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Voorwoord
Het is gelukt!
We hebben weer een prachtige editie van de Dorpskrant samengesteld.
Pagina’s nieuws over verenigingen, personen of gebeurtenissen van onze dorpen.
En wat is het fijn te weten dat er dorpelingen zijn die de krant waarderen en die
enthousiast zijn om met nieuwe input de krant te vullen.
Wij hebben dorpen die rijk zijn aan zowel geschiedenis als toekomst. En al verdwijnen
de bedrijven uit ons dorp, er komen ook veel nieuwe bewoners bij. Via de dorpskrant
kunt u kennis met hen maken.
Tijdens de verhalenavond, 15 november, hoort u /jij in Niawier verschillende verhalen
over de geschiedenis van het dorp en hoe het er nu voor staat.
De echte oude Friese sporten zoals het keatsen en het typeljen worden hier nog gespeeld
en zelfs een verhaal over hoe het typeljen in Veenendaal wordt gedaan.
Misschien ten overvloede: maar mocht u een bijdrage willen leveren aan de volgende
editie(s) van de Dorpskrant, schroom niet en stuur uw verhaal, mededeling, nieuwtje,
idee, voorstel, mening, gedicht etc. naar de redactie. Uw dorpskrant geeft u graag de
ruimte voor uw bijdrage. Een wisselwerking met onze lezers, in welke vorm dan ook,
stellen wij zeer op prijs.
Wij van de redactie wensen u veel leesplezier, alvast fijne Kerstdagen en een gezond en
Voorspoedig 2020.
Annemarie, Marion en Tiny

Kopij voor de volgende dorpskrant Inleveren voor 1 mei 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
We zullen u weer even meenemen in het laatste nieuws wat betreft onze activiteiten als bestuur
dorpsbelang. Als dorpsbelang zijn we het laatste half jaar vooral druk geweest met de voortgang
van het havenproject. Daarnaast zijn er ook allerlei andere lopen zaken die onze aandacht vragen
zoals bijvoorbeeld:
 Het meedenken met het informatie magazine voor de nieuwe gemeente. We leveren voor dit
magazine zelf een tekst en foto’s aan over onze dorpen Niawier en Wetsens.
 Het meedenken en meepraten over een tijdelijke huisvesting van de onderbouw van onze
regio basisschool in Oosternijkerk tijdens de nieuwbouw van deze school. We zijn blij dat de
bovenbouw van de basisschool tijdelijk huisvestiging heeft gevonden in het schoolgebouw in
Niawier.
 Het onderhouden van contact met de dorpsbelangen van dorpen om ons heen, om zo op de
hoogte te blijven van ontwikkelingen en toekomstplannen in de regio en natuurlijk ook om
goede ideeën uit te wisselen.
 Het onderhouden van contact met de verschillende leeftijdsgroepen in onze dorpen zodat we
kunnen inspelen op hun wensen en vragen.
 Met de gemeente hebben we korte contactlijntjes, vooral via onze dorpscoördinator. Dit
ervaren wij als zeer waardevol.
Om nog even terug te komen op het havenproject. Het definitieve plan is klaar en het project
bevind zich nu in de fase dat we proberen om subsidies bij elkaar te krijgen. We hebben een
presentatie van het plan gedaan bij het Iepen Mienskipfûns en zijn in afwachting van hun
beoordeling / toekenning. Omdat het havenproject veel van onze tijd neemt hebben we Peter
Tromp gevraagd om als projectleider dit project verder te brengen. Peter verzamelt binnen deze
functie nog enkele dorpsbewoners om hem heen voor hulp, om zo te komen tot een goed
uitvoerbaar en financieel gezond project. Daarna zal het project tot uitvoering gaan komen.
Hieronder een impressie van de nieuwe haven.
Als DOM (dorpen
ontwikkelingsmaatschappij)
dorp willen we als
dorpsbelang nu ook naast het
havenproject ander projecten
opstarten. Wij benaderen
daarvoor binnenkort
dorpsbewoners/ vrijwilligers
die zich hebben opgegeven
tijdens de ledenvergadering.
Voor elk project willen we een projectleider benoemen zodat wij als dorpsbelang tijd vrijhouden
voor het coördineren van de verschillende projecten.
Dit was voor nu eerst weer het nieuws vanuit het dorpsbelang. Samen met u werken wij graag
aan onze dorpen Niawier-Wetsens.
De hartelijke groeten,
Het bestuur dorpsbelang
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Verhalenavond, De schatten van Niawier
Vroeger, honderden jaren geleden was het hier in Niawier nog écht donker.
Elektrisch licht was er niet of nauwelijks, alleen heel rijke mensen hadden stroom.
Een olielamp of kaars werd aangestoken om licht te maken in het donker.
Maar lampolie en kaarsen waren duur en om geld te besparen ging men vaak vroeg naar bed.
Soms werd er voor het slapen gaan een verhaal verteld.
De hele familie zat dan gezellig rond de tafel waarop één kaars of olielampje brandde.
Voor de rest was het pikkedonker in het kamertje. Het kaarslicht toverde grillige schaduwen op de
muren. Als het verhaal heel spannend werd leken de schaduwen soms op spoken. Brrrr.

Oude tijden herleven, wij gaan verhalen vertellen, ze zijn niet zo
spannend dat je er bang van wordt maar het is wel spannend om ze te
vertellen.
Het gaat in de verhalen over vroegere tijden, in sommige verhalen was er nog geen elektriciteit, geen
auto, geen mannen om vrouwen te beschermen, geen tractor, geen computer gestuurde ovens en nog
veel meer.
Er werden wel paarden beslagen, beesten gedood, kinderen gestraft met liniaal, nonnen die werkten op
het land. Maar ook wordt verteld over de dag van vandaag, over paarden die prijzen winnen, huizen hoe
ze nu worden bewoond en nog veel meer. Bent u al nieuwsgierig geworden naar onze verhalen?

vrijdag 15 november mee luisteren

Kom dan op
vanaf 19.00 tot 21.30 uur.

Op de volgende adressen bent u/jij van harte welkom en vertellen
we over de SCHATTEN van Niawier.
Het deksel gaat er af, luister en geniet………
 Jenny Boonstra Wiersma, De Singel 43 (kleaster Sion)
 Coen en Anne van Etten, Tsjerkepaed 2 (oude openbare school)
 Gosse Veenma, Linepaed 11 (oude smederij waar Klaas Dijkstra woont)
 Gjalt Walda, Siercksmawei 6 (oude bakkerij)
 Afke Weidenaar, Bredewei 4 (stal Weidenaar)
 Tiny Weidenaar, Bredewei 4 (oude slagerij).
Om 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 en 21.00 uur worden de verhalen verteld zodat je alle schatten kunt
bezoeken in een volgorde die je zelf kan bepalen. De locaties waar we onze verhalen vertellen zijn te
herkennen aan een wapperende vlag en speciale verlichting.
We verwelkomen u/jullie graag.
Afke, Anne, Coen, Gjalt, Gosse, Jenny en
Tiny
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Nij Sion
Bazar
Het is een traditie van wel 50 jaar, dat de bazar in het najaar wordt
gehouden. In de opzet is al die jaren niet veel veranderd. ’s Middags
de verkoop van spullen, inschrijven op de borden, activiteiten voor de kinderen met o.a. de
grabbelton, schminken en het rad van fortuin. Even borrelen, gebakken vis eten en dan ’s avonds het
rad van fortuin, spijker slaan, blikjes werpen, sjoelen enz. Met tot slot de verkoop bij opbod. De
opbrengst was al die jaren geweldig.
Toch denken wij dat het tijd is voor verandering, een ‘bazar nieuwe stijl’, zoals wij dat noemen.
Daartoe is een commissie in het leven geroepen, bestaande uit Ingrid Weidenaar namens het bestuur
van Nij Sion, Sjoukje Dijkstra, Chantal Allema en Anna Lodder. Om deze commissie tijd te geven ideeën
uit te werken, verschuiven wij de bazar naar het voorjaar van 2020.
Klaverjassen en sjoelen
De activiteitencommissie is opgeheven. Nij Sion gaat door met 2 activiteiten, het klaverjassen op de
eerste vrijdag van de maand en het sjoelen op de derde vrijdag van de maand.
In november is het sjoelen – i.v.m. de verhalenavond op 15 november – op de vierde vrijdag, dat is
op 22 november!
Verjaardagen en familiefeestjes
Nij Sion is heel geschikt voor het houden van verjaardags- en familiefeestjes. U kunt de achterzaal
huren, de grote zaal, beide kan ook. Er is van alles mogelijk. Als u interesse heeft, dan kunt u bellen
met Doetie Meindertsma.
Zaterdagmiddag
Van september tot en met april is Nij Sion op de zaterdagmiddag van 16.30 tot 19.00 uur open. U kunt
dan even aan de bar zitten, wat drinken, wat praten.
Is altijd gezellig.
Grote schoonmaak
In de afgelopen tijd is Nij Sion van binnen en van buiten grondig schoon gemaakt. Het ziet er nu weer
spic en span uit.
Bestuur Nij Sion
De namen en telefoonnummers van de bestuursleden vindt u achterin de dorpskrant.
Vrijwilligers
Wij bedanken iedereen die zich belangeloos inzet voor ons prachtige dorpshuis Nij Sion.
Bestuur Nij Sion

