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Daar is hij dan……………………………
Met veel genoegen presenteert de redactie van de Doarpskrante de Mei-editie 
van dit jaar.

Onze krant wordt twee keer per jaar huis aan huis bezorgd in onze dorpen
Niawier en Wetsens. De krant komt tot stand door de bewoners voor de
bewoners. Jullie vinden hier informatie van nu en vroeger, leuke nieuwsfeit-
jes, een bijzonder verhaal, wetenswaardigheden van verschillende 
verenigingen of inwoners van onze dorpen.

Achter in de Doarpskrante adressen en telefoonnummers van stichtingen,
verenigingen en commissies, dit allemaal ter informaties van onze nieuwe
bewoners. Over een paar weken barst het dorpsfeest van onze dorpen los en 
op Bistennwille op de kamp zijn de eerste dieren weer gespot, u leest er vast 
meer van in deze krant.

De bomen zitten vol met fris groen, de narcissen en tulpen hebben rijkelijk
gebloeid en de zomerbloeiers stralen straks met al hun mooie kleuren.
Nieuwe inwoners stellen zichzelf aan ons voor dus laat u verrassen door de 
inhoud van dit Mei nummer.

Met deze aftrap willen we jullie allemaal veel leesplezier wensen.
De redactie.
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De afgelopen periode zijn we als Dorpsbelang 
bezig geweest met vele zaken aangaande 
dorpen.

Woningbouw in ons dorp is het belangrijkste 
onderwerp waar we mee aan de slag zijn 
gegaan, om dit alles in goede banen te leiden 
hebben we een wooncommissie ingesteld.
Het project Westens zit te wachten op subsi-
die bijdrages van Provincie Fryslan en van de 
gemeente Noardeast Fryslan. We hopen eind 
mei hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Op 8 april 2022 hebben we na twee corona 
jaren weer een jaarvergadering kunnen orga-
niseren, samen met de oranjevereniging. 
We waren positief verrast door het grote 
aantal mensen dat op de vergadering was 
afgekomen. Dit is voor ons als dorpsbelang-
bestuur een stimulans om ons te blijven
inzetten voor de belangen van onze dorpen.
Tijdens de jaarvergadering zijn diverse on-
derwerpen besproken. 

Om niet teveel in herhaling te
vervallen is het verslag van de jaarvergade-
ring toegevoegd aan “nieuws van Dorpsbe-
lang”. Tijdens de zomerperiode gaan we iets 
minder vaak vergaderen, maar houden u op 
de hoogte vanontwikkelingen in onze dorpen. 

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe.

Wiebe heet een ieder welkom wat fijn dat er 
zoveel mensen zijn (60). Michelle v/d Sluis 
directeur van de Wraldwizer verteld over het 
afgelopen jaar van de basisschool. 
Sinds 2018 is de basisschool in Niawier gefu-
seerd met Oosternijkerk. In Niawier gaat de 
bovenbouw naar school en in Oosternijkerk
in het dorpshuis de onderbouw. 
Het afscheid van het schoolgebouw in Niawier 
komt dichterbij. 
Op 21 april is er een open school, een ieder is 
welkom. 17.30 uur wordt een schilderij over-
handigt aan het dorpsbelang. 
In Oosternijkerk in de nieuwe school is er een 
andere opstelling van de ruimtes. De
insteek is dat alle leerlingen op hetzelfde 
moment instructie les krijgen en aan kun-
nen schuiven bij hun eigen niveau. 13 mei is 
de opening van het nieuwe schoolgebouw in 
Oosternijkerk. 
De GGD, bibliotheek, opus 3 en de kinder-
opvang krijgen ook een plekje in het nieuwe 
gebouw. Wiebe vraagt of er in het huidige 
gebouw in Niawier nog iets van historische 
waarde is, graag wil dorpsbelang dit
dan overnemen zodat het niet verloren gaat. 
Het kunstwerk aan de muur gaat naar de 
maker terug.

Mededelingen:
Yteke Kuipers dorpscoördinator van de ge-
meente heeft zich afgemeld voor deze ver-
gadering. We hebben een nieuw bestuurslid; 
Sabina Atkins. Welkom Sabina. De andere 
bestuursleden blijven nog, ook Sietske die al 
vele jaren in het bestuur zit. Door de fusie 
van de gemeente moeten veel zaken
gelijkgetrokken worden. De zoutbak gaat 
weg, niet meer nodig. Bij lang winterweer 
zorgt de gemeente voor zout. De glasbak 
krijgt een nieuwe plek, bij het kaatsveld. 



Niawier- Wetsens krijgt een contact wethou-
der voor bespreking zaken uit het dorp.
Wiebe leest het jaarverslag van vorig jaar 
voor. Haven; de haven is klaar. Alleen het 
infobord moet nog worden toegevoegd. Pe-
ter gaat daarmee op zijn tijd mee bezig. Wie 
wil helpen met het onderhoud van de haven? 
Opgave bij dorpsbelang. Wil iemand een keer 
iets kwijt aan het dorpsbelang, kom gerust 
langs. 
Wiebe legt het speeltoestellen beleid van de 
gemeente uit.

Oud papier; de gemeente wil overal blauwe 
containers voor het oud papier. Wij hebben 
samen met vele anderen bezwaar hiertegen 
gemaakt. De beslissing is herzien en wordt 
doorgeschoven tot na de verkiezingen. Het 
lijkt er nu op dat de inzameling bij de vereni-
gingen kan blijven.

Financieel verslag dorpsbelang wordt toe-
gelicht door Sietske. Er is iets over van het 
havengeld. Albert Kingma en Gerard Kloostra 
hebben kas bekeken. Zij doen dit volgend 
jaar weer.

Redactie dorpskrant door Annemarie: 
41 jaargangen gehad. Er staan altijd veel 
persoonlijke verhalen in de dorpskrant. 
Melle en Nienke zijn de nieuwe vormgevers 
naar tevredenheid. Oproep: als er
nieuws is voor de dorpskrant dan graag mel-
den bij de redactie. Kan ook tussen de kran-
ten door.

Eénmalig eens meehelpen met de dorpskrant 
mag zeker of stuctureel meehelpen kan ook. 
Graag ook de veranderingen van gegevens 
doorgeven voor de dorpskrant.

Dorpstûn/ gastvrouwen  
aanschuifmaaltijden door Dorothé. Maandag-
middag is de werkdag,
aanschuiven aan de picknickbank mag altijd. 
De prei en boerenkool kan opgehaald worden. 
De aanschuifmaaltijden zoekt nieuwe vrijwil-
ligers zodat de groepjes wat kleiner gemaakt 
kunnen worden. Tijdens de coronatijd is er 
twee keer iets uitgedeeld aan de deelnemers. 
De High tea kon wel doorgaan tussen de 
maatregelen door. De maaltijden zijn tegen 
eenzaamheid en voorzien zeker in
een behoefte.

Freonen fan it hokje door Jesse. 
Evenementen waren er niet tijdens de coro-
natijd. Financieel gaat het goed. 23 juli hokje 
partij. Bestuur is gewisseld. Leden van het 
bestuur zijn nu; Jesse is voorzitter,
financiën worden gedaan door; Peter, Andre 
en Leonart. Algemene bestuursleden zijn Gre, 
Corina,
Gert Johan, Lolke en Ate Piet.
 
Nij Sion door Erik Turkstra.  
Veel mensen nu ook weer, dat is super. 
Ondanks de mindere coronajaren heeft 
Nij Sion het financieel goed gedaan. 
Het financieel overzicht wordt op de beamer 
getoond. Er was een potje voor de hypo-
theek, de hypotheek zal dit jaar worden afge-
lost. Reserveringen voor de zalen via Doetie. 
Ny Sion draait op vele vrijwilligers, zo’n 7 per 
clubje dit elk een maand diensten doen. 
Er kan altijd meer bij. Terras aan de ach-
terkant wordt aangebracht, vrijwilligers zijn 
welkom. De bazar komt waarschijnlijk weer 
in het najaar deze keer. Zaterdag middag is 
Nij Sion open, iets meer mensen dan zou fijn 
zijn. Erik bedankt nog alle vrijwilligers!

Het DOM project door Wiebe. 
Havenproject is klaar. Peter zorgt nog voor 
het infobord. Eerder is al meer gezegd over 
de haven. Met elkaar nu goed onderhouden is 
belangrijk.
Wandelpaed in Wetsens; eerst is het wachten 
op subsidie. In februari aanvraag gedaan bij 
iepen mienskip funs. Voorstel voor een stei-
ger vanaf de Sud ie licht Wiebe toe.

