hulp gebruiken. Ben je creatief met bloemen, laat het ons dan 
weten. 
 
Dus heb je kransen(hoepels) of wil je graag  helpen, stuur dan een 
mailtje naar planningoghuizum@gmail.com. 
 

Alvast bedankt!! 

 

 

  

GEZOCHT!..... KRANSENHOEPELS! 
 

mailto:planningoghuizum@gmail.com
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Mijn naam is Hendrik van der Molen, 52 jaar en geboren in Baard. Al van 

jongs af aan heb ik gekaatst en heb het geschopt tot het niveau 1e klas. De 

gezelligheid was uiteindelijk belangrijker      .  

Al jong ben ik verhuisd naar Leeuwarden en belandde later bij het gezellige 

OG Huizum. Daar hebben we prachtige jaren gehad met een hele ploeg 

kaatsers vanuit alle hoeken van Friesland. In die jaren draaiden we op 

toerbeurt al bardiensten op donderdagavond. Later heb ik ook nog een 

aantal jaren in het bestuur gezeten. 

Door het kaatsen ben ik ook met Alinda in contact gekomen en zijn 

inmiddels alweer sinds 1999 bij elkaar. We zijn in 2002 verhuisd naar 

Dronrijp. Samen hebben we een dochter van 18 en zoon van bijna 15 jaar. 

Sinds 2018 wonen we weer in de buurt namelijk in Goutum. Mooi op ut 

fytske naar Húzum! 

Na jaren Penningmeester bij Sjirk de Wal Dronrijp geweest te zijn nu dus 

Penningmeester bij OG Huizum! Ik heb er zin in!  

EVEN VOORSTELLEN: HENDRIK VAN DER MOLEN 
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De de ledenkaatscommissie en de samenwerkende 

kaatsverenigingen hebben onderling de kaatsagenda afgestemd. 

Helaas heeft ook dit jaar Corona ons in de macht qua organisatie. 

Omdat alles nog erg onzeker is qua organisatie, hebben we besloten 

alleen onze eigen voorgenomen wedstrijden in het clubblad te 

plaatsen. Via de (social) media en mail houden we iedereen op de 

hoogte van partijen die plaatsvinden.  

Hier de partijen die voor Huizum al op agenda staan. Uiteraard 

onder voorbehoud. 

 

Datum  Partij Tijd 

22 april do Start kaatsseizoen op het veld 19.00 

12 mei wo Nachtkaatsen 20.00 

6 juni zo Ledenwedstrijd Huzumer slagerpartij 11.00 

20 juni zo Dicky Scholten/jubileum zachte bal vf 11.00 

4 jul zo KNKB Meisjes DEL 10.00 

22 aug zo Pearkekeatsen zachte bal VF 11.00 

29 aug zo KNKB Dames en Heren hoofdklasse VF 11.00 

3 okt zo Slotdag OG Huizum VF 09.30 

9 okt za Bestuurskaatsen (’t Plein) 12.00 

 n.t.b.  Federatiepartij jeugd alle categorieën 10.00 

     

 

 

KAATSACTIVITEITEN 2021 (ONDER VOORBEHOUD) 
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Foto Eelke van der Meulen 

Foto Simon van der Woude 
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Telefoon aan vervanging toe?  

Waar iedereen altijd weer eens mee te 

maken krijgt als die k… telefoon echt 

naar zijn eind loopt of de barsten op het 

scherm zo groot en diep zijn dat je niets 

meer kan lezen of je vingers openhaalt. 

Er moet een nieuwe komen. 

Reclamebladen vol, maar een (redelijk) 

betrouwbare site is Tweakers.net.  

 

 

Ze hebben ook regelmatig een test van toestellen in diverse prijsklassen. 

Van goedkoop, beetje duurder, goed en prijstechnisch aantrekkelijk en top 

of the bill. Altijd de moeite waard om even na te lezen. En om goed te 

kunnen vergelijken. Als je de keuze eenmaal hebt gemaakt kan je altijd 

eens kijken naar andere site qua prijzen. Lees altijd goed.!!! Zo biedt 

bijvoorbeeld Amazon telefoons aan, die nieuw lijken maar niet zijn. En als 

de prijs te mooi is om waar te zijn, klopt dat meestal ook. Dus niet doen. 