Dag lieve dorpsgenoten
Wij hebben ons huis verkocht.. We gaan verhuizen naar “De Kamp” 6 in Lioessens.
Piet en ik hebben samen 39 jaar in Nijewier gewoond, Piet dus al veel langer. Wij
hebben met plezier hier gewoond, eerst samen met de kinderen. Wij hopen op termijn
naar een aanleunwoning in “De Skûle” te gaan. We hopen nog met enkele
dorpsactiviteiten mee te mogen doen zoals dorpsreisje of "eten met een praatje”.
Dag lieve dorpsbewoners, Piet en Froukje, De Kamp 6, 9134 PC Lioessens
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Burendag
De Singel - Bartenswei heeft op burendag weer een leuk samenzijn gehad in de
schuur van de familie Austen.
We hadden van het geld van de organisatie vele nestkastjes en insecten hotels
gekocht die we in de buurt van onze fruitbomen hebben gehangen, zodat de
fruitoogst volgend jaar weer optimaal wordt!
s ’Avonds hebben we genoten van een heerlijk warm buffet van de fam. Hoekstra
uit Anjum. De avond werd afgesloten met een bingo, wat jong en oud op het puntje
van de stoel deed zitten… zo spannend! Leuke prijzen vlogen over de tafel, helaas
had de één wat meer geluk dan de ander… maar het werd iedereen gegund!
Jenny Boonstra Wiersma

Protest uit Wetsens
Na een hete zomer van protesten over
“de pealtsjes op it hôf” manifesteerde
Wetsens zich opnieuw in de Leeuwarder
Courant: nu in het kader van de
boerenprotesten. Onder de kop: “De
boer levert niets meer in”, vond uw
verslaggever Siede en Paula Kemperman
uit Wetsens. Ze hadden een klein model
John Deere mee met een aanhangertje
met stro dat ze in Wassenaar hadden
ingeladen. Ook hadden ze een barbecue
en Jumbo hamburgers mee. Over het
fietspad bereikten ze Den Haag. In de
social media vond uw verslaggever ook
een bericht dat deze aardige Friezen met
alle plezier de hamburgers deelden met
aanwezige voorbijgangers. Top om zo
gezien te worden! Hulde aan de strijders!

Geslaagde High Tea op 8 Augustus 2019
Eten is vaak meer dan het vullen van de maag, met deze
woorden begonnen onze uitnodigingen. Zo ook de
uitnodiging voor de High Tea die we hebben georganiseerd
om de lange zomerstop wat leuker maken.
Hoeveel gasten en hoeveel hapjes?
Heel belangrijkste was het dat we wisten voor hoeveel
mensen we de High Tea gingen organiseren. Toen dat
bekend was, kozen wij voor 20 verschillende hapjes
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waarvan de verdeling tussen hartig en zoet ongeveer gelijk was. Dit was achteraf gezien veel te
veel (we waren met 40 vrouwen en mannen) en we hielden dus veel dingen over, maar daar
wisten we wel raad mee. Een volgende keer kunnen we minder hapjes per persoon maken.
Bakken
We wisten wat we allemaal wilden maken, toen moest het nog
gebakken worden en natuurlijk even uitproberen. Alles werd uit de
kast gehaald, om de middag te doen slagen. Het resultaat van al dat
bakken en klaarmaken waren schalen vol heerlijkheden,
sandwiches en soezen, taarten en scones, bonbons en cakejes en
nog veel meer.
Serveren
Toen al onze baksels
af waren kwam het
leukste: de baksels
serveren! We hebben
een tent opgezet en
zetten tafels vol met
taartplateaus, etagères, schaaltjes en bordjes. Op
elk kwam een ander baksel te staan. Serviezen
werden geleend en gepoetst, voor het serveren van
de thee, want wat is een High Tea zonder Engels
servies? Iedereen kon pakken wat -en wanneer- hij
dat wilde. Dit alles vergezeld van potten koffie en
thee en toen kon het theeleuten kon beginnen.
De High Tea
Onder stralende weersomstandigheden kwamen
onze gasten aan in de tuin van Marcus en Tiny aan
de Bredewei. Er werd genoten van alle lekkernijen,
het zoete en het hartige, de thee en de koffie.
Gezelligheid kent geen tijd luidt het gezegde, en
dat was ook hier het geval, zoals jullie kunnen zien
op de foto’s. Al met al een geslaagde middag voor
de gasten en voor ons als gastvrouwen.
Aan schuifmaaltijden
We hopen komend seizoen weer een aantal
aanschuifmaaltijden te organiseren. De menu’s
zijn een verrassing. U kunt te zijner tijd een
uitnodiging ontvangen.
De gastvrouwen:
Anne,
Anneke,
Carolien,
Dorothé,
Linda en Tiny
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Bedankje
Beste Dorpsgenoten,
Op 14 augustus zijn er in de ochtend 2 van onze 3 stallen door brand verloren gegaan. Het is niet te bevatten
wat er dan door je heen gaat. Zo ongrijpbaar. We hopen dit nooit weer mee te maken. Gelukkig is met behulp
van de brandweer de 3e stal blijven staan. Inmiddels zitten daar weer jonge hennen in die alweer de eerste
eieren gelegd hebben.
We willen iedereen bedanken voor de steun die we hebben mogen ontvangen in deze
nare periode. Het aantal kaarten en bloemen was overweldigend. Dit heeft ons zeer
goed gedaan en geeft ons de kracht en energie om weer door te gaan.
We proberen de draad weer op te pakken en zijn weer bezig het bedrijf weer op te
bouwen. Dit zal nog wel enige tijd duren. We zijn druk bezig de vergunningen weer rond
te maken naar de nieuwste eisen.
Nogmaals onze dank,
Dries, Maaike en René

Kleintje Winter/Kerstmarkt

Zaterdag 23 november
is bij de
SASCHUUR🌷
een kleintje Winter/Kerstmarkt.
Sneupen naar hebbedingetjes in
een gezellige sfeer!
Ook is Fokje Steringa aanwezig
met haar prachtige spulletjes!
Open van 10.00 tot 17.00 uur
🌲Iedereen is van harte
welkom🌲
Adres:
Siercksmaweg 10 9138SX Niawier
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Eén jaar naar dato
Er is in dit jaar veel gebeurd.
Hoi, ik ben Els Boonstra de vriendin van Albert zo was het verleden jaar.
Geboren in Brabant maar toch van Friese komaf daar mijn Pake en Beppe en mijn ouders Friezen waren en mijn
beide oudste broers hier ook geboren zijn te weten in Munnekezijl. Heb 3 kinderen één dochter en 2 zonen een
schoondochter en een schoonzoon en ons kleindochtertje Demi.
Nee het Friese land is mij niet onbekend veel familie woont hier en was al vanaf klein meisje altijd in Friesland
met vakanties te vinden. En zelfs hier in het dorp kom ik al negen jaar bij mijn neef dus Niawier is voor mij ook
niet onbekend. Jullie vragen zich af hoe Albert en ik aan elkaar zijn gekomen nou dat is gauw uitgelegd.
Mijn volle neef is tevens Albert zijn beste vriend al 30 jaar en zodoende hebben wij elkaar leren kennen nu zo’n
9 jaar geleden en kregen echt iets met elkaar in 2016.
Verleden jaar rond deze tijd kregen wij te horen dat ik na twee
keer borstkanker te hebben overwonnen toch diverse
uitzaaiingen had ten gevolge van de borstkanker, wat een klap
in onze gezichten was dat. Ik woonde op dat moment nog in
Brabant en daar in het ziekenhuis hebben ze meteen alles in het
werk gesteld om mijn behandelingen op te starten en alles over
te zetten naar Drachten. Dit wilde Albert graag zodat wij dichter
bij elkaar waren.
Na twee weken ziekenhuis mocht ik met Albert mee naar
Niawier. Maar lieve dorpsbewoners wat deed het ons goed toen
wij thuis waren er zoveel lieve kaartjes van medeleven in de
brievenbus lagen dit had ons zo goed gedaan fijn alsnog
BEDANKT.
De chemokuren zijn inmiddels beëindigd en 2 van de 4 tumoren
zijn weg maar de andere 2 die blijven en heb nu om de 3 weken
mijn immunotherapie wat heel goed gaat en voel mij daar goed
bij alleen vaak moe.
In dat zelfde weekend brandde het bedrijfspand van Gosse en
Stientje af en de winkel van Johan. Wat voor hun maar ook voor
heel het dorp een grote impact had. Laten we hopen dat hier
ook weer iets moois voor in de plek komt.
Inmiddels kan ik nu zeggen “Hoi dorpsbewoners, ik ben Els
Braaksma!” Albert en ik zijn getrouwd op 25 februari jl. met
alleen Mem, onze kinderen en ons kleindochtertje erbij dit omdat mijn situatie toen nog niet zo rooskleurig was
en Mem die aan het revalideren was in Drachten na een val waarbij ze de heup brak en haar schouder.
Mem en de eigen kinderen waren ook onze getuige en schoondochter en kleindochter waren onze
ringenmeisjes en schoonzoon onze fotograaf.
Ook hier hebben wij veel kaarten, bloemen en andere vormen van felicitaties gehad en willen wij jullie Van
Harte Bedanken.
Groet en Liefs,
Albert en Els Braaksma
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Nieuwe bewoners van
------ Terpstrjitte 9 -----Hallo allemaal,
Wij, Patricia en Gitte wonen sinds eind augustus aan de
Terpstrjitte 9. Als nieuwe bewoners van Niawier hebben wij
inmiddels al redelijk onze plek gevonden. We hebben fijne buren
en een prachtig uitzicht. We zijn samen met onze hond Boyke en 2
katten, Boefie en Figaro hier gekomen vanuit Marrum, waar we 15
jaar hebben gewoond.
We hopen dat we hier nog met veel plezier mogen blijven wonen,
ook nog lekker dichtbij Dokkum, waar ik (Patricia) werk en ook
vandaan kom en waar Gitte op school zit. Leuk dat we ons zo even
kunnen voorstellen aan iedereen.
Groetjes Patricia en Gitte

