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Voorwoord
De kans is groot dat je bij het lezen van een boek het voorwoord bij voorbaat al overslaat. Zo
boeiend is dat nou ook weer niet. Of misschien lees je ´m wel vluchtig, maar ben je na een
minuut alweer vergeten wat er nou eigenlijk stond.
In een artikel in een krant las ik het volgende: De Dalai Lama heeft het voorwoord geschreven
bij het eerste kinderboek van Erica Terpstra. Het boek, getiteld Een knipoog van de Boeddha.
Toen De Nieuwe Kerk haar vroeg om een kinderboek te maken, trok ze de stoute schoenen aan
en schreef ze een briefje met de vraag of de Dalai Lama een paar woorden in het boek wilde
schrijven. “Ik dacht, dat lukt nooit” aldus Erica Terpstra.
Nou dat lukt mij ook nooit natuurlijk daarom schrijf ik het zelf.
Maar dit voorwoord mag je ook snel weer vergeten als je de rest van de Dorpskrant maar goed
leest, want die is best boeiend.

Opnieuw mogen we u een dorpskrant voorleggen.
We hopen dat het aan uw verwachtingen voldoet.
Uiteraard krijgen we heel graag tips en ideeën van u aangereikt dus als u of jij denkt hé dat had
er ook nog in moeten staan, stuur ons dan een bericht en volgende keer staat uw bericht erbij.
Wij wensen u en jou veel leesplezier, een mooie warme zomer met veel plezier in onze mooie
dorpen, en een mooie vakantie thuis of in binnen- of buitenland.
Namens de redactie
Annemarie, Marion en Tiny.

In de volgende editie kan ook uw bijdrage komen te staan.
Inleveren voor 1 november graag.
dorpskrantniawierwetsens@gmail.com of Siercksmawei 27
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzigen of te weigeren.
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Nieuws van dorpsbelang Niawier-Wetsens
Vanuit het dorpsbelang willen wij u via deze dorpskrant weer even bijpraten over onze werkzaamheden.
De laatste update van ons als bestuur heeft u gehad in november 2018, alweer een half jaar geleden. In
het laatste half jaar zijn wij bezig geweest met verschillende zaken zoals o.a.; het verder opstarten van
het DOM 2.0 project, het mee blijven praten over de nieuwe locatie van de regiobasisschool en het door
ontwikkelen van het havenproject.
Begin december 2018 kregen wij te horen dat wij als Niawier-Wetsens uitgekozen zijn om mee te doen
met het DOM 2.0 project. Wij zijn hier als bestuur erg blij mee en hebben op onze ledenvergadering in
februari 2019 uitleg gegeven over wat dit project inhoudt. Ook hebben we tijdens deze ledenvergadering
in Ny Sion samen met veel dorpsbewoners prachtige ideeën verzameld voor onze dorpen.
Als bestuur zijn wij nu bezig om naast het al lopende mooie project om de haven aan de Siercksmawei
op te knappen, ook andere projecten op te starten. Via het DOM project krijgen wij vanuit de gemeente
gedurende 4 jaar ondersteuning. Deze ondersteuning gaan wij benutten om zoveel mogelijk projecten te
realiseren. Om de bewoners van Niawier-Wetsens op de hoogte te houden van de voortgang van de
DOM projecten gaan wij regelmatig een flyer/folder maken waarin we u over de verschillende projecten
informeren.
Vele dorpsbewoners hebben enthousiast ideeën aangedragen tijdens de ledenvergadering.
We gaan binnenkort dorpsbewoners benaderen om projecten te realiseren met het dorpsbelang als
steuntje in de rug. Op die manier proberen we samen het maximale te halen uit de DOM 2.0.
De haven aan de Siercksmawei is een groot project waar wij als dorpsbelang al een hele poos mee bezig
zijn. Het project begint goed vorm te krijgen en het definitieve plan is zo goed als klaar. Met de
ondersteuning vanuit de DOM gaan we nu bezig om subsidies aan te vragen bij diverse partijen. Tijdens
de ledenvergadering hebben heel veel dorpsbewoners zich aangemeld als vrijwilliger voor hulp bij het
havenproject. Wij vinden het fantastisch dat zoveel mensen zich hebben aangemeld. Samen kunnen we
het aanzicht van de haven verbeteren en zo ons dorp aantrekkelijk houden, ook voor de toekomst. Het
opknappen van de haven komt samen met een regio project om de vaarten in omliggende dorpen
bevaarbaar te maken voor kano’s en kleine bootjes. De haven in Niawier zal binnen deze vaarroutes een
mooie aanvulling zijn. Binnen de folder over de DOM projecten zullen we u ook op de hoogte houden
van de voortgang van het havenproject.
Zoals we in de laatste dorpskrant al hebben aangegeven zijn wij als dorpsbelang ook betrokken bij het
zoeken van een nieuwe locatie voor een nieuwe regiobasisschool. De basisschool van onze dorpen is
begin het schooljaar gefuseerd met de basisschool in Oosternijkerk. De nieuwe locatie van de school is
de bestaande locatie van de basisschool in Oosternijkerk geworden. Op deze bestaande locatie zal een
nieuw gebouw komen. Als dorpsbelang zijn we nu ook in gesprek met de betrokken partijen over een
tijdelijk gebouw/ onderkomen en een passende organisatie tijdens de bouwperiode voor de nieuw te
bouwen school. We denken zo mee als dorpsbelang om voor onze kinderen goed onderwijs in de regio
te behouden.
Wij als dorpsbelang merken dat ons dorp in beweging is. Huizen worden verbouwd/ opgeknapt en er
wordt nieuw gebouwd. Ook zijn er bewoners die naar elders vertrekken. Gelukkig komen er daarvoor in
de plaats in onze dorpen ook steeds weer nieuwe bewoners. Wij als bestuur van het dorpsbelang willen
proberen op allerlei verschillende manieren samen met u het woonplezier in Niawier-Wetsens te
behouden en zo mogelijk te verbeteren.
De hartelijke groeten,
Het bestuur Dorpsbelang
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Bloemenzaad gestrooid Niawier
Donderdag 9 mei is er door de dames van de
dorpstuin van Niawier samen met de
schoolkinderen zaait gezaaid op verschillende
locaties in het dorp.
Het plan om meer biodiversiteit in het dorp te
krijgen is ontstaan door bloeiende velden in de
omgeving. Als het in andere dorpen kan dan
kunnen wij het ook aldus de dames van de
dorpstuin. Er zijn in gesprekken geweest met de
afdeling Groen van de toenmalige gemeente
Dongeradeel. Daarin zijn we overeengekomen dat
het best past in Niawier. En zo hebben we samen
gekozen voor vier verschillende plekken in het dorp
om dit te realiseren.
Op 13 maart zijn we in de Theater kerk van Nes
geweest op de avond van Twirr: in sûne
Waadrâne foar moarn! om te vertellen over ons
plan. Hier werden allerlei plannen gepresenteerd om
beter met onze natuur om te gaan en te zorgen voor
meer biodiversiteit o.a. voor vlinders en bijen.
En nu is het dan zo ver, ons plan wordt werkelijkheid. Het bloemenmengsel gaan we inzaaien
met de kinderen van de basisschool van Niawier.
Een prachtige morgen met enthousiaste kinderen.

In Limburg hebben ze een rozendorp, laten we van
Niawier samen een rijk bloeiend bloemen dorp van
maken!
De Dames van de Dorpstuin.
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Wetsens Wel en Wee
Het heeft even geduurd, maar 2019 is begonnen zonder ‘Te Koop’ borden in Wetsens-Zuid.
Alleen in Wetsens-Buiten staat nu nog een woonboerderij op een nieuwe eigenaar te wachten.
Enkele Wetsenaren zijn geïnspireerd geraakt om een plan te ontwikkelen voor het Terpepaad rond de terp van
Wetsens. Onder het mom “Bezinningspad” wil men aan de hand van thema’s met bloemen en planten het
rondje rond de terp opvrolijken. Daarnaast is er in de historie gedoken, waaruit het idee van 2 wandelroutes
kwam; een klein en een groot rondje Jaerla. Alles is nog in de oriënterende fase, maar het belooft een vrolijk en
levendig geheel te worden.
Eind maart deed een aanrijdende ambulance al
menig hoofd draaien, en toen ook nog de traumahelikopter boven Wetsens bleef hangen, was het
feest compleet. 10 volwassenen waren getuige hoe
de amazone van nr. 3 na een onfortuinlijke val van
haar jonge paard, voor controle per ambulance
naar het MCL werd gebracht. Gelukkig bleek het
‘slechts’ om gekneusde ribben en een gebroken
sleutelbeen te gaan. De amazone meldt nog wel dat
de trauma-arts prima pijnstilling bij zich had…
Dat het leven niet altijd over rozen gaat is ook de haan van Wetsens-Noord duidelijk geworden. Omdat zijn
buur-hennetjes niet meer los rond mogen lopen, doordat ze niet geheel zindelijk waren, moet hij ze nu vanaf de
andere kant van hun hek begroeten…
In Wetsens-Midden houdt het plots verschijnen van een blik grondverf bij het bruggetje de gemoederen nog
wat bezig. Zal tijdens het aflakken de verf ook spontaan verschijnen?
Van 3 tot 17 Mei staat de vogelkijkhut van Collectief Waadrâne aan de Kouwereed tussen Metslawier en
Wetsens. Bij de Plas-Dras zijn o.a. Kemphanen, jonge Kievieten, broedende Kluut, kleine Plevier, Tureluur,
Grutto en Scholekster te zien. Maar gezien de achtergelaten berichten in het gastenboekje, kun je meer dan
alleen vogelspotten in de hut…
Toen een boer bij Wetsens-Noord wilde gaan maaien, was één bewoner zo attent om een in het veld aanwezige
eenden korf veilig te stellen voor het maai-geweld. De persoon constateerde dat de korf enkel gevuld was met
haar. “Wat voor vreemd beest heeft hier in gezeten? “
De volgende dag bleek, bij nadere inspectie, het toch gewoon om een eendennest te gaan…