En als je de winkel hebt uitgezocht, type dan eens in je zoekprogramma 

Review ‘Winkelnaam’. En check of de winkel al langer bestaat dan een 

paar maanden. Kan je veel geld besparen. Tweakers is ook een goede site 

om je te informeren bij aankoop nieuwe laptop. Stukken onafhankelijker 

dan de verkoper in een winkel.  

@PESTAARTJES 
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Clouddiensten – Gratis opslag en back-up.  

Altijd handig. Er zijn veel verschillende aanbieders waarvan OneDrive van 

Windows wel de bekendste is naast Cloud van Apple. Maar er zijn veel 

meer aanbieders zoals Box, Dropbox, Hidrive, Google drive, SpiderOak etc.. 

Je echte persoonlijke bestanden zullen daar gemakkelijk op passen.  

Dus ben je iemand die niet van back-ups maken is, open dan een account 

bij een van deze aanbieders en maak een rechtstreekse kopie of gewoon 

een kopie naar deze omgeving.  

Pas wel op. Want de meeste (goeie) hebben hele een hele strikte 

beveiliging. Houdt ook in dat als je het wachtwoord kwijtraakt, je niet 

meer bij deze bestanden kan.!!! Zeker een aandachtspunt. Dus noteer je 

wachtwoord op een goede plek en niet op een briefje aan je beeldscherm 

     .  

Met directe of rechtstreekse kopie bedoel ik dat de map op je computer 

direct wordt gesynchroniseerd (sync) met die in de Cloud.  
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Voordeel je hóeft geen aparte back-up te maken (maar zou ik wel doen), 

nadeel is als je een bestand van je eigen schijf weggooit en het blijkt een 

belangrijke en deze zit niet in de prullenbak, dan ook niet in de Cloud 

omdat deze gelijk is aan je eigen opslag.  

Dus zo nu en dan een kopie naar eigen losse opslag zou ik zeker doen. En 

speel je echt op zeker, synchroniseer naar de Cloud, maak een kopie naar 

een andere aanbieder en naar een losse harde schijf. En doe dit zeker 2 

keer per jaar. Beter save dan sorry      . 

Er zijn natuurlijk ook betaalde varianten. Deze hebben vaak als 

voordeel dat het uploaden/downloaden ook afgeschermd is, meer 

mogelijkheden en meer opslag ruimte. Op de site van 

Computertotaal.nl staan diverse artikelen hierover met uitleg over de 

verschillende aanbieders. 

Maar het mooie weer komt er weer aan, buiten sporten is wéér 

toegestaan. Dus maar niet te lang achter/voor de schermen maar 

snel de groene OG velden op. Eindelijk weer een paar ballen over de 

kantine meppen. Achteruuuuuuit!!!! 

Tot kiekes, @@Spiek.nl@@  
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Postcode Bezorger Plaats / Wijk 

8911 Attie Nauta Centrum/Oldehove/Stationskwartier 

8913 Attie Nauta Harlingervaart/Vossepark 

8914 Marga Kooistra Westeinde 

8915 Marga Kooistra Valeriuskwartier/Westeinde 

8916 Cees de Groot Sonnenborgh/Vogelbuurt 

8917 Tette Hooghiemster Bonifatius/Rengerspark/Transvaalbuurt 

8918 Tette Hooghiemster Bilgaard 

8919 Tette Hooghiemster Bilgaard 

8921 Tette Hooghiemster Cambuur/Noordvliet/Welgelegen 

8922 Tette Hooghiemster Bloemenbuurt/Oldegalileen 

8923 Tette Hooghiemster Vrijheidswijk 

8924 Tette Hooghiemster Heechterp/Schieringen 

8925 Sybren Dijkstra Cammingaburen 

8926 Sybren Dijkstra Cammingaburen 

8931 Jan Stelpstra Nijlân 

8932 tot 
8932 JM 

Uco Bauer Huizum Centrum 

Vanaf 
8932 JM 

Tette Hooghiemster Huizum 

8933 Dennis de Meer De Hoven/Tulpenburg/Oranjebuurt 

8934 Tette Hooghiemster Huizum-Bornia en Huizum-Dorp 

8935 Jan Postmus Aldlan west/Rapenburg 

8936 Tette Hooghiemster Wielenpolle 

8939 Alle Jongsma Zuiderburen 

9084 Alle Jongsma Goutum 

De rest Per post 
 

BEZORGERS 



 