------ De Skulp 15 -----Goeie Allegear, By dizze wolle wy ús, as nije bewenners fan De Skulp 15, efkes foarstelle oan
eltsenien. In soad minsken sil ús miskien al wol kinne fan gesicht, It Hokje is namelik al in skoft in
bekind adres foar ús!
Myn namme is Bauke Soepboer, ik bin 23 jier âld, ik bin
bêrne yn Dokkum en hjir haw ik eins myn hiele libben
wenne. Ik wurkje no ynmiddels al 3 jier by Pranger-Rosier as
servicemonteur, dêrneist folgje ik moandeijûnen noch in
oplieding wêr’t ik eind dit jier mei klear wêze sil.
Myn freondinne is Femke Zeilinga, 21 jier âld en bêrne yn
Paesens. Femke hawt ek har hiele libben yn Dokkum
wenne. Sy studearret noch oan de NHL yn Ljouwert, hjir
docht sy de hegere hotelskoalle. Dêrneist wurket sy yn’e jûnsoeren en wykeinen noch as
resepsjemeiwurker by in hotel yn Grins.
Om’t wy al wol in protte kunde hiene yn Nijewier, wie de stap nei in doarp ta relatyf lyts. Hja ha d’r dan
ek al gau foar soarge dat wy ús hjir thús fiele, wat lykwols wichtich is. ‘Jim komme aansen op in
geselliche buurt!’ waard dan ek faak sein.
No’t wy hjir ynmiddels alwer in healjier wenje, kinne wy dit seker befêstigje! Kuortom, wy ha it poerbêst
nei ús sin.
Wy hoopje jimme sa genôch ynformeare te hawwen.
Foar dygene dy’t noch ál fragen hawt, as simpelwei ris om it hoekje sjen wol; it bier stiet faaks wol kâld!
Groetnis,
Bauke Soepboer en Femke Zeilinga
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------ Skulp 12-----In onze brievenbus vonden wij laatst een briefje met daarbij een exemplaar van de Dorpskrant. Op dat briefje
het verzoek of wij een stukje wilden schrijven voor de Dorpskrant om ons, als nieuwe bewoners in Niawier, voor
te stellen. Dat doen we natuurlijk graag.
Sinds mei 2019 wonen wij met ons gezin met veel
plezier aan de Skulp 12 in Niawier (dat rijmt
overigens). Ons gezinnetje Bathoorn bestaat uit
vader Oscar (48 jaar, maar voelt zich al jaren 39),
moeder Nanda (44 jaar), zoon Rik (21 jaar), dochter
Merel (19 jaar) en hond Manu (4 jaar). De afgelopen
17 jaar hebben wij in Dokkum gewoond en nu dus
sinds mei van dit jaar in Niawier. Het leuke is dat wij
allemaal in een andere provincie geboren zijn. Oscar
is geboren in Rotterdam, Nanda is geboren in
Dokkum, Rik in Drenthe en Merel in Overijssel.
Vanuit onze familie- en vriendinkring kregen we een
aantal vragen en opmerkingen: Niawier? Weten jullie
dat wel zeker? Uit Dokkum weg? Er is helemaal niks
daar hoor. Dat is best ver van Dokkum. Waar moet je
dan boodschappen doen? Kortom, onze beslissing werd niet altijd begrepen. Totdat ze eens langskwamen in
Niawier en met eigen ogen zagen hoe heerlijk rustig het is, wat een mooie woning en tuin wij hebben en hoe
goed de sfeer in Niawier is. Want dat hebben we wel gemerkt, de mensen hier zijn gastvrij en vriendelijk (tot nu
toe in ieder geval  ).
Wat kenmerkt ons als gezin verder? We zijn nuchter en niet zo ingewikkeld. Hobby’s? Jazeker. De mooiste club
van Nederland speelt een belangrijke rol in ons leven: Feyenoord !!! Daarnaast is Rik helemaal gek van auto’s en
sleutelt hij wat af aan auto’s met zijn vrienden. Merel heeft het druk met stage, school en uiteraard uitgaan. En
Nanda haar grootste hobby is wandelen en dan met name met de hond Manu (onze Jack Russel, die denkt soms
een Duitse Herder te zijn). Oh ja, werken doe we ook natuurlijk: Oscar werkt als financieel adviseur bij Rabobank
Leeuwarden, Nanda werkt als tandartsassistente in Dokkum, Rik werkt nu na zijn MBO opleiding eerst in Hallum
bij Van der Meulen en Merel werkt bij Jumbo in Dokkum naast haar MBO opleiding.
Nou, we hebben het idee dat we nu wel aardig wat van ons hebben verteld zodat jullie een goede indruk van
ons hebben gekregen. Wie weet spreken we elkaar wel eens op straat of ergens anders.
Groetjes van de familie Bathoorn.

------ Tsjerkepaad 10 -----Even voorstellen, wij zijn André en Elske Turkstra sinds 1 juni wonen wij in onze nieuwe woning
aan het Tsjerkepaad.
De meesten van jullie zullen wel wat meegekregen hebben van de bouw, want het was tenslotte
alweer een tijdje geleden dat er nieuwbouw plaatsvond in Nijewier (goed voorbeeld doet volgen
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wellicht…). Na al het voorbereidend werk kon op 11 november 2018 de eerste heipaal de grond in
worden geslagen, iets meer dan 6 maanden later konden wij al onze intrek doen in de nieuwe
woning. Via deze weg willen nogmaals iedereen bedanken die heeft meegeholpen, wij zijn super
blij met het eindresultaat, Tige Tank!!!
Maar nu even over ons zelf, de meesten zullen mij (André) al
kennen. Geboren en getogen in Nijewier en Wetsens. Na een
uitstapje van vijf jaar in een huurwoning in Dokkum (samen met
Elske) weer terug op het vertrouwde nest. Inmiddels 28 jaar oud
en werkzaam als Hoofdgreenkeeper op de Golfbaan in Assen. Hier
heb ik de leiding over een team van 8 man, met dit team doen wij
het onderhoud van het 240 hectare tellende terrein. Mijn hobby’s
zijn voetballen en kaatsen en ook kunt u mij regelmatig vinden in
het jeugdhonk.
Elske is geboren en getogen in Anjum en komt uit een
vissersfamilie. In februari van dit jaar is Elske gestart met haar
eigen bedrijfje. Ze is nu werkzaam als zelfstandig
kraamverzorgende onder de naam Kraamzorg Elske. Voor Elske
was het eerst wel spannend om het vertrouwde Anjum te verlaten,
helemaal als je naar een drukke buurt in Dokkum verhuisd. Beide waren we er al snel achter dat
de stad niks voor ons was. Toen was het de vraag wordt het Nijewier of toch misschien Anjum… de
uitslag is inmiddels bekend.
Groetjes Andre en Elske