#stadsefratsen #herkansing
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Nij Sion
Het is inmiddels alweer mei geworden. Dat betekent dat voor
Nij Sion de meeste vergaderingen en feestjes er bijna op zitten.
Het was weer een druk en goed seizoen voor Nij Sion, mede
door deze activiteiten, kerkdiensten en feesten. In de eerste
plaats willen wij Yme Braaksma hartelijk bedanken voor de
tijd en energie die hij al die jaren in Nij Sion heeft gestoken.
Als overbuurman van Nij Sion stapte hij regelmatig ‘de dyk oer’ om allerlei zaken te regelen. Zoals
jullie weten zijn Yme en Ria verhuisd naar Dokkum. Yme, tige tank en we hopen dat jullie een mooie
tijd in Dokkum mogen hebben. Je komt vast en zeker nog een keer naar Niawier om een biertje aan te
bar te drinken.
Ook willen we alle vrijwilligers bedanken die op wat voor manier dan ook Nij Sion draaiende houden.
De vrijwilligers achter de bar, ‘de âld papier ploeg’ en de schoonmaakploeg willen wij ook ontzettend
bedanken voor hun inzet. Zonder deze inzet kan een dorpshuis niet bestaan.
Ondanks deze grote inzet van de vrijwilligers zijn er altijd nieuwe mensen welkom. Lijkt het je leuk om
mee te draaien als vrijwilligers? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Het ophalen van het oud papier gebeurt zes keer per jaar. Niet alleen in Niawier-Wetsens maar ook
buiten de dorpen worden bij verschillende bedrijven het oud papier opgehaald en soms eerst op het
tussenstation bij Ico Dijkma opgeslagen. In heel 2017 is er voor € 3.060,- opgehaald aan oud papier. In
2018 is er dankzij een sterk dalende oud papier prijs toch nog € 2.100,- opgehaald. Mede dankzij de
inzet van de dorpsgenoten is dit een mooi resultaat. Bij de eerste ronde in 2019 is er 7700 kilo aan oud
papier opgehaald met een opbrengst van € 400,-. Dit is een mooie begin van 2019. Wanneer er mensen
zijn die geen opslag hebben voor hun oud papier, kunnen zij contact opnemen met Willem Weidenaar.
In overleg kan dit worden opgehaald en elders worden opgeslagen. Nog een praktische tip van de ‘âld
papier ploeg’: graag het papier netjes verpakken en aan de weg zetten. Dit scheelt hen een hoop werk en
voorkomt dat het oud papier wegwaait. Alvast bedankt hiervoor.
Om het dorpshuis draaiende te houden zijn naast de vrijwilligers ook euro’s nodig om alle rekeningen te
kunnen betalen. Elk jaar zijn er vele donateurs die Nij Sion hiermee steunen. Dit brengt jaarlijks
ongeveer € 1.500,- op. Wanneer je ook donateur wilt worden, kun je contact opnemen met één van de
bestuursleden. Je bent vrij een bedrag te doneren en zo bij te dragen aan een prachtig dorpshuis.
Ook is ieder jaar de Bazaar een vast onderdeel. Al vele jaren wordt er veel tijd aan de Bazaar besteed.
De fiskbakkers zijn altijd aanwezig om voor iedereen vis te bakken. Daarnaast zijn er ook veel
vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Lijkt het je ook leuk om mee te helpen? Je
bent van harte welkom!
Opbrengst Bazaar 2017
Opbrengst Bazaar 2018

€ 2.045,€ 1.840,-

Vanwege Yme zijn vertrek uit het bestuur, hebben we drie mensen bereid gevonden de vacatures in te
vullen die vrij waren gekomen. Willem Weidenaar als vervanger voor Yme (praktische dingen oa, oud
papier, schoonmaken, openen en afsluiten van Nij Sion). Griet de Vries als secretaris en Erik Turkstra
als voorzitter van Nij Sion. We zijn nu met zeven personen in het bestuur van Nij Sion. We zijn alweer
druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Nogmaals tige tank aan iedereen die meehelpt
om Nij Sion draaiende te houden. Het is belangrijk dat er in de dorpen Niawier-Wetsens de
mogelijkheid bestaat om gezellig bij elkaar te komen.
Hartelijke groet,
Het bestuur van Nij Sion.
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Reisverslag
Dinsdag 14 mei was het jaarlijkse dorpsreisje. Jammer dat het door sommigen nog steeds
hardnekkig het bejaardenreisje, of erger nog, “het oudenvandagenreisje” wordt genoemd. Het is
al een aantal jaren een dorpsreisje en staat daarom open voor alle leeftijden. Bijna veertig
dorpsgenoten namen de bus van half negen, natuurlijk vol spanning over welke bestemming de
organisatie had gekozen. Gelukkig ging het niet zo vreselijk ver.
De bus stopte in Sneek. Daar stapte het gezelschap op een rondvaartboot en werd een rondje
over het Snekermeer gemaakt, koffie met appelgebak genuttigd, en werd iedereen in Terhorne,
het Kameleondorp, weer aan land gezet. Daar stond de zelfde bus, ja hoe is het mogelijk, al
weer klaar op de kade om iedereen weer terug te brengen naar Sneek. Daar was ruim tijd
uitgetrokken om te winkelen en de stad te bekijken.
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Natuurlijk mocht een bezoekje aan de Waterpoort niet ontbreken en kon ook de fontein van
Sneek worden bewonderd. Wat dat betreft is de stad Sneek er maar bekaaid vanaf gekomen. Een
pop met een hoorn waar water uitkomt, verwijzend naar de hoorn des overvloeds.
Dan mogen wij best trots zijn op “onze” fontein in Dokkum. Dat heeft tenminste enige allure.
Het heeft een paar centen gekost maar, inderdaad, dan heb je ook wat.
In de loop van de middag stond een
rondleiding in de zaak van de weduwe
Joustra op het programma. De kenners
weten natuurlijk dat dit een merk
Beerenburg is. Na de rondleiding was er
gelegenheid om de verschillende soorten
Beerenburg en Likorettes te proeven. Er
was geen toezicht, dus het was voor
sommigen een waar eldorado (redactie: de trap van de zolder naar beneden was wel heel steil
na het nuttigen van al dat lekkers!).
Toen na afloop iedereen weer in de bus had plaatsgenomen, was er een grote schrik. Willem, in
verband met de wet op de privacy noemen we alleen de voornaam, was zijn tas met aankopen
kwijt. Hij had flink uitgepakt in het winkelcentrum en enkele poloshirts en een overhemd
gekocht. Natuurlijk, in de eerste plaats een rib uit zijn lijf en tot overmaat van ramp alles nog
kwijt ook. Het lag vanzelfsprekend het meest voor de hand dat Willem het na het bacchanaal bij
de weduwe Joustra had laten liggen. Dus iedereen moest blijven wachten zodat hij terug kon
lopen naar de berenburgfabriek. Helaas, daar lag het niet, dus onverhoopt zonder de aankopen
vertrokken we uit Sneek. Naar het schijnt is er toch een eerlijke vinder geweest, zodat Willem,
na nog een retourtje Sneek, de komende zomer toch helemaal in het nieuw is.
Hierna was de laatste stop in De Westereen. Bij zalencentrum Old Dutch, een bekende
pleisterplaats voor het dorpsreisje, stond het gebruikelijke voedsel, bestaande uit tomatensoep,
schnitzel en ijs op het menu. Niet erg verrassend maar wel prima in orde.
Het reisje zal niet meer door het bekende activiteitencomité worden georganiseerd maar zonder
twijfel zal er volgend jaar opnieuw een dorpsreisje op het programma staan.
H.N.