Tjerkepaed; standbeeld moet wat meer in 
het voetlicht. De bewoners van het Tjerke-
paed hebben een bureau gevraagd om teke-
ningen van de gehele omgeving van de straat 
te maken. Gedacht wordt aan een woonerf.

Bistenwille om’e kamp door Jenny; via 
crowdfunding veel geld gekregen, dank daar-
voor. Het nieuwe hek wordt door een bedrijf 
geplaatst. Graag nog hulp door vrijwilligers 
voor bouw hokjes voor de bisten, dit ook voor 
de aanvraag vertegenwoordiging van de sub-
sidies. De omwonenden houden oog in ’t zeil
op de bisten. Ezel, geiten, schaapjes etc.
Iepenloftspul door Sietske; na de zomer 
wordt gekeken of plannen weer opgestart 
kunnen worden.
Subsidies moeten eerst toegezegd worden.
Woningbouw Niawier; Levensloopbestendi-
ge woningen willen we graag in Niawier. Dit 
kwam ook uit de enquête onder de bewoners. 
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De dorpen moeten zelf met ideeën komen. Er 
is een wooncommissie gekomen. Leden San-
ne Kloostra, Bert Allema, Andre Turkstra en 
Theo Soepboer.  
Het schoolgebouw, wat kunnen we ermee, 
appartementen? Gaat allemaal niet lukken 
zonder een investeerder. De gemeente is ver-
plicht om dit gebouw in de vrije verkoop te 
doen, niet op te brengen door dorpsbelang/ 
dorp. Dorpsbelang houdt contact met de ge-
meente over het gebouw. 
Peter vraagt; is thuswonen gevraagd, ant-
woord ja; zij hebben geen belangstelling. De 
nieuwe normen maakt dat het gebouw ook bij 
verbouw gasvrij en etc. moet zijn. Erg duur. 
Niawier zit in de 2 fase van bouwen. 
Dat betekent dat eerst plannen ingediend 
moeten worden. Voor eind 2024 zijn plannen 
in behandeling heeft gemeente toegezegd. 
De wooncommissie gaat ook locaties zoeken 
voor nieuwbouw kavels en nadat de commis-
sie contact heeft gehad met de gemeente 
hierover gaat er een informatieavond 
geregeld worden voor dorpsbewoners. 
Wiebe noemt nog; als er financierders
zijn in het dorp dan kan misschien een dor-
pencoöperatie opgericht worden. Het idee is 
om goedkoop de grond van de gemeente te 
kopen en dan met de financierders hier hui-
zen op de bouwen voor verhuur. 
Financierders kunnen zich (anoniem) 
melden bij het dorpsbelang.

Rondvraag;
Peter; AED vrijwilligers gevraagd, er moeten 
meer bij! 
Van Midlum; stoepen na glasvezel aanleg 
liggen er niet goed bij. Dorpsbelang neemt 
contact hierover op met kabel noord. Ook 
helpt het als eenieder zelf nog gaat klagen bij 
kabel noord.

Albert; Fietspaden onderhoud is beperkt. 
Dit gaat over het fietspad naar Dokkum. De 
afwatering gaat op de fietspaden en daardoor 
ontstaat gladheid.

Geke; Linepaed/ Tjerkepaed hebben erg felle 
verlichting. Kan dit wat anders? Dorpsbelang 
neemt dit mee naar de gemeente.

Koen; grasbak komt niet terug, eenieder 
heeft nu een grotere groene container.

Wiebe; dorpsbelang gaat bezig met nieu-
we speeltoestellen, ook nu het plein van de 
school met de toestellen gaat verdwijnen. 
Misschien een jeu de boule baan ?
Dorothé; compliment voor het dorpsbelang 
voor al het werk!

De Oranjevereniging verslag door Tineke. 
Dorpsfeest dit jaar! 
Nieuw bestuurslid; Robbert Atkins.
Welkom.

Tot slot is er een geslaagde Pub Quiz.
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Nieuws van de Oranjevereniging
Nog even en dan begint ons dorpsfeest.
We zijn druk bezig met alle voorbereidingen voor jullie.
Alle puntjes moeten nog op de i.
Tijdens de voorverkoop was er een mooie opkomst. Het doorgeven van de
versierde wagens, opgave teatsen, eten, zeskamp....
We hadden toen nog geen opgave voor de “bonte avond”. Hiervoor hebben we
een oproep gedaan op Facebook. Het zou toch heel jammer zijn dat we op de
vrijdagavond onze talentvolle mensen van Niawier-Wetsens niet op het podium
zien....

Nog even het programma:

9 juni 19.30 opening met touwtrekken
10 juni 8.30 opstellen versierde wagens en optocht
13.30 teatsen en kinderactiviteit
19.30 Bonte Avond en DJ Auke
11 juni 10.30 Buurten verzamelen op 't Mearsfjild => koffie!
11.00 Start Zeskamp (voor jong en oud)
12.00 Borreltijd
12.30 Gezamenlijk eten
13.30 Vervolg Zeskamp
16.00 Coolingdown
18.30 Opstellen versierde wagens
20.30 Band Straight on Stage
12 juni 12.30 Afterparty om de tap te legen
13.30 Pubquiz
16.30 Afsluiting Dorpsfeest

Iedereen nog succes met de laatste loodjes voor de optocht, straat versieren,
Bonte Avond of al het andere voor het dorpsfeest!
We zien jullie graag het hele weekend, tot 9 t/m 12 juni!
Wij hebben er zin in, samen met jullie!

De Oranjevereniging
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Fryslan iepenet syn tunen 2022
Na 11 jaar vormen, spitten, planten en zaaien 
vonden we vorig jaar dat onze tuin eindelijk 
goed genoeg was om hem te delen met 
andere enthousiaste tuinliefhebbers. Op de 
landelijke open tuinendag van Groei en Bloei 
waagden we de stap. Om uit te proberen 
alleen 1 keer op de zaterdag. 
Het resultaat was dat er heel wat bezoekers 
een wandeling door onze tuin hebben
gemaakt. Met veel lieve positieve reacties. En 
zelfs een interview met Jelle Raap. Hij schreef
een mooi en uitgebreid verhaal over ons en 
onze tuin in het Nieuwsblad van Noordoost-
Friesland. Heel verrassend. Het was een 
gezellige dag die smaakte naar meer.

Voor dit jaar stellen we onze tuin 3 
weekenden open. Dus op zaterdag en 
zondag. Iedereen is welkom. Je hoeft geen 
lid te zijn van Groei en Bloei om een kijkje te 
nemen achter onze schutting. Wij delen graag 
ons kleine paradijsje met dorpsgenoten en 
mensen van buiten. 
Opde volgende weekenden staat onze poort 
open:

• 21 en 22 mei
• 18 en 19 juni (Nationale Open Tuinen 
Weekend)
• 30 en 31 juli
De openingstijd op alle dagen is van 10.00 
tot 17.00 uur
Er is koffie, thee en fris op ons adres aan de 
Siercksmawei 26.

Wie of wat is Groei en Bloei?
De koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde werd 150 jaar geleden opgericht. 
De vereniging zet zich in voor een groene 
samenleving zowel lokaal als landelijk. In 
Friesland zijn er 6 afdelingen.
10 jaar geleden zijn we lid geworden op de 
Floriade in Venlo. Tot nu toe geen moment 
spijt van gehad. Er worden lezingen 
gehouden waar je altijd wat van opsteekt. 
Met soms ook verkoop van bijzondere 
planten. Verder worden er excursies, 
plantenruilmarkten, workshops en
bloemschikcursussen georganiseerd. 

Voor elke tuinliefhebber wat wils.
Op de website van Groei en Bloei vindt u alle 
informatie.

www.nofriesland.groei.nl

Wim en Magda Rietdijk

er Worden 
lezingen 
gehouden Waar 
je altijd Wat van 
opsteekt. 
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Freonen fan ’t Hokje 
  
Het jaar 2021 was net als een knipperlicht 
relatie, een tijdje open, een langere tijd dicht. 

Toch is het een en ander gebeurt op het 
Mearsfjild, een grote machtsgrijp heeft het 
bestuur doen veranderen, en is er veel (met 
name jong) vers bloed in gekomen. 
Dit is op de afgelopen jaarvergadering 
besproken en een overzicht van het actuele 
bestuur is achterin deze hippe (complimenten 
voor de beeldvorming) dorpskrant te vinden. 

We hebben toch het een en ander kunnen 
organiseren in zomer 2021, de ’t Hokje kaats 
partij, dit was vanzelfsprekend een succes. 
Een prachtige dag met zonnig weer, het was 
een goeie samenwerking met de kaatsvereni-
ging. Graag vragen we ieder die een wissel-
beker in ontvangst heeft gekregen, deze weer 
voor 23 juli a.s. in te leveren. 