------ Terpstrjitte 17-----Aan de Terpstrjitte op nummer 17 wonen sinds 14 juni 2019 Edwin en Agnes Leichtenberg. Vanuit
Enkhuizen, West Friesland, zijn ze nu in het “echte” Friesland komen wonen. Samen met hun hondjes,
Dori, Sara, Lucky en Maaike hebben ze er een gezellig thuis van gemaakt.
Edwin heeft sinds kort een baan bij Philips in Drachten. Op de afdeling export zorgt hij samen met zijn
collega’s dat de goederen worden verstuurd naar andere delen van de wereld.
Edwin heeft groene vingers en houdt van tuinieren in zijn prachtige tuin en geeft aan dat hij kleine
tuinklusjes heel graag doet voor de mensen die dat
niet meer kunnen of geen tijd hebben. Een mooie
tuin geeft jouw geluk zegt Edwin .
Agnes werkt vanuit huis(vertalingen) en ook houdt
zij zich bezig met het inrichten en onderhouden van
hun huis. Zij werkt ook als een vrijwilligster voor
diverse hondenasiels in het buitenland om
transporten te organiseren met voedsel, medicijnen,
warme dekens en geld verzamelen voor dakloze
honden en een goed onderdak voor ze te zoeken. En
natuurlijk met de verzorging van hun eigen hondjes.
Alle 4 de hondjes zijn adoptie hondjes en komen
van de straat en het asiel uit het buitenland.
Agnes en Edwin houden van reizen, fietsen, wandelen en vooral gezelligheid. Zij hebben het in Niawier
prima naar hun zin, jullie zien of zullen hen vast tegen komen met hun lieve viervoeters.
T.W.
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------ Sierckmawei 3 -----Wij zijn Rimer (25) en Amarins (24) Lawerman. Sinds 2013 een stel en getrouwd in juli dit jaar en wonen sinds
eind juli op de Sierckmawei 3.
Rimer komt van Hantum en werkt bij Dijkstra zonwering en zit mee in maatschap met zijn ouders op het
jongvee opfok bedrijf en KI-service. Zijn hobby is autocrossen en samen met zijn vrienden hebben ze
'Racingteam Dibbes', waarin ze verschillende klassen rijden. Rimer zelf rijdt stockcar F2.
Ik woonde al 3 jaar in Niawier. Ik ben 2 dagen werkzaam als gastouder bij een gezin in huis en verder werk ik
flexibel binnen Talant (gehandicaptenzorg). Mijn hobby is paardrijden, ik heb mijn eigen grote pony, en naar de
autocross.
Groetjes, Rimer & Amarins

------ Siercksmawei 22-----Op de Siercksmawei 22 wordt momenteel ontzettend hard
geklust, Jitse Bakker afkomstig uit Hiaure is 26 jaar en
was al langere tijd op zoek naar een mooi plekje en vond
dit in Niawier.
Hij werkt bij Visser Leeuwarden als ambulance bouwer.
Het huis met de garage wordt grondig verbouwd met
behulp van familie en vrienden. Een streefdatum voor
bewoning is nog niet bekend, maar gaat zeker in 2020
goedkomen.
Jitse zijn grootste hobby is met de vrienden naar Stockcar
racen, ze hebben een team uit Hantum.
A.T.W.
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Stoep- en garageverkoop met Open Tuin route
Verkopen maar!……...…Mooie Tuin hoor!…..……..Kijkje in mijn woning!

Zaterdag 27 juni 2020 willen Peter & Annemarie bij genoeg aanmeldingen weer een stoepschuur- en garageverkoop organiseren in Niawier.
Naast de verkoop willen we ook weer een Open Tuin
route samenstellen. Voor wie (ook) een OpenHuis wil
verzorgen, dit is dan mogelijk.
Uit de enquête die we na de eerste keer hebben rond
gebracht is gebleken dat de meerderheid langer door wil
gaan. Daarom zal het tijdstip van verkoop nu worden van
09.30 uur tot 15.00 uur. Zo heeft een ieder meer
mogelijkheden tot verkoop, vooral omdat mensen soms
lang blijven sneupen bij iemand.
Omdat het organiseren de vorige keer ons geld heeft gekost willen we nu graag een bijdrage vragen. Dit
zal niet de hoofdprijs worden, wij verwachten max € 5,00.
Wat mag je van ons verwachten?
 Allereerst dat we alles op alles zetten om dit weer tot een succes te maken.
 Dat we de activiteit onder de aandacht van de media brengen.
 We flyers laten maken welke we op zoveel mogelijk plaatsen willen ophangen in de regio.
 Dat er een route /wegbewijzering komt zodat alle straten meegenomen worden.
 Er weer een vergunning aangevraagd wordt.
 En nog heel vele andere zaken.
Wat vragen we van jou?







Wil je ook deelnemen geef je dan zo snel mogelijk op.
De eerste sluitingsdatum is 31 december, wij kijken dan of er genoeg aanmeldingen zijn om door
te gaan met organiseren.
Graag ontvangen we je naam, adres gegevens, email adres en telefoonnummer.
Daarnaast horen we graag waar je aan mee wilt doen.
Vul onderstaande strook in en breng deze even langs aan de Siercksmawei 27 of mail naar
activiteitenniawier@gmail.com
Dat je de locatie feestelijk aankleed en inricht!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja ik doe mee en geef me hierbij op:
Naam:

Tel. nr.

Adres:

Email:

Mijn Activiteit is:

⃝ Verkoop

⃝ Open Tuin
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⃝ Open Huis

Een nieuw avontuur in Munein, maar misschien…

We zijn zes maanden geleden de trotse
ouders geworden en Jorgen grote broer
van zijn zusje Liv Hellen Eerenvelt. Ze is
11 mei geboren. En het leukste om te
vertellen vind ik, dat Liv hier in ons huis
geboren is…dus een echte Nijewierster!
Op deze manier groeit ons gezin uit zijn
jasje en hebben we daarom ons huis te
koop gezet en verkocht.
Met veel fijne herinneringen aan het dorp
en onze straat Siercksmawei, beginnen
wij een nieuw avontuur in Munein. Het is
een tussenoplossing voor ons dus wellicht
komen we terug… Ruth en Thomas

Over zangkoor de Sionsjongers
Zangkoor De Sionsjongers is een gemengd koor dat wekelijks op
woensdag repeteert in buurthuis Nij Sion. Van huis uit een kerkkoor
maar we zingen ook veel populaire songs en zo mogelijk in het Fries.
Na de vakantie zijn we op woensdag 4 september weer aan een nieuw
zangseizoen begonnen. We hebben een aantal nieuwe leden mogen
begroeten en zijn nu weer redelijk op koorsterkte. Toch willen we er
eigenlijk nog wat meer zangers en zangeressen bij en het liefst uit de
wat jongere generaties want het koor lijkt gaandeweg wat te vergrijzen.
Het koor heeft inmiddels al weer een aantal leuke optredens achter de
rug en gaat zich komende tijd richten op het kerst-repertoire. Zondag 15 december staat
namelijk een kerstconcert gepland in het Vituskerkje te Wetsens.
De aankondiging hiervan zal binnenkort door d.m.v. flyers en posters bekend gemaakt worden.
Houdt U die datum dus hiervoor gereserveerd in uw agenda.
Tot ziens bij De Sionsjongers
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Thea de Jong kampioen met Shariel T.S.
Kampioenschap
Rond de veertig Hackney’s waren aangemeld voor de centrale keuring van het Nederlandse Hackney
Stamboek op 26 augustus in Nunspeet. Deze keuring vond plaats onder stralende weersomstandigheden.
De oorsprong van de Hackney ligt in Engeland. In vroegere tijden werd het daar gebruikt als rijdier en
als lastdier, maar later werd het gebruikt als trekdier voor de postkoetsen, omdat de Hackney beschikte
over veel uithoudingsvermogen en voldoende sterk en snel was.