(Geen) bezorging folders en kranten
Per 1 mei zijn wij gestopt met het bezorgen van de folders van FRL.
Helaas is er nog geen opvolger/opvolgster en zullen de folders niet meer bezorgt worden
in Niawier/Wetsens.
Ook hebben we de bezorging van de huis aan huis kranten op woensdag opgezegd.
T/m week 22 (28 mei 2019) zullen we ze nog bezorgen.
Voor wie belangstelling heeft om 1 of alle 2 bezorgingen over te nemen kan contact
opnemen met Elly Bouius e.bouius@frlpost.nl
De ochtendkranten blijven we nog wel bezorgen.
Hartelijke groet,
Annemarie Tromp
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Eerste iepenloftspul Niawier
2021 Earste iepenloftspul Nijewier hellet skeletten út de kast!
Yn de lette midsieuwen en krekt dernei wie Fryslân in Godsfrezend gebiet wêr’t kleasters as
puoddestuollen út ‘e grûn skeaten wylst net eltsenien him fine koe yn de lear fan de Katolike tsjerke.
Stikmannich grutte kleasters binne hjoeddedei noch altiten ferneamd, lykas it kleaster Claercamp dat
by Dokkum stien hat. Mar wa hat ea heard fan it susterkleaster Sion dat by it plakje Nijewier op ‘e
Fryske klaai lein hat? Hjoeddedei in plakje wêr’t noch gjin fjouwerhûndert minsken tahâlde mar
eartiids in tige wichtich en wolfearend kristlik bastion dat him steande hâlde
moast tusken it geweld fan de Geuzen, ketterij en it opkommende wetter.
Mei it earste iepenloftspul fan Nijewier wol skriuwster Baukje van Hijum, ûnder
oare bekind fan grutte súksesfolle spullen lykas ‘Swart mar Leaflik’, ’Foarby it
Boarkumer Fjoer’ en fansels de Fryske hit ´Lyts Meager Wyfke,’ minsken in
ynsjoch jaan yn it kleasterlibben, en dan benammen de geheimnissen dy’t nea
oan it ljocht kaam binne. De skeletten fan doe moat út de kast wei helle wurde
om oan it publyk te toanen, de pikante en kontrofersjele saken dy’t him êfter de
tsjokke muorren fan de kleasters ôfspile ha sille seker net fergetten wurde. Van
Hijum is fan plan ek hjir wer in grut spektakel fan te meitsjen.
“2021 is dan faaks noch fier fuort, it is de muoite fan it wachtsjen op dit iepenloftspul, dat no al skiednis
skriuwt, mear as wurdich!” Sa belooft it hagelnije bestjoer. “Nijewier mei dan in lyts doarpke wêze, hjir
gebeure grutte dingen!”
Tekst: Aant Jelle Soepboer
Groepsfoto: Peter Tromp
Profiel foto: skriuwer Baukje van Hijum
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2021 Eerste openluchtspel Niawier haalt skeletten uit de kast!
Tijdens de late middeleeuwen en net daarna was Friesland een godvrezend gebied waar kloosters als
paddenstoelen uit de grond werden gestampt terwijl niet iedereen zich in de leer van de katholieke
kerk kon vinden.
Een aantal grote kloosters zijn nog steeds bekend, zoals het klooster Claercamp dat bij Dokkum heeft
gestaan, maar wie had ooit gehoord van het zusterklooster Sion dat op de Friese klei bij het dorpje
Niawier stond?
Een dorpje waar nog geen 400 mensen wonen maar dat destijds een zeer belangrijk welvarend
christelijk bastion was dat zich staande moest houden tussen het geweld van de Geuzen, ketterijen en
het opkomende water.
Met dit eerste iepenloftspul van Niawier wil de schrijfster Baukje van Hijum,
onder andere bekend van ‘Swart mar leaflik’, ‘Foarby it Boarkumer fjoer’ en
natuurlijk de Friese hit ‘Lyts meager wyfke’, mensen inzage geven in het
middeleeuwse kloosterleven en dan met name de geheimen die nooit aan het
licht zijn gekomen. De skeletten van toen komen nu uit de kast om deze aan het
publiek te tonen. De pikante en controversiële verhalen die zich achter de dikke
muren van het klooster hebben afgespeeld, worden zeker niet vergeten.
Van Hijum is van plan ook hier weer een groot spektakel van te maken. "2021 is nog ver, maar de
moeite van het wachten op dit iepenloftspul dat nu al geschiedenis schrijft, zeker waard", zo belooft
dit gloednieuwe bestuur. Niawier mag dan een klein dorpje zijn, maar het is tot grote dingen in staat.
Tekst: Aant Jelle Soepboer
Groepsfoto: Peter Tromp
Profiel foto: schrijfster Baukje van Hijum

Gezocht weiland voor paar schaapjes!
Sinds een paar maanden zijn wij (Baukje & Wilco) in het bezit van een klein
stukje weiland net buiten Morra. Nu zijn wij eigenlijk op zoek naar een extra
perceeltje (om te huren) om onze schapen zo nu en dan ook te laten weiden.
Heeft u nog een klein perceeltje over waar onze schapen tijdelijk op mogen
grazen. Neem dan graag contact op Baukje Taekema en Wilco Koster
Terpstrjitte 27, 9138 SL Niawier, 06-188 32 119

Tuinman/vrouw gezocht
Voor een buurtbewoner zoek ik een zelfstandige tuinman /tuinvrouw.
Iemand die ook verstand heeft van snoeien en wekelijks kan maaien.
En graag in overleg even kan helpen, uiteraard tegen vergoeding.
06-150 21 525 Jenny
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Ta oantinken

Jan Jelsma
Op 16 april 2019 is overleden Jan Jelsma.
Na een korte heftige ziekte kwam er, één dag na zijn 85e verjaardag, een einde aan zijn
leven.
Hij heeft altijd in Niawier gewoond.
’s Morgens en ’s middags ging hij door het dorp met zijn hond Indie, die een trouwe
metgezel van hem was geworden toen hij na het overlijden van Beitske, alleen verder
moest.
Trots was hij op zijn kinderen en klein en achterkleinkinderen.
Evenals zijn kinderen zullen ook zijn vrienden hem gaan missen.
Hij was een man van gezelligheid, even een praatje, een portje en een bokje.
Op de zaterdag voor Pasen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de dienst in Nij
Sion en is hij begraven bij de kerk in Niawier.
Wij wensen zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte
toe.

Over zangkoor de Sionsjongers
De sionsjongers, het eerste en enige zangkoor uit Niawier, bestaat inmiddels
alweer 20 jaar. Eind vorig jaar is dit heuglijk feit gevierd met het bijwonen
van een kerstconcert van het koor Cantatrix, het koor van oud-lid Jappie de
Vries. Na afloop hiervan is gezellig getafeld in het dorpshuis Nij Sion.
Verder kijken we terug op een leuk seizoen met een aantal mooie optredens
en o.a. een workshop met zangpedagoge Ellen Bakker.
De vakantie-periode voor het koor is van 15 mei tot 3 september 2019. Begin september gaan we dan
verder met voorbereidingen op een kerstconcert. Hiervan zijn nog geen nadere gegevens bekend maar
zal uiteraard rond de kerstdagen plaats vinden.
Nieuwe koorleden zijn nog steeds welkom en eigenlijk ook nodig om de bezetting zo compleet mogelijk
te maken. Na de vakantie oefenen we gewoon weer in Nij Sion elke woensdagavond van 19.15 - 20.30
uur. Dirigente is dan weer onze vroegere dorpsgenote Zwaanette Dijkstra.
Bestuur Sionsjongers.
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Zomerkoninkjes, Wilhelmus en bingo
NIAWIER - Koningsdag 2019. Vanaf half 10 was er inloop in Dorpshuis Nij Sion.

De Oranje Vereniging had een
oproep gedaan voor het
meenemen van eigen gemaakte
baksels. Hier werd goed gehoor
aan gegeven. Van hartige taart
tot wolkencake en van
snoepspies tot sandwiches en
zelfs zomer”koninkjes” stonden
op de tafel.

Rond 10.30 uur verwelkomde
Tineke de dorpsgenoten en werd
er staande het Wilhelmus
gezongen. Dit is één van de
tradities die getrouw in ere wordt
gehouden.

Nadat iedereen wat lekkers had
genuttigd met een kop koffie erbij
werd er een bingo gehouden met 4
rondes en 12 prijzen. Na afloop
bleven velen nog even gezellig
zitten om samen wat te nuttigen.

Het was weer een gezellige
ochtend.
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Nieuwe bewoners van
------ Auck Doniastrjitte 10 -----Beste en lieve mede dorpsbewoners. Graag willen wij ons even aan jullie voorstellen. Een aantal
mensen kennen wij al een beetje meer of minder, maar nog niet alle 400!
Wat een leuk idee om dit via een verhaaltje in de
Dorpskrant te mogen doen! Wij zijn dus Jelle
Rosier en Carolien Boon. Jelle heeft Friese roots,
zijn vader is een geboren Fries en dat zou zomaar
een van de redenen kunnen zijn dat wij de drukte
van Zoetermeer zijn ontvlucht naar het heerlijke
rustige, schone en vriendelijke Noard East Fryslan.
Wij zijn in Den Haag geboren. Jelle is opgegroeid in
Wassenaar en ik in Voorschoten, maar.... wij
kennen elkaar al van de 6e klas van de lagere
school! Toen wij een jaar of 12 waren hadden wij 2 jaar verkering en tja..... door omstandigheden
elkaar een beetje uit het oog verloren. Je had immers geen mobieltjes en geen internet helaas. Bellen
deed je stiekem in de telefooncel want onze ouders waren niet zo heel erg gecharmeerd van onze
kalverliefde.
Een heel leven later, zo'n 38 jaar, kwamen wij elkaar weer tegen op Facebook en toen was het snel
gebeurd hoor! Oude liefde roest niet en weet je, het is echt waar!
We hebben in Zoetermeer 7 jaar samen gewoond en elk jaar op vakantie met de boot naar.... Friesland
natuurlijk! Samen met onze twee teckels Takkie en Fien. Voor onze kleinkinderen zijn wij dan ook opa
en oma Takkie! De laatste 2 jaar begon het idee om in Friesland te gaan wonen steeds meer te
kriebelen. En op een goede dag mijn huisje te koop gezet en avond aan avond Funda afgespeurd naar
dat ene leuke, speciale huis in dat ene leuke heel speciale dorp en waar kom je dan terecht? Juist, in
Niawier!! En geen dag spijt gehad.
Het valt ons op dat de mensen hier zo ontzettend aardig zijn. Niet zo gehaast als in het westen. Je
groet elkaar hier, dat is heel gewoon. Een mooie gewoonte ook. Het doet ons elke keer weer
supergoed om hier naar toe te rijden vanuit het westen. Jelle is rijdende fietsenmaker, dat weet
inmiddels iedereen wel hier. Hij wil graag zijn werk hier opbouwen en in het westen afbouwen. Zolang
Jelle nog in het westen werkt blijf ik dat voor de gezelligheid ook maar doen en zijn we hier samen elk
weekend en de vakanties, maar de dag dat wij voor 100% hier kunnen wonen gaat de vlag uit!
Wij hebben hier echt het thuis gevoel en dat komt zeker ook voor een heel groot deel omdat
jullie, bewoners van Niawier, ons dat gevoel geven! Dank jullie wel daarvoor en sorry,....
maar wij gaan hier nooit meer weg!
Een hartelijke groet van Jelle en Carolien
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------ Roptawei 60 -----Even voorstellen, Mark en Nadita en al onze dieren zijn, sinds kort vanuit Gelderland,
verhuisd naar de Roptawei 60. We genieten vanaf het eerste moment enorm van ons
heerlijke plekje!