Ook hebben we een thema feest kunnen or-
ganiseren, het Maffia feest. 
Waarbij zware mannen zoals Al Capone, 
Dapper Don en dr. Dre, het walhalla 
betraden. 
Een gezellige avond met de uit Italië geïm-
porteerde bieren welke lekker benut zijn. 

Vanzelfsprekend hebben we weer het 
Niawierster kampioenschap sjoelen 
georganiseerd zodra dit kon. 
Een speelse middag, met een nog veel meer 
speelsere avond. Het was weer een groot 
succes, Nynke Meindertsma is regerend 
kampioen. 

In het najaar is het ook aan u om het op te 
nemen tegen haar, het is niet leuk meer zo 
vaak als zij wint. 
Zo als het jaar 2021 begon, hebben we het 
ook afgesloten. Met oudejaarsdag op het 
Mearsfjild, carbidschieten, gehaktballen 
(dit keer niet van Weidenaar) en de ouder-
wetse drukte en gezelligheid nu dit weer kon! 
We zijn 2022 in geknald met een suppaah 
knalpakket. 

Iets verder 2022 in en weg waren de corona 
regeltjes, we kunnen weer kussen en knuffe-
len, hier waren in het hokje ook veel aan toe. 
Elk weekend kan de deur weer wagenwijd 
open, de kachel dan uit, want gas is verrekte 
duur. 

We kijken uit naar de zomer van 2022, het 
dorpsfeest kan eindelijk plaatsvinden. Er 
staan leuke activiteiten op het programma, zo 
is ons gevraagd om voor de zondag middag 
iets te regelen. Dat hebben we op haren en 
snaren geregeld, de Jake Dogs is een cover-
band van de Creedence Clearwater Revival, 
zij komen ons de middag vergezellen. 
Ze noemen het “matinée” maar het zal wel 
uitlopen op een grote zuippartij, dus maan-
dags vrij nemen! 

Ook gaan we 23 juli a.s. weer in samenwer-
king met de kaatsvereniging de ’t Hokje partij 
organiseren, dus houd deze datum vrij, meer 
informatie hierover volgt! 

Verder wensen wij, de Freonen fan ’t Hokje, 
u een plezierige voortzetting en zien we u 
graag in het walhalla op het Mearsfjild.
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De trainingen zijn op donderdag voor de leef-
tijd 8/9/10 jaar van 16.00-17.00
11/12/13 jaar van 17.00-18.00 en voor 14 
jaar en ouder van 18.30-19.30.
De trainingen worden verzorgd door Aljantine 
Holtewes en Jelmer Torensma
De trainingen kosten 10 euro per seizoen, er 
wordt tot de zomervakantie getraind

De kabouters 5/6/7 jaar trainen op maandag 
van 16.30-17.15 bij voldoende deelname.
Deze training wordt verzorgd door Isabella 
Sijtsma en Suzanna Allema. Deze trainingen 
zijn gratis.

Een lidmaatschap om aan de wedstrijden 
mee te kunnen doen kost voor jeugd 15 euro 
en voor volwassenen 25 euro. Inleg voor de 
wedstrijden is 3 euro jeugd en 5 euro seni-
oren. Deelname aan de wedstrijden vanaf 8 
jaar. 
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Vrijwilligers
In de vorige dorpskrant, op de site en op 
facebook hebben wij een oproep geplaatst 
voor vrijwilligers in de bediening en achter 
de bar. Hierop hebben wij enkele reacties 
gekregenmaar er kunnen altijd meer 
vrijwilligers bij.

Er zijn drie groepen vrijwilligers die om de 
beurt een maand ‘dienst’ hebben. Lijkt het 
jou wel wat, neem dan contact op met Griet 
de Vries, tel. 242196.

Terras
Het was aan de achterkant van Nij Sion altijd 
wat een rommeltje, nu is er een mooi terras
aangelegd. We hebben een partij stoelen en 
tafels op de kop getikt, dus het terras is klaar
voor gebruik. Met dank aan iedereen die 
heeft meegeholpen om dit te realiseren.

Bestuur
Ingrid Weidenaar heeft besloten om te 
stoppen met haar functie als penningmeester. 
Na een kleine dertig jaar gaat zij het bestuur 
verlaten. Wij bedanken haar voor het vele 
werk dat zij heeft gedaan.
Leonard van Hijum wordt de nieuwe 
penningmeester.

Familiefeestjes
Nij Sion is heel geschikt voor het houden van 
een familiefeestje. Kijk voor informatie en 
foto’s op de website www.nijsion.nl
Je kunt ook bellen met Doetie Meindertsma, 
tel. 241996.

Activiteiten
Wil jij eens iets organiseren voor de inwoners 
van Niawier en Wetsens, dan kan dat prima in
Nij Sion, zonder dat daar huur voor hoeft te 
worden betaald.

Oud papier
Wordt opgehaald op zaterdag 25 juni, 27 
augustus, 29 oktober en 17 december.
In Wetsens e.o. wordt het oud papier op 
vrijdag opgehaald.

Oud ijzer
Wordt opgehaald op zaterdag 16 juli en 5 
november.
Klaarzetten bij de weg om 9.00 uur.
Contactpersonen oud ijzer: Erik Turkstra 06-
23896558 / Jappie de Vries 06-29899168

Bazar
Die staat in de planning in het najaar.
Zaterdagmiddag
De bar is op zaterdagmiddag geopend van 
16.30 – 19.00 uur. Kom ook eens gezellig wat
drinken en even bijpraten.

Tot zover het nieuws uit dorpshuis ‘Nij Sion’.
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Zaterdag 9 April J.L. was de jaarvergadering van de OCOO. We waren als bestuur erg 
blij dat het dit jaar gewoon door kon gaan. De bijeenkomst was bij “Cafe Veldzicht” in 
Metslawier. De leden werden verwelkomt met koffie en gebak. Toen iedereen een
plekje had gevonden in de zaal begon voorzitter Hinke Elzinga met de vergadering.  
Er werden een aantal zaken medegedeeld waar het bestuur momenteel mee bezig is. 

O.a. zijn we bezig met een pilot techniekweek welke in de week van 21 mei op de
basisschool in Oosternijkerk zal worden gehouden. Dit om kinderen vanaf de basis-
school al geïnteresseerd te laten raken met techniek. Het is de bedoeling dat dit een 
jaarlijks terugkerende week zal worden. Ook is het bestuur bezig met een kadobon 
welke ingeleverd kan worden bij de lokale detailhandel. 
We hebben ervoor gekozen samen te gaan met de Dockumer kadobon. Deze bon 
wordt al succesvol verkocht inDokkum en wij mochten onze vereniging hierbij aanslui-
ten. Meer hierover, en wanneer deze bon verkrijgbaar is zal later volgen. 

Na de vergadering volgde er een bestuurswissel. Pieter Hoogland trad
vorig jaar af als voorzitter. Omdat er toen geen ledenvergadering gehouden kon 
worden, was hetafscheid tijdens deze vergadering. En Erna Brouwer (secretaris ) en 
Chris Miedema (Penningmeester) traden af. Zij kregen alle drie een Dockumer kado-
bon en een mooi bos bloemen aangeboden als dank voor hun inzet.  
Nieuw toegetreden tot het bestuur is Foekje Meindersma- Kingma.  
 
Na de bestuurswissel was er een korte bedrijfspresentatie van Jurjen Zwerver van 
“North stickers”. En daarna konden we aanschuiven voor een heerlijk warm buffet van 
“Jan cooks 4 you”. Met als afsluiter een heerlijk ijs toetje. Het bestuur kijkt terug op 
een geslaagde middag/avond.

Het bestuur van de OCOO bestaat uit:
Rudi Groenwold
Foekje Meindersma (secretaris)
Anton Nutma
Yme Meirink (penningmeester)
Hinke Elzinga (voorzitter)

Heeft u vragen of wilt u graag met uw 
bedrijf lid worden van onze 
vereniging mail dan naar info@ocoo.frl of 
bel 0620741629



15

Hoewel in onze regio uitvaarten in het 
merendeel van de gevallen in de vorm van
begrafenissen plaatsvinden, nemen het aantal 
crematies toch steeds meer toe.
Voordeel is dat er meerdere mogelijkheden 
voor het bestemmen van de as en men niet
gebonden is aan een voorgeschreven plaats. 
Ook het kostenaspect kan een rol spelen.
De as kan later worden uitgestrooid, thuis 
bewaard of desgewenst worden bijgezet in
een zogenaamd urnengraf of urnenmuur.
Op onze begraafplaats bij de Kleastertsjerke 
is op dit moment nog geen voorziening
voor het bijzetten van urnen. Zoals we een 
aantal jaren geleden al in een dorpskrant
hebben vermeld, stuitte een urnenmuur op 
praktische bezwaren. Wel is er een deel van
de begraafplaats gereserveerd voor 
urnengraven.