De Hackney’s
Rond het begin van de twintigste eeuw werden de eerste Hackney's in Nederland ingevoerd. Tussen de
Eerste en de Tweede Wereldoorlog was de fokkerij en het gebruik beperkt van omvang. Daarna nam de
belangstelling toe. In het begin van de Hackney werden de paarden gebruikt voor de Postkoets om
landbouw producten naar de markt te vervoeren omdat de Hackney snel was en beschikt over veel
uithoudingsvermogen. Ook werd de Hackney gebruikt om de familie zondags naar de kerk te brengen.
De Hackney werd in de jaren 70 ingezet bij het Nederlandse tuigpaard, dat kunnen we zien tijdens
concoursen. De paarden stralen luxe uit en hebben veel beweging.
Het Nederlandsch Hackney Stamboek is opgericht op 2 februari
1946. Vanaf deze oprichting heeft het Stamboek zich mogen
verheugen in een enthousiaste groep fokkers. Het kenmerk van de
Hackneyfokker is zijn trouw aan het ras.

Kampioen
Eén van de deelneemsters op deze keuring was Thea de
Jong uit Niawier met de tweejarige Shariel T.S. Zij
werd gefokt door Peter Bruininx, die zijn hengst Ashley
Sky en merrie Vulcan’s Lady combineerde. Dat het een
goede combinatie was bleek deze dag, Shariel T.S.
werd kampioen. Maar niet alleen de combinatie heeft
tot dit resultaat geleid, eigenaresse Thea, heeft minstens
zoveel hier aan bijgedragen. Een overgelukkige Thea
kreeg het Kampioenslint omgehangen een grote
verdienste voor haar werk.

Familie de Jong
Thuis bij de Jaap en Wieke en Thea en Janke, staat alles
in het teken van paarden. Als je met hen over paarden
begint zitten ze op de praatstoel met mooie verhalen
over wedstrijden en keuringen, verhalen over de
verzorging van de paarden en het paardenras, de
Hackney’s.

Thea met haar kampioenslint, haar paard Shariel T.S en
voorbrenger

Jaren terug maakte Jaap voor het eerst kennis met dit
paardenras en toen was het duidelijk voor hem, hier wil
ik verder mee. Het virus voor de Hackney’s was gelegd.
Dit zijn zulke prachtige paarden, eigenwijs maar heel
lief en heel mak. De stal van de familie draagt de naam
Froglands, wat betekent Kikkerland.
Shariel T.S, in actie tijdens de keuring

En wat is de keuze goed uitgepakt. Ook Wieke, Thea
en Janke zijn dol enthousiast met deze paarden. De paarden zijn goed voor Thea en Janke, het is een
kwestie van gevoel. En dat betekent heel veel voor hen. In hun stal zijn nu 6 Hackney’s van wie er 3
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drachtig zijn. Wanneer er een veulen wordt geboren wordt deze door
Thea en Janke heel goed verzorgd. Direct na de geboorte wordt contact
gemaakt met het veulen, door met ze te praten en aan te raken, voor en
achtervoet optillen enz. Op deze manier wordt een goede basis gelegd
voor het verdere verloop van de opvoeding van de paarden.
Ook voor de oudste dochter, Alie, betekenen paarden heel veel. Zij
woont door de week in Burgum en gaat een dagdeel naar de
dagbesteding. Hier bloeit ze helemaal op bij het verzorgen van de
dieren. In de weekends als ze thuis is helpt ze met het verzorgen van de
Hackney’s. Alie ziet dan niet op een uurtje meer want ze geniet hier
volop van.
De kampioensbeker

Concoursen
Wanneer de concoursen worden bezocht zorgen Thea en
Janke niet alleen voor hun eigen paarden maar helpen ze
ook andere deelnemers om bijvoorbeeld paarden van de
wagen te halen of andere hand en span diensten te doen.
In de stal thuis worden de paarden verwend met een
heerlijk strooisel van hennep. Dit is een gemakkelijk
product wat veel vocht opneemt waardoor de paarden
langer schoon en droog staan.
De vierjarige merrie, eigenaar van Jaap en Wieke, Magix
Loveny Dreams is reserve kampioen geworden op een
keuring. Al met al top prestaties in deze Paardenfamilie.
Ook vanaf deze plaats Thea, gefeliciteerd met je
kampioenschap. Nog veel plezier met jullie paarden,
concoursen en keuringen.

Magix Loveny Dreams, reserve kampioen

T.W.

Website Evenementen in Noordoost-Friesland
De organisatie Regiomarketing en Toerisme (RMT) heeft een website ontwikkeld waarop een heleboel
recreatieve informatie over de regio Noordoost-Friesland staat. Daarmee geeft deze site een goed beeld van wat
er allemaal in onze mooie regio te doen en te zien is. Er worden in Noordoost-Friesland namelijk een heleboel
evenementen georganiseerd. Het zou mooi zijn dat al deze evenementen zoveel mogelijk op deze website
gepubliceerd worden.

Echter om deze te publiceren moet RMT wel op de hoogte zijn van het evenement. Daarom een oproep aan alle
organiseerders van evenementen om informatie over de te organiseren evenementen door te geven aan deze
website. Dit is namelijk een uitgelezen kans om meer publiciteit aan uw evenement te geven. Bovendien is het
voor de bewoners en de toeristen een mooie mogelijkheid om er achter te komen wat er in de regio te doen is.
Voor meer informatie zie: www.eropuitinfriesland.nl/evenementen

Wilt u een evenement doorgeven dan kan dit via info@rmtnof.nl
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-------------------------------------------------------------------------------De sjoelavond is op 22 november

Een week later ! ! !
dan eerst was gepland, i.v.m. de
verhalen avond in Niawier
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Typelje
Afgelopen zomer kreeg ik een mailtje van een zekere Klaas Loonstra uit Veenendaal. Oudere
inwoners van onze dorpen zullen zich misschien wel kunnen herinneren, dat er voor Eise
Feenstra in de kauwen op het spultsje van Gert Jan Sijtsma, een familie Loonstra heeft gewoond.
Daar is Klaas een zoon van. Ze zijn in de vijftiger jaren met het hele gezin naar Twente verhuist,
waar zijn vader in de textiel is gaan werken.
Klaas is na wat omzwervingen in deze streek, uiteindelijk in Veenendaal terecht gekomen.
Hij volgt het wel en wee van onze dorpen op de site van Niawier/Wetzens, en zodoende kwam hij
er achter dat wij aan het typeljen waren geslagen. Hij bedacht dat hij dat graag eens zou willen
doen met zijn kinderen en kleinkinderen, maar wist niet precies meer hoe het werkte.
Hij zag dat ik het organiseerde, en zodoende kreeg ik dat mailtje van hem waarin hij vroeg, of ik
hem de spelregels wilde uitleggen. Ik dacht bij mezelf, hoe krijg ik dat voor elkaar?
Maar even later kreeg ik weer een
mailtje van Klaas waarin stond dat hij de
regels al had gevonden op Wikipedia.
Maar ik was nog niet van hem af, want
hij moest nog typelstokken hebben. Ik
legde hem uit, dat hij die uit een
meidoornstruik moest halen. Maar dat
kon hij daar niet doen zei hij, want dan
kreeg hij de politie achter zich aan.

We spraken af dat ik voor typelstokken zou zorgen, en dat hij begin september, als hij met
vakantie met zijn vrouw in Friesland zou zijn, de typelstokken bij ons zou weghalen.
Zo is het geschied, op een maandagmiddag hebben ze bij
ons gezellig koffie gedronken, en ze hebben de typelstokken
meegekregen. Later kreeg ik nog een mailtje van Klaas met
foto's erbij, waarin stond dat hij met zijn kinderen en
kleinkinderen aan het typeljen was.
Ik dacht ik wil dit even met jullie delen, en vooral de
ouderen onder ons zullen dit wel een mooi verhaal vinden.
Geertje en ik hebben tegen elkaar gezegd, als we het land
weer eens intrekken, dat we dan even een bakje gaan doen
bij Klaas en zijn vrouw, want het zijn hele aardige en
aimabele mensen.
Willem Weidenaar
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Nieuws Iepenloftspul
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, gaan we in september 2021 een iepenloftspul organiseren in
Niawier. We hebben daarvoor bij alle dorpsbewoners geïnformeerd of jullie mee willen doen. Daar zijn
een aantal enthousiaste mensen uit gekomen die met elkaar de schouders eronder willen zetten om
ervoor te zorgen dat wij een fantastisch Iepenloftspul krijgen in Niawier.
Inmiddels zijn er meerdere bijeenkomsten
geweest waarin de eerste plannen zijn gesmeed.
Om een goed inzicht te krijgen in een project van
deze omvang hebben wij contact gezocht met
omliggende dorpen die ervaring hebben met
dergelijke projecten. En om alvast in de stemming te komen zijn we met elkaar naar het Iepenloftspul
geweest in Dronrijp. Hier werd Turks Fruit opgevoerd. Het was een prachtige voorstelling waarbij Sicco
de Ree assistent-regisseur was. Hij is geen onbekende in de wereld van de Iepenloftspullen. Daarom
zijn we hartstikke blij dat hij in Niawier de regie op zich gaat nemen.
Voordat het zover is moet er nog flink wat gebeuren. De grote lijnen zijn uitgezet en zullen in de loop
van de tijd steeds duidelijker worden. Om op de hoogte te blijven kunnen jullie onze Facebook pagina
volgen waar we de laatste nieuwtjes op zullen plaatsen. We kunnen ons voorstellen dat jullie net zo
enthousiast worden als wij. We kunnen ook altijd nog mensen gebruiken voor onze deelcommissies
(zoals decorbouw, licht, catering, PR, sponsorcommissie, kleding, rekwisieten, terreinen). Een mailtje
afm.wiersma@gmail.com of telefoontje naar Annemarie Tromp (06-303 212 24) is voldoende!
Hartelijk groet,
Iepenloftspul Niawier 2021