Ik, Mark Straver, ben 45 jaar geleden geboren aan de Reeuwijkse plassen, en hou enorm van
het buitenleven! Ik werk met heel veel plezier als voorman hovenier bij Snoek Puur Groen en
begeleid daar, onder andere, mensen met een SW-achtergrond. Het is erg leuk om op deze
manier mijn plantenkennis over te brengen, hard te werken en uiteraard ook tijd te hebben en
te maken voor een goed gesprek met een vleugje humor.
Ik voel me erg thuis is Friesland qua omgeving en sfeer, en we zijn dan ook een dappere poging
aan het wagen om de taal te leren. Soms denk ik dat het me aardig lukt om al wat woordjes te
zeggen, maar ik merk dat sommige mensen me dan toch nog wat vreemd aankijken als ik wat
probeer te zeggen… De aanhouder wint én … waar een wil is, is een weg denken Nadita en ik
dan maar.
Mijn hobby's zijn tuinieren (goh..) wandelen met mijn vrouw en onze honden en ben
aangestoken met het muziekvirus door Nadita, ik geniet ervan om muziek te maken op onze
steeldrum en bijzondere (body)monochords die in Duitsland ontworpen zijn.
Ik, Nadita Alferink, ben 41 jaar geleden
geboren in Heerenveen, en vind het erg
leuk om weer terug te zijn in het mooie
Friesland! Ik maak muziek mét en voor
mensen (van ongeboren baby's tot en met
mensen op leeftijd) in zeer uiteenlopende
levenssituaties, dit doe ik door het hele
land. Variërend van doldwaze vrolijkheid
tot en met de situatie van ziekte, beperking,
letsel , de laatste levensfase zowel palliatief
als terminaal, en het afscheid. Ik zet hierbij
mijn stem en bijzondere therapeutische
instrumenten in, waaronder een in Duitsland ontworpen klankstoel die tevens kan worden
omgetoverd tot klankbed.
Ook ik ... doe een dappere poging om de Friese taal te leren, want ik zing in allerlei talen en
daar hoort het Fries dan natuurlijk ook bij!
Inmiddels… hebben wij hier aan huis ook een knus en sfeervol klankkamertje, waar mensen de
diepgaande in-en uitwerking van de trillingen van de klanken van stem en (onder andere) de
klankstoel en onze (body)monochords kunnen ervaren. Op de site www.Nadita-Zang.nl staat
nog veel meer informatie over wat wij kunnen betekenen voor mensen in de vorm van
workshops en klankbeleving. De passies en het vakgebied van ons beiden hebben we in elkaar
gevlochten in onze klankbeleving tuin, want.. daar zijn naast klanken ook (h)eerlijke
biologische kruiden en groenten te vinden, smullen maar!
En… als klap op de vuurpijl is het mogelijk om na een klankbeleving (op afspraak) ook nog
eens te kunnen knuffelen met onze knuffelmedewerkers te weten: Heer Karelmans
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(jackteckel), Mevroi Suus van het Holthuus (ruwhaar teckel), Mejuffrouw Catootje (gladhaar
teckel), onze twee mini Shetlanders heren Ollie & Winnyfredt (inderdaad… mét dt) en onze
varkentjes heren Harold & Humphrey
Oant sjen!
Mark en Nadita

------ Bornensisstrjitte 5 -----Hallo, wij zijn Esther en Christiaan en sinds februari
2019 zijn wij de nieuwe bewoners van de oude
pastoriewoning aan de Bornensisstrjitte 5 in Niawier.
Wij willen ons hierbij kort aan u voorstellen. Esther is 32
jaar en werkt als verpleegkundige op een zorgboerderij in
Blessum. Christiaan is 39 jaar en werkt als
nachtzorgbege-leider in Drachten en Kollum. We draaien
beiden met name nachtdiensten, dus overdag zult u ons
slechts op bepaalde tijden tegenkomen. Mochten we er
dan als zombies uitzien, weet u waarom ☺.
We hebben vier honden; een Chihuahua, Izzi, twee
Shelties, Yuna en Raven, en een Australian Shepherd,
Alice. Met alle honden doet Esther aan Dogdancing, zij loopt nationaal en internationaal wedstrijden,
geeft workshops en jureert. Andere hobby's van Esther zijn (portret)tekenen, fotograferen, lezen en
films kijken. Christiaan zijn hobby, naast wandelen met de hondjes, is goud zoeken. Misschien vindt hij
de grootste goudklomp van Niawier ooit nog eens... Naast onze honden hebben we vier kippen.
We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om wat uitgebreider over een van onze honden,
Alice (de grootste van de vier), te vertellen. Alice heeft als jonge hond een tweetal zeer
traumatiserende ervaringen gehad met andere honden en mensen, en is hierdoor erg gesteld op haar
persoonlijke zone. Ze is heel lief voor bekende mensen, maar kan erg angstig of heftig reageren op
toenadering door vreemden en andere honden. We willen bij deze dan ook vragen of u (met name
andere hondenbezitters) wat afstand zou willen houden als u ons met Alice tegenkomt. Dat zou Alice
enorm helpen. Zij is zelf uiteraard in het dorp altijd aangelijnd. Alvast bedankt! We hopen dat wij ons
allemaal heel snel helemaal thuis voelen op ons nieuwe stekkie!
Met vriendelijke groet,
Esther Niemeijer en Christiaan van Oorschot

Wilt u zichzelf ook voorstellen in de dorpskrant? Graag een mail sturen met het
verhaaltje naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.
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Aanschuifmaaltijd
Eten is vaak meer dan het vullen
van je maag. Als je samen met
anderen eet, is het ook een
moment waarop je elkaar ontmoet.
Op 25 februari was er een tweede
aanschuifmaaltijd voor ouderen in
Niawier.
De vijf gastvrouwen hadden weer een
flink aantal Niawiersters kunnen
motiveren om in huiselijke kring
samen te komen eten.
Er is net als bij de eerste aanschuifmaaltijd ook nu weer volop genoten van de diverse
gerechten die als een verrassingsmenu werden opgediend. Ook het samenzijn tijdens de
maaltijd met bekende en minder bekende dorpsgenoten was weer een bijzondere en prettige
belevenis voor alle gasten. Aan gespreksstof was dan ook geen gebrek! De gastvrouwen van
Niawier bezinnen zich al op een volgende versie van deze aanschuifmaaltijd eind van dit jaar.
Om de saaie en lange 'zomerstop' wat leuker te maken is er een plan om ergens in de zomer
een middag voor een High Tea te plannen, lekker ontspannen met dorpsgenoten smullen van
lekkere hapjes met daarbij natuurlijk de nodige kopjes thee of koffie.
We hopen dat daarmee in de stille vakantieperiode voor een groot aantal Niawiersters een
gezellige en (liefst) zomerse middag georganiseerd kan worden.
Hartelijke groet van de Gastvrouwen;
Tiny Weidenaar, Carolien Fardin, Anne Voet, Linda Kooistra en Dorothé Voet.