Een urnengraf is een betonnen of kunststof 
bak van ca. 40 x 40 x 40 cm waarin een of
meerdere urnen kunnen worden geplaatst. 
Op een dergelijk graf kan een gedenkplaat,
een kleiner model grafsteen, worden 
geplaatst. Op het zuidoostelijke deel van het
kerkhof is hiervoor ruimte vrijgehouden.
Wie interesse heeft of meer wil weten, kan 
zich in verbinding stellen met het bestuur
van de uitvaartvereniging Laatste Eer

De voorbereidingen voor de Verhalen-
avond in Niawier en Wetsens op 26 
november 2021 waren al bijna afgerond 
toen we ons genoodzaakt zagen om de
avond toch aan ons voorbij te laten gaan. 
De steeds verder aangescherpte Corona-
maatregelen speelden ons opnieuw 
parten.

Dit jaar vindt de Verhalenavond plaats op 
vrijdagavond 18 november a.s. 
Meer informatie volgt binnenkort op de 
website verhalenavond.nl

Laten we hopen dat we niet opnieuw met 
onvoorziene omstandigheden te maken 
krijgen maar dat we weer kunnen 
luisteren naar de verhalen in Niawier en 
Wetsens.

Warme groet van de vertellers Joanneke 
Romkema, Samad Fardin, Tiny
Weidenaar, Sabine Atkins en Sietske van 
der Meulen
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December 2021 was een sombere maand
met weinig zon en gevoelsmatig ook een
vrij koude maand. Regelmatig hadden we
te maken met winterse perikelen, zoals
verraderlijke ijzel. 

Na een koud kerstweekend, gold op 
maandagmorgen code oranje in het noorden
maar desondanks gebeurden er toen veel 
ongelukken door de ijzel.
Daarnaast waren we opnieuw in lockdown 
gegaan vanwege de Omnikron variant. We 
waren weliswaar helemaal klaar met die 
Corona maar we hadden geen keus en hoewel 
er van tijd tot tijd enige versoepelingen 
kwamen, duurde het veel te lang voordat we 
weer iets konden organiseren.

Op maandag 4 april jl. was het dan eindelijk 
zover. Het was nog steeds te koud voor de 
tijd van het jaar dus een aanschuifmaaltijd 
met verschillende Hollandse stamppotten was 
een goede keus. Van boerenkoolstamppot tot 
andijviestamppot met bietjes, er was genoeg
variatie om meerdere keren op te scheppen 
wat onze gasten dan ook graag deden. 

Ook voor een oud-Hollands toetje 
(bitterkoekjespudding) was altijd nog wel 
een gaatje te vinden. Onze gasten hebben 
heerlijk gesmuld en men was het erover eens 
dat samen eten zoveel gezelliger is met z’n 
allen aan tafel. Het is alsof het eten ook een 
stuk lekkerder smaakt dan wanneer je alleen 
eet met het bord op schoot hoorden we zelfs 
van één van de gasten.
En daar doen wij gastvrouwen het uiteindelijk 
ook voor. 

Eten met een praatje voor onze wat oudere 
inwoners, we waren er allemaal zo aan
toe en we konden met z’n allen terugkijken 
op een bijzonder geslaagde avond.

Smakelijke groet van de gastvrouwen Tiny, 
Anne, Dorothé en Linda

samen eten is 
zoveel gezelliger 
met z’n allen aan 
tafel

Met veel plezier kondigen wij twee nieuwe 
gastvrouwen in ons midden aan:  
Hylkje van Dellen van de Siercksmawei 2 en 
Hendrike Doller van de Terpstrjitte 23. 
Hendrike zal voorlopig alleen meedoen met 
de komende High Tea omdat zij met haar 
man Gerrit nog aan het verbouwen zijn. 
Wij zijn heel blij Hylkje en Hendrike in ons 
team te mogen verwelkomen.

De datum voor de High Tea deze zomer kan 
alvast genoteerd worden:
zaterdag 20 augustus a.s. van 15:00 tot 
17:00 uur in de tuin bij Tiny en Markus 
Weidenaar

Nu we met meer gastvrouwen zijn, kunnen 
we niet alleen meer lekkers maken maar ook 
meer gasten verwelkomen.

Bent u dus 70 jaar of ouder, dan bent u van 
harte welkom op de
komende High Tea!

Zoete groet van de gastvrouwen Tiny, Anne, 
Dorothé, Carolien, Anneke,
Hylkje, Hendrike en Linda
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Nieuws over de Doarpstún van Nijewier
Even bijkletsen over het “werk’ en het genie-
ten van het werk op de dorpstuin.
Want als tuinieren je hobby is spreek je niet 
van werk maar ontspanning.
Op 6 april zijn we bij elkaar geweest op de 
Bredewei 4a om de activiteiten voor
het komende seizoen door te nemen.
Vorig jaar was de structuur van werken in de 
doarpst ún niet optimaal.
Soms waren we verspreid over de tuin bezig 
en hadden we niet altijd het
contact wat we zochten want dat staat hoog 
in het vaandel, het sociaal
gebeuren onderling. We hebben samen plan-
nen gesmeed en kijk hier het
wordt weer een tuin met heel veel bloeiende 
bloemen.
Er is veel zaad gezaaid, een honderd tal zon-
nebloemen geplant en de eerste
aardbeien zitten al aan de planten en de rest 
bloeit volop.
Nu maar hopen dat er zo nu en dan een 
buitje valt dan moet het vast
goedkomen.
Natuurlijk groeit het onkruid zoals de winde 
en zevenblad volop maar we
proberen dit in de perken te houden door het 
weg te plukken zodat het op de
duur het zich gewonnen geeft.
Dat zal nog wel even duren, maar we geven 
niet op.
Alle reden om eens langs te komen.
De picknick tafel is onze grote vriend. Wan-
neer we de nodige ontspanning in de
tuin hebben gehad gaan we gezellig genieten 
van een kopje thee en andere
lekkernijen. Op de maandagmiddag zijn we 
vanaf half twee aanwezig.
En mocht je zin hebben om je te ontspannen 
in de tuin, kom er gezellig bij.
Alleen voor een praatje en een kopje thee of 
eens een keer meedoen of
gewoon aansluiten bij deze gezellige club. Je 
bent hartelijk welkom.
De dames van de Doarpstûn,
Carolien, Dorothé. Djoke, Linda, Magda en 
Tiny.
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De voetbalcompetitie is sinds vorig jaar sep-
tember weer volop bezig. In het begin leek 
alles weer gewoon zoals vanouds zonder 
aangepaste regels. Dat hield echter niet lang 
stand want half november ging de kantine 
alweer dicht en mocht er geen publiek meer 
bij de wedstrijden komen. 

Eind november werd er ook besloten dat er 
maar tot 17.00 uur getraind mocht worden  
en werd de seniorencompetitie weer stilge-
legd.  De winterstop werd vervroegd en vanaf 
12 december werd er niet meer gevoetbald. 
Ondanks al deze regels werd de JO-17 na-
jaars kampioen.   

Door de maatregelen konden we net als het 
jaar daarvoor de crossloop en nieuwjaars-
receptie niet organiseren. Het zou de 25ste  
editie worden en daarom zouden we hier 
extra aandacht aan besteden. Dit wordt nu 
uitgesteld naar 2023. 
Wat in het vat zit verzuurd niet! 

Eind januari kon de jeugdcompetitie geluk-
kig weer beginnen en een paar weken later 
mochten de senioren ook weer los. Vanaf 25 
februari werden de meeste corona regels af-
geschaft zodat alles weer op de oude manier 
los kon. Het voetbal is dus weer los. 

De resultaten voor de senioren zijn niet echt 
goed te noemen. Alle 3 elftallen hebben het 
moeilijk. Het 1ste elftal strijd tegen recht-
streeks degradatie. Het 2e elftal komt na 
de winterstop beter voor de dag en pakt de 
benodigde punten. 