Voor wie Annemarie nog
niet kent… Deze foto vond
ik nog in het archief. Wat
een leuk stel!
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Nijs fan us fan de Oranjevereniging Nijewier-Wetsens
Als jullie dit lezen is het nog ongeveer 7 maanden tot ons dorpsfeest. Zoals jullie bij de bekendmaking
van ons feest hebben kunnen lezen, het volgende feest ook weer versierde wagens.
Vanuit het dorp hebben we wel wat weerklanken gehoord dat we dan alweer versierde wagens
hebben. Maar bekijk het positief........




Het is maar 1 jaar eerder
Anders moeten we 5 jaar wachten voor weer eens versierde wagens
Wie weet hebben ze het dan afschaft

En ons motto is, meedoen is het belangrijkst!
Wij als Oranjevereniging zijn van mening dat Nijewier-Wetsens barst van creatievelingen!
Voor degenen die het thema is vergeten...........

OP EN ROND HET WATER

Magda en Wim op een echte oude boot, Dorpsfeest 2015

Verder zullen we onze ledenlijst gaan updaten. We zien veel nieuwe bewoners, wat ons blij maakt! Als
Oranjevereniging hopen we dat jullie ons willen steunen en lid worden van Oranjevereniging NijewierWetsens. Er volgt een formulier voor aanmelding door de bus.
Oranjevereniging Nijewier-Wetsens
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Sport Staalt Spieren
Woensdag 28 augustus was de 1ste les weer voor de kinderen. Meester Freerk krijgt dit jaar hulp, bij de
groepen 1 en 2, van Iwan Brouwer.
Gymtijden voor 2019:
Groep 1+2
13.30-14.30
Groep 3+4
14.30-15.30
Groep 5+6
15.30-16.30
Freerunning (gr. 7+8) 16.30-17.30
Afmelden voor de gym kan voor 1 januari en voor 1 juli.
Iedere donderdagavond van 19.15 tot 20.15 uur is er buikdansen in het dorpshuis o.l.v. Usha Uppal.
Kom vrijblijvend eens kijken! Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk .
In december is er weer een open les van de gymnastiek en freerunning. Dit doen we in combinatie met
het 60 jarig jubileum van de vereniging. Meer info hierover volgt nog.
Een sportieve groet namens het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Uitvaart fotografie
Een oud spreekwoord zegt “onbekend maakt onbemind!”
Regelmatig spreek ik mensen die hun gedachten over fotografie
tijdens een uitvaart ter discussie brengen. Regelmatig merk ik dan
ook dat vele mensen bovengenoemd spreekwoord hanteren.
Of mij de vraag stellen, ‘’wat vind jij zo leuk aan verdriet
fotograferen?’’
Waarom zouden mensen zo denken is dan mijn vraag. Simpel om
het feit dat velen niet weten wat het inhoudt, een fotograaf die een
uitvaart vast legt. Het heeft niets te maken met wat ik leuk hieraan
vindt. Het heeft alles te maken met wat de nabestaanden van de
familie mij terug koppelen.
Dat is namelijk dat vele vragen beantwoord worden aan de hand van
de fotoreportage. De foto’s, digitaal of in album helpen mensen om
dat gene wat niet zichtbaar was toch mee te krijgen. Vele dingen
krijgen mensen niet mee tijdens en rond de dag van afscheid nemen.
Men vindt troost in de foto’s, herkenning en erkenning. Als
fotograaf breng ik juist die dingen in beeld die mensen en zeker de
familie op de voorste rij(en) niet zien of opmerken. Het zijn vaak
hele kleine dingetjes die een groots gevoel oproepen van troost. Het
zijn antwoorden op vragen die er onbewust zijn.
Om dit goed uit te kunnen leggen ben ik en kom ik graag in gesprek
met mensen. Aan de hand van foto’s en voorbeelden is gebleken dat
mensen dit dankbare werk anders gaan zien. Waarom dus wachten
als je er meer over wilt weten.
Neem contact op met mij en ik kom vrijblijvend vertellen over Uitvaart- en Afscheidsfotografie.
‘’Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart’’
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Opbrengst collectes
Bedankt! Namens Sarah Fay en alle 200.000 mensen in Nederland met een
spierziekte. Sarah was acht jaar toen zij de diagnose Limb girdle spierdystrofie kreeg.
Helpen hoeft niet moeilijk te zijn.
Dank aan alle collectanten die dit jaar weer mee hebben geholpen te collecteren. Het
prachtige bedrag van € 332.35 kunnen we overmaken naar het spierfonds.
Jacky Gardenier
De opbrengst voor het Longfonds in 2019 was € 213,25. Alle inwoners van NiawierWetsens, bedankt voor uw gift.
Ook de collectanten: Trienke Holwerda, Carolien Fardin, Sjoukje Dijkstra, Jacky en
Kristine Gardenier en Djoke van Dellen, enorm bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie
was het niet gelukt! Ik wil Djoke extra bedanken voor het coördineren dit jaar!
Met vriendelijke groet Marianne Kersbergen
In de eerste week van september heeft de collecte voor de KWF
Kankerbestrijding in Niawier een bedrag van € 277,50 euro opgebracht. Wat
een prachtig bedrag! Met dank aan u als gever en met dank aan de
collectanten.
Voor het aankomende jaar/jaren zijn we opzoek naar een aantal nieuwe
collectanten die willen helpen om geld op te halen voor kankeronderzoek. De collecteweek van 2020 is van 30
augustus t/m 5 september. Voor meer informatie en/of wilt u zich aanmelden als collectant voor de KWF kunt u
contact opnemen met mij, Janneke Neef Bornensisstrjitte 7 Niawier.

Mei elkoar ûnderweis - uitnodiging
Omdat bewegen ons gezond houdt én het gezellig is om samen te doen, willen we graag ‘Mei
elkoar ûnderweis’!
We hopen op uw deelname! Hoe ziet zo’n middag eruit? Een rustige wandeling van ongeveer één
uur met halverwege een pauze. Na de wandeling willen we u uitnodigen om in het dorpshuis even
na te praten onder het genot van een bakje koffie of thee.
Deze middag is geheel kosteloos.
voor wie:
wanneer
tijdstip
locatie

iedereen!!! (ouderen en chronisch zieken met of zonder rollator, ook
rolstoelgebruikers kunnen meedoen!)
iedere donderdagmiddag
vanaf 14.30 uur
Dorpshuis de Terp Doktersfiif 22, 9137 RW Oosternijkerk

aanmelden

06-235 00 926 Of via dongeradeel@buurtzorgnederland.com

vervoer

geen vervoer? Geef dit aan ons door, dan kijken we samen naar een oplossing

Hartelijke groeten,
Buurtzorg team Dongeradeel
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Kerstwandeling
Op 24 december organiseert het Dreamteam een Kerstwandeling in Metslawier. We
beginnen ’s avonds om 7 uur bij Rehoboth, op de Balthasar Bekkerstrjitte 27 en we
eindigen in verzorgingshuis de Skûle aan de Stationstraat.
Het is de bedoeling dat we samen door Metslawier gaan en op verschillende punten
komen we personages uit het Kerstverhaal voorbij. Bij deze nodigen we iedereen uit om
dit met ons mee te vieren.
De voorbereidingen zijn in volle gang maar als je denkt dit lijkt me leuk om mee te
helpen dan ben je van harte welkom.Je kunt je opgeven bij Tiny Weidenaar Bredewei 4a
in Niawier of bel mij op nummer 06-10415057.
Het Dreamteam.