Oude foto’s Tsjerkepaed 2
Wie kan ons helpen aan foto's of kopieën
van foto's van ons huis aan het
Tsjerkepaed 2 te Niawier dat tussen 1829
en 1915 dienst heeft gedaan als
openbare school. De enige "oude " foto
die wij hebben, is uit het
geschiedenisboek van Jan Walda en dat is
een foto uit 1977.
Klassefoto's zou natuurlijk helemaal mooi
zijn. Alvast heel erg bedankt!
Coen en Anne
Tsjerkepaad 2
9138 SP Niawier
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Keatsferiening de Trije Doarpen
Het nieuwe kaatsseizoen staat weer voor de deur. De eerste trainingen zijn alweer geweest en de Score
kaatsters kaatsen al sinds begin maart hun trainingen buiten. Het eerste weekend van mei beginnen de
Knkb wedstrijden en in de week daarna de federatie Dongeradeel. Voor onze jeugdleden genoeg
wedstijden om te kaatsen. Voor de senioren zullen er dit jaar iets minder partijen in Niawier zijn. De
wedstrijdlijst was moeilijk samen te stellen omdat er rekening moet worden gehouden met vele factoren.
Het voetbal -en korfbalseizoen duren tot ver in juni, er zijn dorpsfeesten en federatiewedstrijden waar
rekening mee gehouden moet worden.
Op de ledenvergadering werd er afscheid genomen van
Tine Torensma, zij heeft 10 jaar in het bestuur gezeten
waarvan de laatste jaren als penningmeester. Tevens werd
er afscheid genomen van Lolke Bergema en Yme
Braaksma, beide rond de 30 jaar actief geweest als
bestuurslid in diverse functies. Alle 3 kregen een
bloemetje, wat lekkers en een glazen standaard met
inscriptie en natuurlijk een groot applaus. Heikel punt was
wel dat er weinig nieuwe bestuursleden te vinden zijn.
Gelukkig bood Gert Jan Sijtsma zijn kwaliteiten aan als
bestuurder, eventueel samen in een duo functie met zijn
vrouw Regina Sijtsma. Wij zijn als bestuur zeer content
met deze aanvulling.
Natuurlijk zouden we het erg prettig vinden als er nog meer
mensen ons bestuur willen komen versterken. Het is voor de
zittende bestuursleden een zware taak geworden om alles een
beetje draaiende te houden. Maar we zien het nieuwe seizoen
vol goede moed tegemoet. Mede omdat ook een aantal ouders
heeft aangeboden om ons op de wedstrijddagen te komen
helpen. Tevens zullen we dit jaar gaan werken met een lijst
waarbij ouders worden ingezet tijdens de wedstrijden. Als je
kind op een sport gaat, wordt er als ouder ook wat van je
verwacht. Samen kunnen we veel en zo wordt het voor
iedereen vast en zeker een mooi seizoen!!
Kijk voor de trainingsdagen/tijden op www.kfdetrijedoarpen.nl of houd onze facebookpagina in de
gaten voor informatie. Binnenkort komt de wedstrijdlijst online. Op dinsdag -en donderdagavond wordt
voor de kinderen van 8 jaar en ouder de training verzorgd door Boele Terpstra, voor de jongsten 6/7 jaar
is er op donderdagavond training van Aljantine Holtewes. Lijkt het uw kind leuk om eens te komen
proberen, kom dan vrijblijvend langs op de trainingsavonden, is uw kind nog geen 6 jaar, maar wordt
dat wel dit jaar, ook dan mogen ze gerust al komen te trainen. De trainingen kosten 10 euro per seizoen,
voor de jongsten is het gratis.
Bestuur Kf de Trije Doarpen
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Sport Staalt Spieren doet aan Buikdansen
Op de donderdagavond is er buikdansen in het dorpshuis
o.l.v. Usha Uppal. Zij woont met haar gezin in Nes. Zij heeft al
jarenlang ervaring met het buikdansen en is helemaal
enthousiast over het lesgeven. Je voelt je er fit en gezond
door en het is goed voor het lichaam en de houding.
En ook heel belangrijk, het is een gezellig samenzijn.
Kom vrijblijvend eens kijken! Iedere donderdag in het
dorpshuis van 19.15 tot 20.15 uur.
Gymtijden voor 2019:
Groep 1+2 van 13.30-14.30uur
Groep 3+4 van 14.30-15.30 uur
Groep 5+6 van 15.30-16.30 uur
Freerunning (gr. 7+8) van 16.30-17.30 uur.
Afmelden voor de gym kan voor 1 januari en voor 1 juli.
Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk
Een sportieve groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Nieuws van Ropta Boys
Hallo beste mensen,
Omdat het voor uw dorpskrant alweer een poos geleden is dat er een stukje over Ropta Boys in heeft
gestaan, volgt er nu een beknopt jaaroverzicht over het seizoen 2018-2019. We zijn dit seizoen
begonnen met een heuse kick-off Day. Voorheen werd een seizoen altijd afgesloten met een toernooi
of zoiets maar vanaf dit seizoen dus met een kick-off Day. Tijdens deze dag kan iedereen kennis
maken met de club en zijn nieuwe team leden, spelletjes, toernooi en gezellig samen zijn.
In de zomerstop zijn de nieuwe dug-outs geplaatst
waar al die succesvolle acties door bijna alle
clubleden voor zijn gehouden. Bijgaande foto is van
de feestelijke opening op 29 december. Op die datum
hebben de jongste spelers van Ropta Boys de nieuwe
dug-outs letterlijk opengeschoten.
In week 48 is de jaarlijkse aardappelactie weer
gehouden. Ook dit jaar weer een groot succes welke
ook eind 2019 weer gehouden zal worden.
Op de laatste zaterdag van het jaar werd tijden
snertweer het jaarlijkse snerttoernooi gehouden. Dit
jaar weer een groot succes, vanwege diverse
zaaltoernooien was de deelname iets minder.
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Op 5 januari 2019 was het alweer tijd voor de jaarlijkse (er zijn veel terugkerende tradities bij Ropta
Boys) crossloop met aansluitend de nieuwjaarsborrel. Winnaar dit jaar was Gerwin Haaksma, wat erg
knap is voor een speler van de JO-17, hij versloeg dus vele gedoodverfde favorieten waaronder zijn
eigen broer Jimke.
In januari maakte het bestuur bekend dat aan het einde van het seizoen trainer Yko de Boer stopt als
hooftrainer. Voor hem in de plek komt de voor onze regio onbekende David Elmendorp in de plek.
In februari werd rond het trainingsveld nieuwe, energiezuinige, ledverlichting aangebracht. Ook
hiervoor zijn net als bij de dug-outs, veel acties gehouden en zijn nog steeds acties op stapel.
In maart werd voor de tweede keer een viooltjesactie gehouden. In alle 4 de dorpen werden mooie
viooltjes van kwekerij Keegstra verkocht. Deze actie was weer een groot succes, zal zeker worden
herhaald en leverde weer fleurige tuinen en dorpen op. Ook in maart was de Poiesz actie.
Boodschappen doen bij Poiesz en de munten inleveren leverde Ropta Boys uiteindelijk een dikke
cheque op van ruim € 1.100 euro. Veel dank aan allen die hier aan mee hebben gedaan!