Het 3e elftal zit in een vrij zware competi-
tie maar schraapt toch de nodige punten bij 
elkaar. Dit team heeft het ook lastig omdat 
er vrij veel blessures bij de senioren zijn. De 
45+ is ook weer los en staat op een mooie 2e 
plek achter FC Bergum, deze zijn nog zonder 
puntverlies. De dames, in combinatie met 
Anjum doen goed mee en staan mooi in de 
middenmoot. Ook bij de jeugd zijn de resul-
taten verschillend. Uitslagen en standen zijn 
te vinden op voetbal.nl

Ook zijn er nog diverse actie geweest zoals 
de grote clubactie die ruim 2200 euro heeft 
opgebracht, de Poiesz actie met ruim 1000 
euro. Ook de aardappelactie en violenactie 
zijn ook weer succesvol gehouden maar de 
online bingo was dit jaar het grootste succes 
met veel mooie prijzen. Een ieder die aan 
deze actie acties mee hebben gewerkt wor-
den namens Ropta Boys bedankt.
15 maart is er jammer genoeg een brandje 
bij de kantine gesticht wat maar net goed is 
afgelopen. Een attente buurtbewoner zag in 
de nacht dat er container in brand waren ge-
stoken en heeft de brandweer gebeld die het 
op tijd kon blussen zodat de schade beperkt 
is maar dit had ook ander kunnen aflopen. 

Komende activiteiten zijn:
4 juni – Laatste competitiewedstrijd met na 
afloop een feest met livemuziek in de kantine
9 juli – Copa Ropta
Voor de afsluiting wordt nog gezocht naar een 
geschikte datum. 
Dit blijkt erg lastig te zijn met alle andere 
activiteiten die in de dorpen georganiseerd 
worden.
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Beste dorpskrant lezers;
Mijn naam is Johantine, 32 jaar. Samen 
met Gerard-Peter heb ik 2 kinderen Yfke 
en Hylke en wonen we aan de Snikke te 
Metslawier.

Sinds september 2021 volg ik de 
opleiding tot pedicure aan de Noord 
Nederlandse Academie te Heerenveen. 
Hierbij word theorie en praktijkles 
gegeven. In juli hoop ik te slagen voor 
het diploma, daarom is het nu tijd om 
naast de opleiding extra werkervaring op 
te doen.

U kunt bij mij terecht voor:
Het knippen van de nagels.
Behandelen van een bijna ingegroeide 
nagel.
Verwijderen likdoorns, kloven en overtol-
lig eelt.
Schimmel-/Kalknagels behandelen.

Helaas kan ik tot nu toe nog geen 
mensen behandelen die suikerziekte, 
reuma hebben en/of onder behandeling 
van een oncoloog zijn.

Voor een voetbehandeling kom ik bij u 
thuis, hiervoor vraag ik dan wel een
vergoeding. Heeft u interesse of vragen 
over een behandeling, mag u mij gerust
bellen of appen.

Groet, Johantine de jong
Mob: 0620996003
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Hallo! Wij zijn Wietske en Sjouke, de nieuwe 
bewoners van Auck Doniastrjitte 6. In
januari konden wij ons eerste eigen huis 
betrekken, samen met onze hondjes.
Hiervoor hebben wij in Moddergat gewoond, 
dus het knusse en kleine dorp waren wij
al wel gewend. Het huisje daar werd alleen 
wel erg klein, vandaar ook de verhuizing.
Niawier voelde meteen prettig en aan als 
thuis, dus toen we dit huis tegen kwamen
waren wij verkocht! Al rijden we nog wel met 
enige regelmaat naar de zee om even
uit te waaien.

Oorspronkelijk komt Wietske uit Zuid-Holland, 
vlak bij Rotterdam vandaan. Ze woont
ondertussen al weer 6 jaar in Noardeast 
Fryslan en wil nooit meer anders! Je kunt
haar af en toe ook door het dorp zien rijden 
met de grote bus van Nocht en Wille
Zorg, want daar werkt ze met veel plezier. 
Sjouke komt uit Walterswald en heeft
jaren in Dokkum gewoond en werkt daar nog 
steeds, hij is dus wel bekend in de
omgeving.

Komende maanden zullen jullie ons vooral 
veel buiten zien, wij houden namelijk van
lange wandelingen maken met de honden en 
zijn ook druk bezig om een gezellige
tuin aan te leggen voor huis. We zijn trots op 
dit mooie plekje en hopen hier vele
jaren met plezier te wonen!

Groetjes Sjouke en Wietske.

ferhuzet yn eigen doarp en út eigen lân

Wie wonen er op Bredewei nummer 2-4?
Wij zijn Rudmer en Ilse, 34 en 32 jaar oud 
en afkomstig uit Dokkum en Baflo. Inmiddels 
wonen we alweer bijna een jaar in Niawier, al 
voelt het alsof we hier al veel langer wonen! 
Stiekem hebben wij al eens eerder proef-
gedraaid in Niawier, toen we tijdelijk aan de 
Bornensisstrjitte woonden. We moesten toen 
een periode overbruggen tussen onze verhui-
zing uit de Randstad naar de Triemen.
Misschien komt het daar wel door…..

Voor onze studie aan het koninklijk Conser-
vatorium zijn we 14 jaar geleden naar Den 
Haag verhuisd, maar na de komst van onze 
dochter Dycke en met het vooruitzicht van 
de geboorte van Ubbe hebben we 3,5 jaar 
geleden besloten om weer terug te verhuizen 
naar het noorden om zo dichter bij de pakes 
en beppes te wonen.

Inmiddels zijn Dycke en Ubbe niet meer met 
z’n 2-tjes, op 2 april is onze Thije geboren! 
We hopen hier nog vele jaren te blijven wo-
nen en met jullie allen kennis te maken!

Groetjes,
Rudmer, Ilse, Dycke, Ubbe en Thije
en een beetje van Doede onze trouwe vier-
voeter



Goeie! Wij zijn sinds december de nieuwe 
bewoners van Auck Doniastrjitte 5.
Hiervoor hadden we een woning in Hilversum.

Ymre is 3 jaar en is vooral bezig met spelen, 
knutselen en kletsen. Dit kletsen gaat ze snel 
uitbreiden met Fries kletsen.
Op de peuterschool krijgt ze al veel woorden 
mee.

Janneke komt oorspronkelijk uit Friesland 
en is in Appelscha opgegroeid. Na 8 jaar in 
Hilversum gewoond te hebben wilde ze graag 
terug naar Friesland.
Ze werkt op Ameland en in haar vrije tijd is 
ze vooral bezig met Ymre. Als er dan nog tijd 
over is, knutselt ze graag en ook tuinieren is 
een hobby.

Bert werkt als begeleider met kinderen die 
een verstandelijke beperking hebben. In zijn 
vrije tijd is hij vooral bezig met Ymre. Als er 
dan nog tijd over is, tuiniert hij graag en ook 
spelletjes spelen vindt hij leuk.

21

Tijdens het fietsen was het voor ons even 
schrikken dat je als fietser hier geen voor-
rang hebt op wegen en rotondes. Vooral voor 
kinderen die volop hier fietsen vinden wij dit 
erg onveilig.

De rust die we gevonden hebben in Niawier 
maakt dat we het enorm naar ons zin heb-
ben. We zijn heel gastvrij ontvangen door 
de buurt en we verheugen er ons op om de 
mensen beter te leren kennen.
De natuur en vooral Moddergat is een plek 
waar we lekker uitwaaien om onze hoofden 
leeg te maken.

We spelen met het idee om van onze schuur 
een activiteitenruimte te maken voor kinde-
ren uit de buurt. We horen graag terug wel-
ke ideeen jullie als buurtbewoners hierover 
hebben.

Groetnis fan Ymre, Janneke en Bert oan hiel 
Niawier



De huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie, 
die vorig jaar door de zending voor de
Vluchtelingenkinderen in Griekenland in Nia-
wier is gehouden, heeft € 371.28 opgebracht,
Dit is excl. de bijdragen via QR code/digitale 
collectebus. 
Dank voor uw grote betrokkenheid!

Samen met Metslawier en een gedeelte van 
Oosternijkerk (waar 2 dames graag voor deze
kinderen wilden collecteren) kon de zending 
vorig jaar december € 1516.84 naar Kerk in
Actie overmaken.

Een prachtig bedrag. Fijn dat we op u konden 
rekenen en zeggen iedereen, die deze
collecte, op wat voor manier dan ook, heeft 
gesteund heel hartelijk DANK!

Kerk in Actie maakte d.d. 14 februari jl. 
bekend dat de eindopbrengst over heel 
Nederland € 697.000,- bedraagt. Dit is incl. 
de bijdragen via QR code/digitale collectebus. 
Een prachtig resultaat. 
We hopen, dat het leven van de vluchtelin-
genkinderen in Griekenland hiermee iets
draaglijker wordt en dat ze allemaal naar 
school kunnen. Kortom, dat het hun welzijn 
gaat verbeteren.