Vrijwilligers gevraagd voor de Skûle Metslawier
In de Skûle word vele activiteiten georganiseerd voor de ouderen en dat willen we natuurlijk graag zo
houden. Aan de slag als vrijwilliger heeft veel mooie aspecten zo leert u andere mensen kennen, bent
u zinvol en maatschappelijk bezig en het is tevens nog leuk ook.
Mensen bezoeken, blij maken en helpen is dat geen mooie besteding van een paar uurtjes vrije
tijd?
Vrijwilligers worden onder andere ingezet als:
 Gastvrouw/-heer bij koffie drinken 9.30 tot 11.30 uur
 Bewoners naar activiteiten brengen en helpen tijdens de activiteit 15.00 tot 17.00 uur
 Helpen bij Opkeamer (van 17.00 uur -19.00 uur met bewoners eten in de zaal).
 Winkeltje, warme maaltijd, kerkdiensten, Gym en spel en nog vele andere activiteiten.
Als u meer informatie wilt of vrijwilliger wilt worden kunt u zich aanmelden bij de
UVV (Unie Van Vrijwilligers, Dokkum) of bij Elly de Groot, Welzijnsmedewerker
Woonzorgcentrum De Skûle, Metslawier tel: 0519 – 244 514 of per mail
Elly.de.Groot@elkander.frl , aanwezig.: ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur

Doppen sparen
Zoals vele van u wel weten worden er tegenwoordig veel doppen en dekseltjes
gespaard. Vele goede doelen krijgen hier geld voor om meer onderzoek naar de ziekte te doen. Graag
wil ik me inzetten voor het diabetes fonds! bijna elke familie krijgt hiermee te maken...
Er staat een ton op mijn oprit waar u alle dopjes of deksels in mag doen, het liefst wel schoon! Zoals
yoghurt of wasmiddel doppen. Ik zorg dan dat het bij de juiste persoon terecht komt. Mijn adres is
Bornensisstraat 3 (tegenover Nij Sion).
Hartelijke groet Jantsje Wiersma Holwerda

- 26 -

Friese Recepten
Recept vegetarisch stoofpotje met groenten en linzen
heerlijk voor koude herfstdagen !
VOOR +/- 4 PERSONEN

Dit vegetarisch stoofpotje met een heleboel groenten en lekker vullende linzen smaakt
Indisch dankzij de heerlijke geurige kruidenmengeling.
Ingrediënten:
200 g broccoli, in roosjes
200 g bloemkool, in roosjes
200 g wortelen, in stukjes
200 g courgettes, in stukjes
300 g rode linzen
1 ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, gesnipperd
1 rode peper, fijngesnipperd
200 ml Griekse yoghurt
500 ml groentebouillon
1 el gember, geraspt
3 takjes koriander
3 kardemompeulen, gekneusd
2 tl komijnpoeder
2 tl korianderpoeder
½ tl kurkuma
1 el zonnebloemolie
peper en zout
Bereiding
1. Verhit wat olie in een grote pan en fruit de ui glazig. Voeg de knoflook, de
gember, de chilipeper en kardemom, kurkuma, komijn- en korianderpoeder toe.
Roerbak ongeveer 2 minuten, tot de geuren vrijkomen.
2. Voeg de groentebouillon en de linzen toe. Breng aan de kook en zet het vuur
lager. Laat 10 minuten sudderen. Voeg de gemengde groenten toe en laat nog 10
minuten zachtjes koken, of tot de linzen en de groenten net gaar zijn. Kruid met
peper en zout.
3. Roer de yoghurt door het stoofpotje en warm nog even door (laat niet meer
koken). Werk af met enkele plukjes koriander.
LEKKER ITE !!
Groeten, Anne Voet
Ik geef het bak/kookstokje door aan Linda Kooistra
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It bistenlibben op Wetsens
Hy/zy dy't moarns betiid wekker wurdt, kin tsjûgen wêze fan Lenie's moarns kuier mei trijekleur kat en
hûn. Itselde yn 'e jûn. De tocht rint lâns ko Klaartje dy’t op 10 mini skjipkes passet. Doet Jan en Ivon
fan’t simmer op besite wiene op it Amelân wiene se Klaartje efkes kwyt:
“Ameland - De Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij (KNRM) had dinsdag
een bijzondere klus: er was een koe in het
water van de Waddenzee beland. Het dier was
voor het eerst weer buiten en sprong uit
enthousiasme over de dijksloot. De eigenaar
van de koe schakelde daarop de reddingmaatschappij in. De koe zwom ter hoogte van de
Ballumerbocht. De KNRM kwam met twee
boten ter plaatse en had een uur nodig om de
koe te redden, zo schrijft het op haar website.
Het dier moest naar de Waddenzeedijk versleept worden waarna het met een kraan uit het water werd
getakeld”. (bron: Telegraaf)
Die selde trijekleur kat fan hjir boven had yn de bistedei wike yn dow fongen yn de tún fan Tjerk en
Wieke en ûtdien fan alle fearren. De hûn fan Anne en Joanneke had de dow fûn en it baaske had dr
mei nei de Fûgelpits west. Foar 50 euro, eigen donaasje, wurdt it bistje wer oankleid en it docht it goed!
Yn dei letter binne de pubers Alex en Jorn opp’e strún en fine in syke rôt. Miskien hie d’r ek wol in
brutsen sturt! Net 1 Wetsenaar doarst in ein te meitsjen oan it libben fan 'e rôt. Gelokkig fersoarge
Djoke de jongens en de rôt. Se binnen yn de auto nei de bistedokter ta setten. It bistje is goed
ûndersocht mar dochs euthaniseerd. Wat it koste is de skrieuwer ûnbekend bleaun mar je soene dochs
graeg yn bist wêze wolle op Wetsens!

Verwijderen grafstenen op kerkhof Niawier
Binnen afzienbare tijd zal een aantal oude grafstenen van het kerkhof bij de voormalige Ned.
Hervormde kerk worden verwijderd. In de meeste gevallen betreft het stenen waarvan in het verleden
met de familie een bepaalde termijn is afgesproken. Omdat die termijn is verstreken en er dus ook niet
meer voor wordt betaald, is tot opruimen besloten.
In een enkel geval zijn er geen adresgegevens bekend van eventuele nabestaanden en worden er al
jaren geen grafrechten meer betaald. Bij de betreffende graven is een bordje geplaatst om bezoekers
van het kerkhof hierop te attenderen. Het betreft onderstaande graven:
12.7 en 12.8
13.15 en 13.16
13.17 en 13.18
13.19
13.20 en 13.21
14.22 en 14.23
Z.O.-zijde

Pieter Wijma en Oekje Houtman
Pier Wierds Wiersma en Froukje Hiemstra
Ida en Wijtze Veltman
Baukje Wiersma
Jan Harms en Alida Harms-Strijbis
Willem Vlasma en Barber Dijkstra
Jacob Slagman en Janke Buwalda

Voor verdere informatie kunt u zich desgewenst wenden tot
Hendrik Nicolai, Siercksmawei 21, Niawier
tel. 0519- 241 658
Niawier, 13 juli 2019
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Buurtvereniging Om'e Kamp
Begin dit jaar hebben wij weer een buurtvereniging opgericht
met de naam Om'e Kamp.
De Bornensisstrjitte, het Linepaed, het Tsjerkepaed, allemaal
gelegen rond een mooi stukje Nijewier de dorpskamp. Met
een welkomstborrel in februari hebben we de oprichting van
om'e Kamp gevierd! In juni volgde er een noflike simmerjûn.
Leuke momenten om elkaar te ontmoeten en ook kennis te
maken met de nieuwe bewoners van onze buurt.
Op 28 september hebben we een burendag georganiseerd. Meer dan 30 personen waren
aanwezig bij het koffiedrinken. Enkele leden hadden wat heerlijks verzorgd voor bij de koffie!
Daarna hadden we creatieve workshop. Gezellig aan de lange tafels
hebben we vogelhuisjes beschilderd, wat tot hele mooie resultaten
leidde!
Ná deze creatieve uitspatting hebben we met z'n allen genoten van
een heerlijk lunch en hadden we tijd om bij te praten. Een zeer
geslaagde burendag!
Het is fijn om gedurende het jaar elkaar te ontmoeten en samen te
zijn, juist in deze tijd!
Hopelijk zullen er nog vele leuke activiteiten volgen!