Elfdorpshuizentocht
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Reshare = opnieuw delen
Al jaren werk ik bij het Leger des Heils in Groningen en omdat er een kledingcontainer bij mij in de
straat staat lijkt het mij leuk jullie daar een en ander over te vertellen. Alle info weliswaar gepikt
op www.Reshare.nl. Leger des Heils Reshare is namelijk verantwoordelijk voor het inzamelen van
gebruikte kleding in Nederland. In ons land staan er zo’n 2200 containers.
In mijn werk begeleid ik mensen met o.a. psychiatrische problematiek die thuis wonen. Het komt
voor dat mensen kleding nodig hebben, maar hiervoor niet genoeg geld hebben. Samen gaan we
dan winkelen bij “Bij Bosshardt”. Dit is een buurthuis kamer aan de Irislaan1 in Groningen. Mensen
kunnen hier terecht voor een kopje koffie, gezamenlijke maaltijd, een luisterend oor en het opdoen
van sociale contacten. Ook is er is een tweedehands kledingwinkel aan verbonden. De kleding is
goedkoop en als het moet gratis. Voor wie graag tussen de tweedehandskleding zoekt, in
Groningen is er een Reshare store aan de Oosterstraat 41.
Tjikke Veenema
Duurzaam
Ieder jaar gooit een Nederlander gemiddeld veertien kilo kleding in de vuilnisbak. Zonde! Daarom
zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. ReShare is de
naam van de afdeling die zich hiermee bezighoudt. Het betekent letterlijk: opnieuw delen. Dat is
wat we willen.
Er kan nog zoveel gedaan worden met tweedehands kleding. We geven het gratis weg aan mensen
in nood, verkopen het tegen sociale prijzen in onze tweedehands kledingwinkels en het gaat naar
sorteerbedrijven, daar krijgen we geld voor. Met dit geld steunen we hulpaanbod van het Leger des
Heils, zoals projecten met tienermoeders, jeugdzorg of arbeidsre-integratie. Door kleding te
hergebruiken hoeft er minder kleding geproduceerd te worden. Ook verdwijnt er dan minder
herbruikbare kleding in de verbrandingsoven. Zo werken we samen aan een betere wereld. Over
werk gesproken, het Leger des Heils biedt door kledinginzameling bijna driehonderd werkplaatsen
aan mensen die aan de zijlijn van onze maatschappij staan. We bieden hun een zinvolle
dagbesteding.
Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk. Door
de inzameling van de grondstof 'textiel'
voorkomen we verbranding en CO2-uitstoot.
Door textiel een tweede leven te geven,
worden pure grondstoffen gespaard. Net als
vele liters water (1 kg katoen staat voor
17.000 liter water). Door hergebruik van
textiel in onze eigen kledingwinkels voorkomen
we transport naar verre landen, alwaar het
aan het einde van de cyclus alsnog op de
afvalberg belandt.
Een gedeelte van de kleding die ReShare inzamelt, gaat naar de tweedehands kledingwinkel van
het Leger des Heils, de ReShare Store. Iedereen is hier welkom. Er wordt kleding verkocht aan
mensen die rondkomen van een minimum, maar ook aan mensen die de voorkeur hebben voor
tweedehands vanuit milieuoogpunt of omdat ze op zoek zijn naar iets unieks. De opbrengst komt
volledig ten goede aan het hulpaanbod van het Leger des Heils.
Het sociale karakter van de winkel blijkt uit het fijne personeel, met een luisterend oor als er wat
extra aandacht nodig is of een kopje koffie om even op te warmen of rust te nemen. Mensen die
geen geld hebben voor tweedehands kleding krijgen een waardebon, bijvoorbeeld in samenwerking
met de Voedselbank. Ook het milieu profiteert van de tweedehands verkoop. Omdat er minder
nieuwe kleding nodig is, besparen we schaarse grondstoffen.
Op www.resharestore.nl vindt u uitgebreidere informatie, filmpjes etc.
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Uitvaart fotografie
Beelderiseren voelt zich dankbaar en in het bijzonder ik,
Peter Tromp.
Herinneringen
Na het overlijden van een dierbare komen er regelmatig
dia’s of negatieven bij mij binnen met het verzoek tot
digitaliseren. Deze werden tijdens het opruimen van kasten
en zolders gevonden en zijn meestal stille
schatten. Eenmaal gedigitaliseerd wordt de herinnering
tastbaar van tijden die ooit gedeeld werden. Diverse keren
kreeg ik hartverwarmende reacties binnen na het
digitaliseren. Reacties als: ‘’Wat heb jij me blij gemaakt met
deze foto’s’’ en ‘’nu is mijn overleden………weer dicht bij
me!’’
Dit soort reacties zette mij aan het denken. Nadat ik ook nog eens gevraagd werd om een
uitvaartreportage te maken, werd het voor mij duidelijk. Wat zou het mooi en dankbaar werk zijn als ik
ook het laatste afscheid vast mag leggen, zodat er daadwerkelijk en voor altijd terug gekeken kan
worden naar dat moment. Ik wil met deze vorm van fotografie mensen een liefdevolle herinnering geven
aan een het afscheid.
Waarom
Helaas blijkt dat mensen vaak niet stil staan bij deze mogelijkheid, simpelweg omdat het nog weinig
bekendheid kent. Dit is heel jammer, want juist uit verhalen van mensen die het wel hebben laten
verzorgen, weten dienstverleners binnen de uitvaart dat het zoveel waarde heeft. Het kan nabestaanden
helpen om herinneringen van de dag van afscheid nemen opeenvolgend te krijgen. Het is gebleken dat er
verschillende momenten komen die moeilijk te herinneren zijn. Aan de hand van de foto’s kun je
verdriet en emotie een plekje geven. Ook zullen er door de fotoreportage vele vragen bewust of
onbewust beantwoord worden.Vooral jonge kinderen zullen zich weinig kunnen herinneren en vinden
hun antwoorden en troost vroeg of laat terug in de beelden die op de dag zelf gemaakt zijn.
Rouwverwerking heeft zijn tijd nodig en elk tastbaar iets kan daarbij helpen. Nabestaanden zijn achteraf
erg blij met de foto’s, het wordt een blijvende en waardevolle herinnering. Ook degenen die niet bij het
afscheid aanwezig waren, kunnen op deze manier toch getuige zijn van de dag dat er afscheid werd
genomen.
Overdenken
Onbekend, onbemind, eigenlijk best wel gek, we leggen alle
bijzondere momenten in het leven vast, van geboorte,
verjaardag tot de laatste schooldag. Maar ook voor de
bruiloft wordt er veel geld uitgeven voor het verzorgen van
een reportage omdat we die dag willen blijven herinneren.
Maar waarom dan niet zo’n belangrijke en definitieve dag
als het afscheid van je dierbare.
Werkwijze
Vanuit het bedrijf Beelderiseren bied ik mij als
professionele uitvaart/afscheidsfotograaf aan onder de naam
‘’De Laatste Eer Fotografie’’ Als fotograaf zorg ik voor een
respectvolle reportage, welke met uiterste discretie en
betrokkenheid in beeld wordt gebracht. Geruisloos en bijna
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onzichtbaar doe ik mijn werk. Kleine, bijna onopvallende dingen worden juist vastgelegd, maar ook de
warmte, de liefde die er is voor de overledene. Zo ook de liefde en verbintenis tussen de nabestaanden
en aanwezigen.
De foto’s
Na het fotograferen wordt er een selectie gemaakt van de foto’s, welke vervolgens worden na-bewerkt
tot een blijvende herinnering. De gemaakte digitale bestanden kunnen worden geplaatst op een
opslagmedium en worden geleverd binnen enkele weken, maar altijd in overleg. Een mini harmonicaalbum is inbegrepen bij de digitale bestanden. Meer opslag of mini-album(s) zijn (na) te bestellen. Ook
het verzorgen van een hoogwaardig album behoort tot de mogelijkheden, hierin zijn vele varianten.
Reacties
‘’We hebben het meermaals over jouw ‘’aanwezigheid’’ gehad, aanwezigheid tussen aanhalingstekens,
omdat je aanwezigheid zo onopgemerkt en discreet ging. We hebben het als zeer prettig ervaren! ‘’
‘’Nu ik de foto’s heb zie ik zoveel kleine dingen terug die mij zijn ontgaan.’’
‘’Beste Peter, wat ben ik blij dat je dit hebt gedaan. Toen de uitvaartbegeleidster mij dit aanbood
twijfelde ik, maar achteraf totaal geen spijt. Ik moet er nu niet aan denken dat ik deze waardevolle foto’s
zou moeten missen.’’
Missie
Eén van de belangrijkste missies voor mij is het onbekende, onbeminde omtrent deze vorm van
fotografie onder de aandacht te brengen. Net zo als het regelen van de kist, de kaarten, de muziek, ect,
moet het inhuren van een uitvaartfotograaf ook gewoon worden. Vele uitvaartbegeleiders weten
tegenwoordig de waarde ervan en kunnen meer informatie geven hierover.
Laten we samen zorgen; ‘’dat niets voorgoed verdwijnt, dat we de herinnering bewaren’’!
Informatie:
Tel nr: Peter 06 57 67 01 89
Email: peter@beelderiseren.nl
www.delaatsteeerfotografie.nl

De buurtvereniging De Singel /Bartenswei
In de donkere dagen voor kerst zijn wij aan de knutsel geslagen. In voorgaande jaren waren we altijd
aan het bloemschikken bij de fam Austen in de schuur. Dit jaar leek het ons leuk om eens wat anders te
doen. We zijn een levensboom gaan maken in een ijzeren ring.
Het was een heel gedoe om eerst 50 strengen te knippen van een fijn rolletje ijzerdraad, deze werden
weer om elkaar heen gedraaid en verdeeld in de ring. Er gingen heel wat aahhh s en ooohs over de tafel
van pijn en inspanning! Ook kleurden de rode wangetjes hoog op...
We zaten ook in een prachtige warme woonkamer van Sinco en Janneke waar we goed de ruimte
hadden om onze ijzerdraatjes de baas te blijven!
Na 2 uurtjes inspanning, lekker bij geklets en wat lekkers kwamen er mooie verlichte creaties op tafel !
De Singel stond er tijdens de kerst verlicht bij, het was gezellig en zeker voor herhaling vatbaar!
Jenny Boonstra-Wiersma
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Opbrengst collectes
Opbrengst longfonds 2019
Niawier-Wetsens
…. wordt nog geteld!

Yn Oktober 2018 hawwe wy, de
jongerein fan Niawier en Metslawier in
flessen- en wc papier aksje hân foar
Sulawesi giro 555. De opbringst fan
dizze aksje is 628,61 euro.
Wy wolle elkenien fan herte betanke
derfoar.
Jongerein en lieding Niawier

Het nieuwe Kindcentrum
‘Wrâldwizer’
Metslawier
Oosternijkerk – Het college van Noardeast-Fryslân heeft ingestemd met de locatie voor het
nieuwe Kindcentrum ‘Wrâldwizer’ in Oosternijkerk op de locatie van de bestaande school
CBS Foeke Sjoerds Skoalle.
Dit betekent dat het kindcentrum voor Oosternijkerk en Niawier een stap dichterbij is gekomen.
In samenspraak met de dorpsbelangen Oosternijkerk, Niawier en Nes en het schoolbestuur Arlanta
zijn zes locaties beoordeeld middels een locatieonderzoek. Daarbij is gekeken naar de visie van de
school en planologische, stedenbouwkundige, verkeerskundige en milieukundige aspecten. Op
basis van dit locatieonderzoek komt de huidige locatie van de school in Oosternijkerk als
voorkeurslocatie naar voren.
Het nieuwe Kindcentrum is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. Dat betekent dat binnen de het
Kindcentrum een nauwe samenwerking bestaat tussen school en voorschoolse en buitenschoolse
opvang, en tussen school en voortgezet onderwijs. Goede aansluiting en doorgaande lijnen zijn van
groot belang. Het nieuwe kindcentrum wil een breed aanbod van activiteiten, met onder meer cultuur
& creativiteit, sport & bewegen en wetenschap & techniek gaan aanbieden.
Nu de locatie bekend is, kan de volgende stap in het proces worden genomen om te komen tot een
nieuwe basisschool. Hiervoor zal een programma van eisen voor de nieuwe school gemaakt worden,
samen met de medezeggenschapsraad, ouders en leerkrachten. De planning is dat vanaf eind
zomer 2020 gestart kan worden met de bouw van de school.