Dankbaar kijken we op de collecteweek te-
rug. Wie weet doen we dit najaar weer mee. 
Mocht dat zo zijn, dan hoort u van ons.

Een hartelijk groet aan u allen van de leden 
van de zending Metslawier-Niawier,
Sjoerd, Thea, Annie, Anita, Seerp, Eeltsje, 
Karin en Alie.

Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst. 
De ene week in Metslawier in
Rehoboth, B.Bekkerstraat 27 en de andere 
week in het dorpshuis Nij Sion aan
de Bornensisstraat 4 in Niawier. Iedereen is 
van harte welkom.
We beginnen om half 10, na de dienst is er 
koffie/thee.
In de vorige dorpskrant stonden activiteiten 
die zouden plaats vinden in het
najaar en rondom Kerst, maar helaas konden 
deze niet doorgaan i.v.m.de
maatregels door de heersende corona.
Het betreft o.a. “eten met een praatje”, de 
Krystkuier en de kerstmaaltijd.
Komend najaar hopen we dit weer te organi-
seren als corona ons niet weer
inhaalt.
In de veertigdagen tijd voor Pasen, hebben 
we door mails te versturen ons
kunnen voorbereiden op Pasen. In de berich-
ten stonden bijvoorbeeld een
gedicht, een lied/ tekst of video over het ko-
mende Paasfeest.
Komend najaar doen we dit weer in de ad-
ventstijd, om ons dan voor te
bereiden op het Kerstfeest. Het is nog lang 
niet zover maar wil je deze mails
ontvangen stuur dan een berichtje naar: tiny-
weidenaar@hotmail.com
Op moment van dit schrijven zijn de voorbe-
reidingen in volle gang om op 19
Juni een openluchtdienst te houden op het 
Mearsfjild in Niawier.
We hopen op mooi weer, een uitnodiging 
volgt.
Wil je aan deze dienst meewerken of heb je 
leuke ideeën, laat het weten, wij
maken graag van je talenten gebruik.
Meer informatie van de protestante gemeente 
Metslawier-Niawier vind je op
onze website www.pkn-metslawier-niawier.nl
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Nieuws uit 1987.

Hoe een klein dorp toch groot kan zijn.
De hervormde beroepingscommissie
Uit Ruurlo meende alles tot in de puntjes
Verzorgd te hebben.
In alle vroegte was het gezelschap die zondag
Uit de Achterhoek vertrokken richting Fries-
land. De Hervormde predikante had de leden 
van het gezelschap uitgelegd hoe ze
het kleine Niawier zouden kunnen vinden.
De reis verliep ogenschijnlijk voorspoedig.
Eenmaal in het dorp, ging men direct ter 
kerke. Zich niet realiserend dat zelfs een klein 
dorp (vierhonderd inwoners) meer
kerken zou kunnen hebben.

Wat schetste hun verbazing toen om half tien 
niet de jonge ds. van der Velden
(36) maar de veel oudere ds. K Welbedacht 
(67) de kansel besteeg.
Ze hadden een vlotte vrouw verwacht en ze 
kregen een vriendelijke, maar toch
beslist mannelijke voorganger.
Ze zijn na de dienst bij ds. van der Velden op 
de koffie geweest…………………….

WA SOE it bEttER WittE?
OP in KEAR SiEt iK yn DE AutO mEi ÚS 
PAKE-En bEPPESizzER AnnE FAmKE.
Wy WiEnE WAt OAn it PRAtEn En DOE SEi 
SE tSjin mEi: IK hEb gELijK bEPPE, WêR’t 
iK OP SEi: iK hA EK WOL in bytSjE gELyK.
SE tOcht EFKES gOED nEi En SEi DOE 
tSjin my: bEPPE ER KAn mAAR één gE-
LijK
hEbbEn.
IK AntWuRDE: PAKE En iK PRAtE EK WOL-
RiS ERgEnS OER En
DAn SizzE Wy, Wy hA ALLEbEi in bytSjE 
gELyK.
SE SEAch my OAn En SEi: ER KAn mAAR 
één gELijK hEbbEn En REgELS zijn RE-
gELS.
nO Siz it mAR, WA hAt 
gELyK……………………......

bEPPE tiny

Straatverlichting kapot of scheve stoeptegels? 
Meld het bij de Gemeente
Soms kan het voorkomen dat je iets tegen-
komt op straat wat een gevaarlijke situatie 
kan opleveren. Bijvoorbeeld een boom die na 
een storm is gevallen, scheve tegels op het
voetpad of een dood dier in de berm. Voor al 
dit soort zaken mag je melding maken bij de
Gemeente. Zij hebben een digitaal meldpunt 
maar ook een noodnummer tijdens feestda-
gen of weekenden. Samen houden we onze 
mooie dorp veilig en leefbaar.
Voor meer informatie of melden ga je naar :
https://www.noardeast-fryslan.nl/mel-
den-bij-de-gemeente

Beste medebewoners,

Zoals ik heb vernomen zijn de meesten op de 
hoogte van mijn ziekteproces.
In november ben ik het ziekenhuis in ge-
draaid met Corona klachten. Vier maand en 
vijf dagen later ben ik weer thuis gekomen na 
een revalidatie proces in Beetsterzwaag. 
Ik heb alles opnieuw moeten leren. 
Bewegen, lopen, praten, ect.
Dat dit een zwaar proces was voor mij en 
voor Annemarie en de kinderen, dat hoef ik 
vast niet uit te leggen. Dagelijks kreeg ik 
kaarten, bloemen en attenties binnen met 
bemoedigende woorden. 
Dit heeft mij zoveel energie gegeven. 
Het doet je goed dat je ziet dat mensen 
intens met je meeleven. Ik wil dan ook een 
ieder bedanken hiervoor, het heeft zeer zeker 
bijgedragen aan mijn herstel!

Hartelijke groet,
Peter Tromp

Het gaat om het gevaar dat kinderen worden aangereden. De kat van de buren is dood ge-
reden. Zet zelfs al mijn kar op de weg om het verkeer af te remmen. Meerdere keren politie 
gebeld voor de snelheid door iedereen is die 30 km terwijl er met gemak 60 of 70 km wordt 
gereden ook de trekkers die te snel rijden en meer gewicht dan ze mogen volgens de wet. 
Met andere woorden er zijn heel veel bijna ongelukken.
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Bisten wille op e kamp

Rûm een jieR lyn dy ik jiR een foaRstel 
om mei elkoaR een hekweRk te 
RealiseRen, sadat deR een mooi plakje 
kaam om deR wat Beestjes te hâlden 
weR at elsenien fan genietsje kin.
en wat ha jim een jild joen! ! geweldig! 
tige dank jiR foaR!

It alde stek moest eeRst nog opRûme 
wuRde, self hy ik een gRyp te pakken,maR 
lokkich woe de soan it oppakke, en 
my hulp fan de BouRlju,en een peaR 
monnen wy it samaR kleaR! ek jiR 
nogRis tank foaR! 
ek wol ik johan nog Bedanke foaR de 
tekeningen dyt deR makke hat foaR de
veRgunning! top jonge!

wat ha we een mooi plakje midden yn 
it doaRp! een pRachtig hek weRk fan 
RoBuust in hout! set tRoch jaap van 
deR wal en sien heit. een klus dyt se ien 
oaRel dei dien hienen.
Ik koe net wachtsje om de Bisten deR ien 
te dwaan! de skiep mij hun lamkes en de 
tRije geitsjes.

ek hy ik al 2 gRutte vlaamse Reuzen , 
maR doe dy deR een dei ien Roenen wy ik 

al ien kwyt!!
alleRs yn Rep en RoeR! soe deR toch 
een gotsje ûndeR it stek tRoch sitte? 
BouRfRou en de dochteR wienen al 
dRok oant sykjen!
Ik hy al een tRekkeR mij moddeR Regele 
om deR toch nog maR Bij loans, maR ik 
wy nog maR kRekt op it lân toen mien 
eag op de haspel foel…
hee deR miste een plank en ik seag twa 
eegjes en een peaR gRutte eaRen! se hie 
een mooi plakje foen! en sil deR stRaks 
wol ût komme!
dit jieR komme deR nog wol meeR Bisten 
te Rinnen, maR it mat aas nol wat Reine! 
oas ha we te min gêRs !!
deR komme nog twa Bankjes Bij te 
stean, en een peaR skûlhokjes foaR it 
vee .
nog 1 fRaagje…se Bin gek op Bôle, maR 
auB net te volle! at jim oeR ha deR stjit 
een Bak Bij it lytse stekje, dan nim ik it 
my nij hûs foaR de oRe Bisten.

at deR wat is, of jim ha een vRaag? Belje 
my! 0615021525

gRoet jenny BoonstRa-wieRsma
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Iten mei in praatsje bûten ús doarp

Op de boerderij van Wini Weidenaar en 
Jori Weidenaar in Stiens kun je aanschui-
ven aan de twee grote tafels om mee te 
eten.  Daar zet de geweldige ‘hobby’ kok 
Tjeerd elke maand weer een verrassend 
drie gangen diner op de tafels.
Maandelijks schuiven een aantal mensen 
aan uit het Asielzoekerscentrum uit Sint 
Annaparochie en daarnaast meestal
mensen uit de omgeving maar ook van 
verder weg, zoals in ons geval
uit Niawier.

