
Betreft: uitnodiging “25 jaar NFM” op zaterdag 27 juli 2013 in It Heidenskip 

 

Beste ljepper, 

 

De NFM (Nationale Fierljep Manifestatie) bestaat dit jaar 

25 jaar! Om dit heugelijke feit te vieren proberen we zoveel 

mogelijk oud-deelnemers en vrijwilligers bij elkaar te 

krijgen bij de NFM 2013 gehouden op zaterdag 27 juli .  

 

Er kan  vanaf 11.00 uur tot ongeveer 14.00 uur gebruncht 

worden met oude bekenden.  Op de namiddag kunnen alle 

oud-deelnemers ook zelf nogmaals een sprong wagen op een 

speciaal ingerichte retro-schans. Op deze schans is de 

landing in het water  dus het is compleet veilig voor oude 

blessures, wel wordt er met carbon gesprongen. Het zou 

fantastisch zijn als de ‘oude rotten in het vak’ nogmaals een 

sprong komen wagen.  

 

Om 19.00 uur wordt de finale gesprongen waarin wij alle 

toppers van het heden verwachten. 

 

Voor een vergoeding van €12,50 heeft u de gehele 

dag toegang tot het NFM 2013 en staat er een 

brunch voor u klaar! Na de finale is er tot in de 

kleine uurtjes live muziek in de feesttent. 

 

Komt u ook? Aanmelden kan door een e-mail te 

sturen naar nfm25jaarreunie@gmail.com met 

daarin uw naam, adres en de jaren dat u meedeed 

aan het NFM. Heeft u niet de mogelijkheid om u 

aan te melden via een e-mail? Aanmelden kan ook 

door een briefkaart te sturen naar adres Middelsee 

11, 8637 VE Wiuwert ten name van NFM-reünie. 

 

FierljepFOTOmuur 
Op de reünie willen we een fotomuur maken van 

alle (oud) ljeppers in actie! Heeft u een sprekende 

fierljepfoto van uzelf? Maak dan een kopie, schrijf 

naam en jaren van deelname op de foto en prik 

hem op de muur (punaises aanwezig!).  Op deze 

manier weet iedereen wie er aanwezig zijn op de 

reünie en zullen oude tijden herleven! 

 

 

Wat ons betreft tot de 27e juli van 2013! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
De NFM-commissie 

Rudi Walta, Wim van der Meer, Hendrik H. Haanstra, Johannes Haanstra, Oane Galama, Jitske 

Draijer en Renske Terwisscha van Scheltinga. 

 