Woonruimte te huur
Aan de Terpstrjitte in Niawier.
In principe geschikt voor senioren die van tuinieren houden.
Inlichtingen: 06-361 04 412
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Bedankje

Geraniums van het Hokje
Tatatatatataaaah, de nieuwe aanplant van kleurige geraniums in de bloembakken aan het kaatsveld
wordt geheel gefinancierd door de Freonen van it Hokje, YES, heel veel dank!
De aankoop en het beplanten wordt uitgevoerd door het verzorgingsteam*, ook voor hen applaus en
veel dank dus!
Het team geeft daarna ook dit jaar weer volgens een rooster de bloemen water en neemt het
onderhoud op zich om de uitgebloeide bloemen te verwijderen. Zo zal ons dorp ook dit jaar weer een
prachtige aanblik hebben.
* Jan Gardien en Linda Kooistra, Anne en Coen van Etten, Menno en Marianne Kersbergen, Familie de
Hoop en Dorothé Voet.

De groeten van Bettie
Op It Heech in Wetsens, waar nu Albert en Baukje Kingma wonen, woonde vroeger de familie Van der
Meulen.
Zo nu en dan kom ik dochter Bettie tegen. Bettie zal inmiddels de 60 wel zijn gepasseerd. Ze woont in
Damwoude en ze werkt, als dagbesteding, op de kinderboerderij in Dokkum.
Elke keer als ik Bettie tegenkom, zegt ze “moatst se de groetnis mar
dwaan yn Nijewier (en Wetsens)”.
Natuurlijk zeg ik dat dan toe.
Maar hoe gaat zoiets, terug in Niawier ben ik het al weer vergeten.
Vandaar dat ik nu al die beloftes in één keer wil nakomen.
Dus allemaal de “groetnis van Bettie”.
Hendrik Nicolai
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Friese Recepten
Recept Granula
Heerlijk om over je kwark of yoghurt te strooien.
Ingrediënten:
250 gram ongebrande walnoten
250 gram ongebrande notenmix
100 gram zonnebloempitten
100 gram pompoenpitten
50 gram lijnzaad (gebroken)
100 gram havermout of havervlokken
Flinke scheut honing
2 theelepels kaneel
2 eetlepels kokosolie
Bereiding:
 Oven voorverwarmen op 160 graden (hete lucht)
 Bakplaat bedekken met bakpapier
 Walnoten en gemengde noten even in de keuken machine malen (vrij grof laten)
 Havermout, pompoenpitten, zonnebloempitten, lijnzaad en de gemengde noten
mengen in een grote kom
 Kaneel en honing toevoegen
 De kokosolie smelten en toevoegen, alles goed doorroeren.
Verdeel vervolgens het mengsel op de bakplaat met bakpapier. Zorg dat de laag niet
te dik wordt. De bakplaat gaat voor 10 minuten in de oven. Daarna hussel je de mix
wat door elkaar en gaat het nogmaals in de oven voor 10 minuten. Let de laatste 10
minuten even op dat het niet te hard gaat. Dit kan per oven verschillen. Overigens
de oven niet op grillen zetten. Dan gaat het mis kan ik uit ervaring zeggen. 🙁
De granula is goed als deze droog aanvoelt
Ik bewaar de granula in een grote glazen weckpot. En strooi iedere morgen een
eetlepel door mijn yoghurt en voeg er nog vers fruit aan toe en heerlijke eigen
gemaakte jam, dus dat is iedere morgen Smullen.
Je kunt ook rozijnen en abrikozen toevoegen aan de granula.
Ik maak dit om de 3 à 4 weken.
LEKKER ITE !!
Tiny Weidenaar
Ik geef het bak/kookstokje door aan Anna Voet.
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Uitvaartvereniging “Laatste Eer”

De jaarvergadering van uitvaarvereniging de laatste Eer Niawier – Wetsens was dit jaar op
donderdag 28 februari. Hiervan worden altijd notulen gemaakt en zo kwamen wij op het idee
om een oude notulen op te zoeken voor de dorpskrant: 31 mei 1922.

- 28 -

Op de jaarvergadering heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden: Marcus Weidenaar
heeft zijn functie neergelegd als voorzitter en dit heeft Jan Dijkstra overgenomen. Gerard
Kloostra is nieuw in het bestuur toegetreden.
Er is een nieuw informatiekastje geplaatst bij de
begraafplaats. Het is de bedoeling dat t.z.t. hier
een lijst in komt te hangen van de graven, waar
geen recente contactadressen van zijn en waar
ook de grafrechten niet meer van voldaan zijn. Na
een jaar bekendheid er aan hebben gegeven en
geen reactie hebben gekregen zullen de
grafstenen worden verwijderd en de graven “vrij”
gegeven worden.
Mocht u / je nog geen lid zijn van de
uitvaartvereniging en je hebt belangstelling neem
dan contact op met Hendrik Nicolai 0519-241 658
of kijk eens op

kastje gemaakt door Peter Tromp

http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl

Activiteitencommissie Niawier-Wetsens
Een laatste bericht van de activiteitencommissie ☹
Zoals reeds aangekondigd op de jaarvergadering van het
dorpsbelang stopt de activiteitencommissie ermee. De laatste
jaren loopt het aantal deelnemers aan uiteenlopende
activiteiten terug. We hadden daarom zelf het idee dat het tijd
is voor iets nieuws!
We hadden als optie een activiteiten coördinator in het
dorpsbelang, die dan inwoners aanstuurt die een
bepaalde activiteit organiseren (bijv. een fietstocht of
het dorpsreisje). De vaste klaverjassers zullen vast zelf
hun avondjes organiseren.
De sjoelcompetitie is afgelopen en gewonnen door Sietze
en Jelmer Allema.
We zijn nu nog bezig met het laatste reisje van 14 mei.
We deden het altijd met plezier, maar het is nu dus tijd
voor iets nieuws!
Groeten van de activiteitencommissie/dorpsbelang
Janny /Fokje /Magda /Annemarie/Anita
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Nieuws van de Dorpstuin Niawier
Het tuinseizoen is weer begonnen en wij zijn weer volop bezig in de Dorpstuin. Er is iets veranderd aan
het Tsjerkepaed, want we krijgen nieuwe buren. Onze tuin is een beetje smaller geworden. Dit ligt niet
aan onze nieuwe buren hoor maar wij waren in de loop van de jaren een beetje opgeschoven.
We zijn druk bezig geweest met het opruimen van de
tuin, dit doen we altijd in het voorjaar, dit is goed
voor de tuin en voor de dieren. Een mooie plek om te
schuilen of te overwinteren.
Er is zaad gezaaid van bloemen die vorig jaar in
onze tuinen hebben gebloeid. De dahlia en gladiolen
bollen hebben we in het najaar uit de tuin gehaald en
hebben droog en donker bewaard zodat we ze dit jaar
weer opnieuw konden planten. En nu maar hopen dat
ze net zo mooi gaan bloeien als vorig jaar.
Ook de stokrozen, aardbeien, bessenstruiken en alle andere planten staan er weer goed voor. Dus we
hopen weer op een prachtige zomer met veel bloemen en vruchten.
Naast de dorpstuin hebben we er nog een nieuw project bij
dit jaar, in het november nummer van de dorpskrant
hebben we u daar al over verteld.
Van de gemeente Noard East Fryslân zijn ze langs geweest
om de aangewezen plekken te frezen, namelijk op de hoek
Terpstrjitte, Bredewei, verder op de hoek Siercksmawei, de
Singel en de Grytmanswei aan het begin bij het fietspad.
Op de Singel zijn er nog 3 stroken bijgekomen. Op 9 mei
zijn we met de leerlingen van de basisschool aan het zaaien
geweest. Op deze manier is het niet alleen een project van
ons maar ook van de kinderen.
Nu u dit leest is het zaad gezaaid en kan dit ontkiemen en hopelijk levert dit een mooi bloemenspektakel
op. We hopen op een mooie zomer met een zee aan bloemen in ons mooie dorp Nijewier. En mocht u na
het lezen van dit stukje zin hebt gekregen om met ons mee te doen dan bent u van harte welkom. Nu het
’s avonds langer licht is zijn we op de maandagavonden te vinden op de dorpstuin vanaf 7 uur. U bent
welkom om een handje mee te helpen maar ook voor een kopje thee of koffie mag u zo bij ons
aanschuiven. Dit doen we na een paar uurtjes te hebben gewerkt in onze dorpstuin.
Akkie, Carolien, Djoke, Marion, Magda en Tiny