Nieuws van de Dorpstuin Niawier
Herfst. Herken je dat gevoel? Dat de tijd zo voorbij vliegt…
Aan de tuinen merk je dat we alweer in het najaar zijn. Het
wordt eerder donker maar kijk eens in onze dorpstuin:
herfstasters!
En de dahlia’s bloeien nog volop en we zijn November.
Onze vaste tuinmaaier, Marcus, heeft pas het gras nog
gemaaid. De tuindames hebben de tuin weer winterklaar
gemaakt. Onkruid er uit en uitgebloeide bloemen en takken
gesnoeid.
Maar wat hebben we weer een mooi tuinseizoen gehad.
Prachtige stokrozen stonden maanden te bloeien, de
kaardenbollen waren in grote getale aanwezig, en ook de pompoenen deden het weer super goed. In juni
zijn we getrakteerd op schalen vol heerlijke aardbeien, en ook de sperziebonen waren als vanouds.
In de vorige dorpskrant kon u lezen over het zaaien van zaden op verschillende locaties in het dorp, met
de leerlingen van de basisschool. Wij als dames van de dorpstuin wilden graag een bijdrage leveren aan
meer biodiversiteit en dat is gelukt. Het weer zat in eerste instantie niet mee het was heel droog was in
mei en daardoor wilde het zaad moeilijk ontkiemen, maar uiteindelijk is het toch goed gekomen op drie
locaties in het dorp. De plekken op de Singel die waren ingezaaid zijn jammer genoeg niet tot bloei
gekomen. En nu hopen we dat het volgend jaar nog mooier gaat worden in het dorp, meer kleur en meer
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bloemen. We hebben al zaden van de dorpstuin bewaard
om deze in het voorjaar te strooien. We kunnen bijna niet
wachten.
Maar het is nog geen voorjaar en om te overwinteren als
club organiseren we nu theemiddagen, gezellig even
bijpraten want eigenlijk kunnen we niet zolang zonder
elkaar. Een echt hoogstandje was ons etentje samen.
Heerlijke gerechten waren er gemaakt van vruchten van de
tuin van het dorp of eigen tuin.
We hebben ook afscheid genomen van Akkie van der
Werf, zij is verhuisd naar Eesergroen, een prachtig plaatsje De tafel is gedekt, laat de oogstgerechten maar komen!
in Drenthe. De laatste tijd kon ze om gezondheidsredenen
niet meewerken in de tuin maar toch zullen we haar goede adviezen en humor missen. Het ga je goed op
je nieuwe plek Akkie met Piet op je nieuwe stek. Dorothé was ook niet in de gelegenheid om te
tuinieren bij ons in de dorpstuin, maar we hopen dat ze volgend jaar weer aanwezig kan zijn.
Mocht u na het lezen van ons verhaal denken, bij die gezellige club wil ik ook graag horen, nou dan bent
u van harte welkom. In het voorjaar beginnen we weer op de middagen en wanneer het ’s avonds weer
licht is gaan we op de maandag vanaf 19.00 uur weer bezig.
U kunt natuurlijk ook gewoon een keer mee helpen, dat vinden we ook heel gezellig en mooi.
Djoke, Carolien, Marion, Magda, Dorothé, Tiny en Marcus

Wie wat waar in Wetsens
Wetsens heeft de laatste jaren een verjongingskuur ondergaan. Op de boerderij van Astrid, tegenover het
dorp, wonen nu Martin en Marlies. Een jong hard werkend stel, een aanwinst voor het dorp.
Dan hebben we nog Siede en Paula, ook een aanwinst! Zij zijn bezig een manege op te zetten aan de
Fellingwei en hebben al heel wat werk verzet. De boerderij heeft na jaren van leegstand weer een mooie
bestemming gekregen.
Naast Siede en Paula wonen Bert en Yvonne met hun drie kinderen. Ook
dit is een ondernemend gezin. Ze verbouwen hun eigen groenten en fruit,
maken zelf jam en verkopen dit in hun kraam aan de Dokkumerwei.
De woning naast hun (Jaerlawei) is gekocht door Engelsen, maar die zien
we niet vaak.
Onze nieuwste inwoners zijn Joanneke met haar twee kinderen, uit
Schoorl. Joanneke heeft al jaren een relatie met Anne de Bruin, vanaf de
zomer wonen ze allemaal bij elkaar. Samen organiseren ze muzikale
weekenden en andere culturele zaken in ons kerkje.
Naast Fam.de Bruin woont Lenie, die vorig jaar helaas haar partner
Nettie veel te vroeg verloren heeft. We missen haar nog steeds ondanks
dat ze hier maar zo kort gewoond heeft.
Het ogenschijnlijk zo rustige dorp Wetsens is dus bruisender dan men denkt! Tot een volgende keer.
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AED, hoe staat het in ons dorp ermee?
Het aantal hulpverleners om de AED’s in ons dorp te bedienen zakken
stilletjes af naar een niveau waarvan we spreekwoordelijk zouden kunnen
zeggen, we komen in een reanimatie fase. Er moet nieuw leven in geblazen
worden, anders zijn wij straks geen ‘’hartveilig’’ dorp meer!
In 2016 zijn we gestart met een groep van 24 AED cursisten. In totaal stonden er 29 dorpsgenoten ingeschreven
in het HartslagNu register. Op dit moment hebben we nog 13 actieve dorpsgenoten die de herhalingstraining in
oktober j.l. gevolgd hebben. Het aantal mensen die opgeroepen kunnen worden tellen dus op dit moment nog
maar 18 vanuit ons dorp. Nu is er in een straal van 2 km nog gemiddeld op de app te zien dat er 29 mensen
ingezet kunnen worden. Echter kan het niet zo zijn dat we moeten vertrouwen op de dorpen om ons heen.
Komend jaar oktober zullen we uiteraard weer de herhalings-cursussen gaan organiseren. Maar om te zorgen dat
we niet in de rode zone terecht komen ben ik van mening dat er nieuwe bedieners bij moeten. Het zou dan ook
fijn zijn dat er inwoners zijn die nu zeggen ”ik wil de volgende keer ook hierbij aanwezig zijn zodat ik ook kan
helpen in tijden van nood”.
Ik verwoord het altijd zo om over na te denken, denk niet; ‘’ik
zal nooit betrokken worden bij een dergelijk hartfalen.’’ De
cijfers tonen aan dat de meeste slachtoffers directe
familieleden of buren zijn. Kun je dan niet reanimeren dan sta
je in zo’n geval machteloos langs de kant terwijl jij de eerste
bent die het leven wellicht had kunnen redden van deze
persoon. Ook reëel is dat je zelf het slachtoffer wordt, wat zou
je dan willen…….Ik denk dat je nu denkt…….partner, buur of
hulpverlener, reanimeer mij nu. Elke seconde telt en zeker de
eerste minuten kunnen van levensbelang zijn.
Daarom, beste mensen geef je op. Voor deze nieuwe groep wil
ik graag in het voorjaar een training organiseren. We moeten
zorgen dat we zelf de boel goed voor elkaar hebben. Met name zou het mooi zijn dat we ook jongeren bereid
vinden om hieraan deel te nemen. Dit jaar hebben een paar van onze jeugdigen mogen begroeten om kennis te
maken met reanimeren en wat er zoal bij komt kijken. Zij zullen volgend jaar hopelijk ook klaar zijn om zich in te
schrijven in het register.
Wat vragen we aan investering van je, eens per jaar ongeveer 3 uurtjes training te volgen en € 25 om deze training
te bekostigen. Het eerste jaar is er bij vele zorgverzekeraars vaak wel de mogelijkheid om dit vergoed te krijgen.
Voor zover ik weet de jaren daarna niet meer.
Hopelijk kunnen we blijven zeggen, Niawier en Wetsens zijn ”hartveilig”.
Meer informatie gewenst of direct opgeven, mail dan even naar aedniawier@gmail.com
Hartelijke groet, Peter Tromp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling Bloedprikken
De gelegenheid voor bloedprikken in de
Skûle is verplaatst naar de vrijdag om
8.30 uur (dit was altijd op de woensdag).
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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 vrijdags om 8.30 uur (dag is gewijzigd!).
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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
GroenCommissie
 Contactpersoon








06-150 45 042
06-465 61 870
06-307 00 613
06-202 12 003
06-281 42 874
06-374 83 510

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

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

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






Voorzitster
: Jolanda Hoogterp
Secretaresse
: Aukje Weidenaar
Penningmeester : Anneke Hoekstra
Bestuurslid
: Maaike Brouwer
: Annemarie de Vries

KeatsFeriening De Trije Doarpen
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)
 Interimvoorzitter : Antje Allema
 Secretaris
: Harald Wiersma

06-515 47 376
0519-720 306
06-421 315 90
0519-720 282
0519-250 151
http://www.kfdetrijedoarpen.nl/
https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen

0519-242 243
0519-241 488
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Penningmeester
Algemeen lid

: Gert Jan Sijtsma
: Anita Cuperus
: GertJan en Regina Sijtsma

0519-241 425

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
Oranjevereniging
 Voorzitter
:
 Secretaris
:
 Penningmeester :
 Algemeen bestuur :
:
:

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
 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
0519-294 296
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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