De eerste keer dat Tiny en ik deel namen 
aan de sociale eetkamer was meteen al 
een succes. Het eten was verrassend lek-
ker en tussen de gangen door wisselden 
de gasten van tafel om gezellig met de 
andere gasten te praten. We waren het er 
al snel over eens dat we de volgende
keer best nog twee andere mensen mee 
konden nemen naar dit kleinschalige 
sociale evenement.

En zo gingen de dames Prins en Boersma 
op 13 april jl. met ons mee.
Kok Tjeerd had weer een heerlijk diner 
bereid en er vonden leuke gesprekken 
plaats met de andere gasten. Eén van de 
gasten uit het AZC had zelfs zijn gitaar 
meegenomen om iedereen te bedanken 
met een lied voor de gezellige avond. Ook 
wij hebben met z’n vieren
genoten van deze avond. 

De gemoedelijke sfeer, het lekkere eten 
en de nieuwe ontmoetingen, we konden 
er onderweg naar huis nog even fijn
over napraten.

Op 11 mei jl. gingen Joke en Riel Dijkstra 
met ons mee. Ook zij hebben
het uitstekend naar hun zin gehad. 
Riel heeft zelfs zijn Engels weer
opgehaald in gesprekken met de mensen 
uit het AZC. Andere mensen
ontmoeten en lekker eten, het gaat uit-
stekend samen.
De volgende sociale eetkamer is op 
woensdag 15 juni a.s. van 17:30 tot
ongeveer 20:30 uur. Wil je dan met Tiny 
en mij mee, laat het ons dan
weten. 

Er wordt een kleine vergoeding van 
€ 7,50 gevraagd om de onkosten te 
dekken van de boodschappen.

Tiny Weidenaar en Linda Kooistra
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zodoende connecties met de brandweer in 
Zwartsluis) de dagploeg uitzwaaien en wij ons 
een beetje kunnen opfrissen en de koffie voor 
ons klaar staat.  Vervolgens stappen we weer 
in de busjes huiswaarts om even bij te slapen. 
's Middags wachten we bij de Mc Donalds op 
de dagploeg om vervolgens met de hele groep 
met de fakkel richting "de markt" te lopen 
waar ons een warm onthaal staat te wachten 
en we het bevrijdingsvuur kunnen ontsteken 
om daarna een welverdiend pilsje te pakken. 
Al met al een hele bijzondere geslaagde dag 
en nacht. Volgend jaar weer en met de erva-
ring van dit jaar zal het vast weer heeel bij-
zonder worden.
Groet Albert en Baukje

Twee jaar geleden (75 jaar bevrijding) werd 
er bij loopgroep Dokkum het plan opgevat om 
mee te doen om het bevrijdingsvuur op te 
halen uit Wageningen, stad der bevrijding.
Na twee jaar uitstel door de ons allen welbe-
kende reden was het dan eindelijk zover.

Ongeveer 20 leden van de loopgroep zul-
len hieraan meedoen, de nachtploeg start in 
Wageningen en gaat ongeveer 90 km lopen 
in estafette verband naar Zwartsluis waar de 
dagploeg het gaat overnemen en de route 
vervolgd richting Dokkum ook ongeveer 90 
km.

Om 18.00 uur eerst een pasta maaltijd bij de 
Hotel Posthoorn, om vervolgens de plechtig-
heid bij te wonen bij het oorlogsmonument 
op het bolwerk in Dokkum. Om 20.15 stapt 
de nachtploeg in twee busjes richting Wa-
geningen om aldaar te wachten tot de Be-
vrijdingsvuurceremonie (waar we overigens 
weinig van mee krijgen omdat we moeten 
wachten in een zijstraat) is afgelopen en we 
om 00.15 van start mogen.
1500 lopers van 80 verschillende loopgroepen 
doen mee, de groep die de langste afstand 
moet lopen mag als eerste weg dus wij star-
ten ongeveer als vijfde groep.
Met twee busjes en twee begeleiders op de 
fiets gaan we voortvarend van start, een hele 
belevenis zo midden in de nacht. Om en om 
een kwartier lopen, dan in het busje, bijko-
men en na een uur weer een kwartier, dan 
ben je stijf en stram en moet het lichaam 
wel even op gang komen. Ondanks de bege-
leiding van de  twee busjes en twee fietsers 
presteren we het om Baukje en Jelle kwijt te 
geraken in de buurt van Apeldoorn, dus lich-
telijke paniek onder sommige lopers. Geen 
telefoon bij zich en in de nachtelijke uurtjes 
geen mens meer wakker waar even gebeld 
kan worden. Hergroeperen en zoeken.
Een kwartier in elke richting zoeken is het 
plan en zowaar werd het tweetal weer gevon-
den en kunnen we de tocht weer voortzet-
ten. We hebben voortreffelijk weer, wel koud 
vooral bij het aanbreken van de dag. Verder 
verloopt de tocht voorspoedig en krijgen we 
alweer de IJsel brug nabij Zwolle in het vizier, 
nog een klein stukje tot Zwartsluis waar we 
bij de brandweerkazerne (één van onze lo-
pers is bij de brandweer in Dokkum en heeft 
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Nieuwe inwoonster van Niawier

In nij libben
In lyts wûnder
It klinkt sa gewoan
Mar foar ús hiel bysûnder

Baukje Taekema en Wilco Koster van de 
Terpstrjitte 27 te Niawier maken hierbij 
met trots bekend
dat op 7 januari 2022 onze dochter Nine 
Rianne Koster is geboren.

Thije is geboren!

Groetjes,
Rudmer, Ilse, Dycke, Ubbe en Thije
en een beetje van Doede onze trouwe 
viervoeter
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In november vorig jaar ging de campagne 
‘Trek eens mijn schoenen aan!/Lûk ris myn
skuon oan!’ van start! 

Een campagne van de gemeenten Noar-
deast-Fryslân en Dantamadiel ter bevordering 
van een inclusieve samenleving en de aanpak 
van eenzaamheid. Een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen, waar iedereen bij 
hoort, wat voor achtergrond, beperking, cul-
tuur, of geloof iemand ook heeft. 
De campagne laatportretten zien van mensen 
die weten wat het is om niet mee te kunnen 
doen. Bijvoorbeeld doordat ze een beperking 
hebben, of omdat ze uit een ander land ko-
men. Door je te verplaatsen in iemands ver-
haal kun je je beter inleven in de situatie van 
een ander en krijg je meer begrip voor elkaar.

De campagne is onderdeel van de Coalitie 
Kom Erbij!, een groep van zo’n 70
organisaties en netwerkpartners in beide 
gemeenten, die gezamenlijk aan deze doelen 
werken. 
Naast organisaties op gebied van Zorg en 
Welzijn, zijn er ook kunstinstellingen, 

scholen, ondernemers, kerken en vrijwilligers
aangesloten bij de Coalitie.
Voor Niawier-Wetsens en Metslawier ben ik 
als vrijwilliger lid van deze Coalitie en zet ik 
mij met veel plezier in voor met name de wat
oudere inwoners in beide dorpen maar uiter-
aard ook voor iedereen omdat een inclusieve
samenleving niemand uitsluit.

Dag!enDoen! (zie de aankondiging elders in 
deze dorpskrant) is
bijvoorbeeld één van de projecten die ik sa-
men met Stichting Welzijn

Het Bolwerk opstart in onze twee dorpen.
Daarnaast bieden de netwerk-bijeenkomsten 
van de Coalitie Kom erbij! mij de kans om
inspiratie op te doen en contacten te leggen 
voor leuke ontmoetingsactiviteiten in onze
beide dorpen. Zo wordt er intussen al ge-
werkt aan de organisatie van een zomerse
workshop schilderen waarbij het niet persé 
gaat om het eindresultaat maar meer om het
samen plezier hebben om met kwast en verf 
iets te schilderen. Ik hoop daar snel meer 
over te berichten op de websites en/of Face-
bookpagina’s van onze twee dorpen.