P.S: Omdat het maar niet regent in ons dorp zou het mooi zijn als
u/jij als buurtbewoners van de bloemenzaad veldjes water zou willen geven.
Misschien kan dit in onderling overleg met je buren.
We zouden het zeer op prijs stellen!
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Nieuws van de Sint Vituskerk Wetsens
Na een geweldig jaar en een hoop belangstelling voor de kerk en de terp van Wetsens
vanwege de uitvoering van de Sint Vitus Passie, is de Plaatselijke Commissie ook in 2019 vol
in de weer om leuke en bijzondere evenementen voor jong en oud te organiseren. Heb je
leuke ideeën of een bijdrage voor een activiteit? Neem contact op! (zie onder).
De agenda voor het zomerseizoen
Open Dag & Naamdag Sint Vitus
- zaterdag 15 juni van 13.00 - 17.00 u.; toegang gratis
- verschillende activiteiten in en om de kerk om de naamgever van de kerk te vieren
Schilderijen Expositie Jan Jansma
- van zaterdag 15 juni (Open Dag) tot en met 14 september (slotdag Tsjerkepaed)
- feestelijke opening en start van de expositie tijdens de Sint Vitus Naamsdag
- Jan Jansma (Damwoude) is sinds 1994 actief als zelfstandig kunstschilder
Start Tsjerkepaed 2019
- iedere zaterdagmiddag van 13.30 - 17.00 u. is de kerk open voor bezoek en bezichtiging
- periode: 6 juli tot en met 14 september
- er zijn vrijwilligers aanwezig die graag tekst en uitleg geven of een korte rondleiding
Wetsens Lezing door Tresoar
- zondag 22 september van 15.30 - 17.30 u. - gratis toegang
- opening van het nieuwe seizoen met een speciale 'Wetsens lezing' door Tresoar
- Tresoar is de provinciale archief en bibliotheek organisatie voor Fryske taal en skiednis
Nieuwe website & social media

Voor verdere gegevens en de
laatste stand van zaken kun je
terecht op de nieuwe website
van de Sint Vituskerk via:
https://www.vituswetsens.nl
Je vindt hier ook veel informatie,
foto's en documenten over de
geschiedenis en achtergronden
van de kerk, kerkhof, terp en
omgeving. Wil je bijzondere
verhalen, foto's of documenten
delen? Neem dan contact op!
De Vituskerk is op social media te volgen via Facebook (vituswetsens) en Twitter
(pcvituskerk). Het mailadres voor vragen of aanmeldingen: mail@vituswetsens.nl
En tenslotte zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!
Oant tsjen yn e tsjerke,
Plaatselijke Commissie Sint Vituskerk Wetsens
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Handige adressen en Telefoonnummers
Ambulance / Brandweer / Politie Spoed
In niet - levensbedreigende situaties :
Ambulance
Brandweer
Politie

112

Dorpsagent
E-mail: harry.van.der.laan@friesland.politie.nl

0900-8844

Gemeentehuis Noardeast Fryslân
Wijkbeheer

0519-298 888
0519-298 777

Storingsnummers
Elektriciteit & gas
Water
Kabel Noord

0800-9009
0800-0359
0519-701 701

0519-222 033
0519-228 020
0900-8844

Gezondheid
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens
0519-292 223
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en 13.00 -17.00 uur, Contact persoon Niawier: Trienke Zijlstra
Dierenarts:
Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o.
Dierenambulance

0519-292 526
0518-400 048 of 06-271 37 586

Dokterswacht

0900-1127 112

Huisarts:
H.M.A. Wijmenga
B. Bekkerstrjitte 19 Metslawier

0519-241 270
0519-241 119 (spoed)

Kerken
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier:
http://www.pkn-metslawier-niawier.nl
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte 4 Niawier
0519-241 778
Kleastertsjerke, Tsjerkepaad 4 Niawier
Rehoboth/gebouw de Schakel, B. Bekkerstrjitte 27 Metslawier 06-300 27 981
De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7 Metslawier
Beluisteren diensten via het TV kanaal Nij Sion 1967 of 2967 en Rehoboth kanaal 1966 of 2966. De
diensten in de Kleastertsjerke en de Doarpstsjerke worden in de zomervakantie om 11.00 uur
uitgezonden via Rehoboth. Rouw-trouwdiensten worden op dezelfde dag uitgezonden.
Plusbus:
http://www.plusbusdelauwers.nl
Aanmelden maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur 0511 – 700 207
Tandarts:
A.A. Herbig, Roptawei 22 Metslawier
School
Christelijke basisschool Wrâldwizer
De Skulp 24 Niawier

0519-241 360
http://wraldwizer-arlanta.nl/

0519-241 232

Thuiszorg
Buurtzorg Dongeradeel
Thuiszorg Het Friese Land

06-235 00 926
058-21 573 00
0900-8864

Ziekenhuis
Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70, Dokkum.
0519-291 234
Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur.
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Verenigingen / Stichtingen /Commissies
Begrafenis / uitvaartvereniging “De Laatste Eer” http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
 Voorzitter
: Jan Dijkstra
0519-241 190
 Penningmeester : Hendrik Nicolai
0519-241 658
 Secretaris
: Annemarie Wiersma
0519-701 239
 Algemeen bestuur : Ynske Havinga
0519-242 080
 Algemeen bestuur: Gerard Kloostra
0519-242 287
Bode
Marianne Zeilinga
0519-297 280 of 06-128 39 195
Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.
Dorpsbelang
http://www.niawier-wetsens.nl/
 Voorzitter
: Wiebe Turkstra
0519-242 081
 Secretaris
: Anja Kloostra
0519-242 287
 Penningmeester : Sietske van der Meulen
0519-241 615
 Algemeen bestuur : Janneke Neef
0519-242 211
 Webmaster
: Peter & Annemarie Tromp
0519-701 239
Dorpskrant redactie
 Tiny Weidenaar
 Marion de Wal
 Annemarie Tromp

0519-241 700
06-107 82 823
0519-701 239

Freonen fan it Hokje
 Voorzitter
: Ronald Lodder
 Secretaris
: Leonard van Hijum
 Penningmeester : Pieter Allema
 Algemeen bestuur : Janco Weidenaar
: Tjeerd Cuperus
: Jesse Boonstra
: Rielof Jan Allema

06-307 00 613
06-202 12 003
06-281 42 874
06-374 83 510

GroenCommissie
 Contactpersoon







0519-241 335 / 06-537 37 469
0519-241 844
0519-242 287
0519-242 152
0519-242 335
0519-241 645
0519-242 370

06-150 45 042
06-465 61 870

: Bert Allema
: Henk Meinema
: Gerard Kloostra
: Erik Turkstra
: Durk Weidenaar
: Riel K. Dijkstra
: Wim Rietdijk

Gymvereniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk
https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk






Voorzitster
Secretaresse
Penningmeester
Bestuurslid

: Jolanda Hoogterp
06-515 47 376
: Aukje Weidenaar
0519-720 306
: Aaltsje Meirink
0519-241 419
: Maaike Brouwer
0519-720 282
: Annemarie de Vries
0519-250 151
KeatsFeriening De Trije Doarpen
http://www.kfdetrijedoarpen.nl/
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)
https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
 Interimvoorzitter : Antje Allema
0519-242 243
 Secretaris
: Harald Wiersma
0519-241 488
 Penningmeester : Saskia Tol
 Algemeen lid
: Anita Cuperus
: GertJan en Regina Sijtsma
0519-241 425

- 33 -

Nij Sion
http://www.nijsion.nl/
 Voorzitter
: Erik Turkstra
0519-242 152
 Secretaris
: Griet de Vries
0519-242 196
 Penningmeester : Ingrid Weidenaar
0519-241 900
 Algemeen bestuur : Kor & Wikje Braaksma
0519-241 283
: Pieter Braaksma
0519-242 118
: Doetie Meindertsma
0519-241 996
: Willem Weidenaar
0519-241 747
Ondernemersvereniging MNW:
 Voorzitter
: Gosse Veenma
 Secretaris
: Hette Meinema
 Penningmeester : Andries Mol
 Algemeen bestuur : Bianca Waamelink
: Durk Weidenaar
Oranjevereniging
 Voorzitter
:
 Secretaris
:
 Penningmeester :
 Algemeen bestuur :
:
:

http://www.ovmnw.nl/

0519-241 202
0519-294 161
0519-241 555
0519-241 673
0519-242 335

Tineke Terpstra
Maaike Braaksma
Aebe Meindertsma
Gosse Jan Braaksma
Remco Braaksma
Leonard van Hijum

0519-724 041
0519-241 414
0519-724 213
06-148 00 169
06-465 61 870

Ropta Boys
http://www.roptaboys.nl
 Voorzitter
: Theunis Linthof
06-496 04 003
 Penningmeester : Jantina Terpstra
0519-589 653
 Secretaris
: Douwe Jaap Meinsma
06-415 22 170
 Wedstrijdsecretaris: Aaltsje Meirink - Kalsbeek
06-110 40 069
 Bestuurslid
: Patrick van der Ploeg
06-373 37 974
: Andries Visser
06-239 09 681
: Bas Dijkstra
06-293 06 240
: Wiebe Dijkstra
06-517 15 597
SionSjongers
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester

http://www.sionsjongers.nl

: Ynske Havinga
: Carolien Fardin
: Wim Rietdijk

Tennisvereniging
 Voorzitter
:
 Secretaris
:
 Penningmeester :
 Algemeen bestuur :
:
:
:
Tuindames
 Magda Rietdijk
 Marion de Wal
 Akkie v/d Werf
 Djoke van Dellen
 Tiny Weidenaar
 Carolien Fardin

0519-242 080
0519-701 326
0519-242 370
http://www.tcmetslawiereo.nl

Henk Meinema
Tjimkje van der Veen
Geke Braaksma
Hendrik Nijboer
Arvid Tempelman
Erik Turkstra
Johan Wijma

06-448 06 182
0519-241 901
06-174 16 102
06-546 66 998
0519-241 252
06-34601399
0519-242 470
06-107 82 823
0519-242 209
0519-294 296
0519-241 700
0519-701 326

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct?
Mail dit naar niawierwetsens@gmail.com
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