Tot slot zou ik heel graag in contact komen 
met iemand uit Metslawier om samen meer
leuke aktiviteiten te organiseren. Bent u zo’n 
iemand of kent u iemand die het leuk vindt
om net als ik aktiviteiten te organiseren voor 
onze inclusieve mienskip, neem dan vooral
contact met mij op.

Linda Kooistra
06-54903488
Linda.mails.you@gmail.com

zou u vaker aan iets Willen deelnemen 
buiten de deur? bijvoorbeeld gezellig 
koffiedrinken bij een buurtkamer of deel-
nemen aan een
sportactiviteit?

vindt u het lastig om alleen te gaan? of 
Weet u niet hoe u het moet regelen?
dag!endoen! van stichting Welzijn het 
bolWerk helpt u daarbij.

Wij verzamelen de activiteiten vanuit de 
gemeente noardeast-fryslân voor u in 
een agenda. aanmelden voor een activi-
teit is makkelijk en u kunt via de app ook 
vervoer regelen. 
u zit nergens aan vast en u kunt zelf 
bepalen hoe vaak u ergens naar toe Wilt 
gaan.

dag!endoen! Werkt via een app. dat klinkt 
ingeWikkeld maar dat is het niet
een vrijWilliger leert u hoe het Werkt en 
kan helpen zolang dat nodig is. heeft u 
zelf geentablet of telefoon?
dat is niet erg, u kunt een tablet in bruik-
leen krijgen.
laat u niet meer tegenhouden om deel te 
nemen aan de leuke activiteiten in de

buurt
https://het-bolWerk.eu
WWW.dagendoen-noardeastfryslan.nl
of bel linda kooistra 06 5490 3488
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Hey hallo, 

Mijn naam is Matina en ik woon sinds eind 
september- begin oktober in Niawier. 
Omdat ik heel veel rust en passie kan vinden 
in mijn hobby kamerplanten kan vinden, heb 
ik vorig jaar besloten die te willen delen met 
anderen. 
Vorig jaar ben ik begonnen met plantenbieb 
Niawier, die helaas vorig jaar niet helemaal 
van de grond is gekomen. Ik was er zelf nog 
niet elke dag bij, en was in hartje zomer. 
Toen heb ik naar bijna 2 maand besloten er 
voor dat jaar mee te stoppen omdat er nie-
mand was geweest. Daarna kreeg ik van een 
dorpsgenoot te horen dat er om haar heen 
toch wat mensen waren die baalden omdat 
de kast weg was. 
Er was dus toch animo voor! 
Daarom heb ik toen besloten dit jaar weer 
een poging te wagen, en zo doende staat de 
kast er weer. En dit maal groter! Hoe werkt 
het nou precies? 
Nou in principe heel makkelijk. Als je stekjes 
hebt van je planten, kun je die ruilen tegen 
een andere stek van een andere plant. 
Kamerplant tegen kamerplant, en tuinplant 
tegen tuinplant. Heb je niks te ruil, dan kun 
je een donatie doen in het geldbakje. Dat kan 
ik dan weer investeren terug in de kast. 

Door bijvoorbeeld nieuwe planten te kopen en 
die te stekken voor in de kast. Daarnaast heb 
ik er ook bloempotten in die je kunt ruilen, 
maar ook van die plastic kweekpotjes. Die 
mag je natuurlijk zo mee nemen. Ook heb ik 
in de kast wat gegraveerde dingen staan met 
bladeren van planten, daar heb ik wel een 
prijsje op staan, en die zijn dan ook niet om 
te ruilen. 

Op dit moment heb ik de kast 24 uur per dag 
open, maar zijn de weersomstandigheden 
niet goed, dan dek ik het af, of haal ik hem 
leeg. Als hij afgedekt is kun je er gewoon bij, 
want dan staat alles er wel gewoon in maar 
hangt er een zeil over met een paar stenen. 
Ik zou zeggen kom gezellig langs op de bor-
nensisstrjitte 13 in Niawier! Misschien staat 
er wat leuks voor je bij!

Mvg. Matina van der Duin
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Degene die ik liefhebverlaat ik, 
om diegenen die ik lief had te vinden. 
 

Op de leeftijd van 54 jaar is op 27 april 2022 overleden 

                     Albert Braaksma 
Levenspartner  geweest van José ✝  en weduwnaar van Els ✝ . 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Wij wensen Albert zijn familie veel kracht en sterkte toe nu zij ook hem moeten 
missen zo kort na het overlijden van hun moeder. 
 
Wat blijft, zijn de herinneringen 
dat worden hele waardevolle dingen. 
om te bewaren  
op een speciaal plekje in je hart. 
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In memoriam 
 
Op 21 mei 2022 is overleden 
  

Gert Hoesman 
 

laiverd, maatje en rots in de branding van Marlies en baasje van Beau. 
 
Een knuffel voor je tranen, een knuffel voor gemis. 
Een knuffel vol met liefde en troost, omdat het soms zo moeilijk is. 
 
Gert en Marlies een begrip voor Niawier en omgeving voor jong en oud. 
Even naar Hoesman op vrijdag of zaterdag, een Hoesman app bij de jongeren. 
Gert altijd vriendelijk, een man van weinig woorden maar met een gouden 
hart. 
 
Wij wensen jou Marlies liefdevolle herinneringen, die zacht dwarrelen door je 
hoofd en landen in je hart. 
 
Heel veel sterkte voor jou en je familie.  



 
 
Tot het begin van de donkere tijd, 
toen mijn wereld scheen in te storten. 
Dan blijft slechts één spoor over… 
 
……..het spoor van mijn leven 
én de voetstappen van de Heer, 
die in de steeds wisselende situaties 
dicht bij mij is. 
 

Dit gedicht stond op de rouwbrief van 
 

Riemke Braaksma Klomp 
 

geboren in Lutjegast op 21 oktober 1934 en overleden in Metslawier  
op 9 april 1922. 

 
Zij woonde de laatste jaren in Metslawier in de aanleunwoning bij de Skûle en 
toen zelfstandig wonen niet meer lukte in de Skûle.  
Riemke was getrouwd met Gosse Braaksma en zij woonden aan de  
Siercksmawei in Niawier waar zij een boerderij runden. 
Het sterven van Gosse en later hun zoon Willem hebben haar diep geraakt. 
In de verhalen die ze hierover vertelde kwam dit telkens weer naar voren. 
Maar ook vertelde ze over de mooie dingen die ze in haar leven heeft 
meegemaakt, zo blijven de mooie herinneringen er voor haar kinderen en 
kleinkinderen.  
Heel veel sterkte gewenst voor iedereen. 
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In memoriam 
 
Troost helpt niet in het  
oplossen van pijn en verdriet. 
 
Troost kan wel helpen  
de “verbinding” te mogen voelen 
en ervaren dat er mensen zijn  
die met je meeleven 
en jouw moeite en verdriet zien 
maar ook jou zien. 
 
 
Op 8 maart 2022 is overleden  
 
Wilhelmus Henricus van der Vorst 
 
Hij is 91 jaar geworden en was bijna 65 jaar getrouwd met Sieuke. 
Op de rouwbrief staan de woorden: ontroerd door de moed waarmee hij tot 
het laatst toe heeft gevochten, moeten we nu afscheid heeft gevochten 
moeten we nu afscheid nemen van mijn lieve man en papa, pake en oerpake. 
Wij wensen Sieuke, kinderen, klein en achterkleinkinderen veel sterkte toe in 
deze moeilijke tijd. 
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Ambulance / Brandweer / Politie Spoed 112
In niet - levensbedreigende situaties:
Ambulance   0519-222 033
Brandweer   0519-228 020
Politie    0900-8844

Dorpsagent 0900-8844
E-mail: harry.van.der.laan@friesland.politie.nl

Gemeentehuis 
Noardeast Fryslân 0519-298 888
Wijkbeheer   0519-298 777

Storingsnummers
Elektriciteit & gas  0800-9009
Water    0800-0359
Kabel Noord   0519-701 701

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. 
   0519-292 526
Dierenambulance  0518-400 048    
   06-271 37 586

Dokterswacht  0900-1127 112
Huisarts:
H.M.A. Wijmenga  0519-241 270
B. Bekkerstrjitte 19  0519-241 119 
Metslawier (spoed)

Scriba
Bea Meindersma   Skipfeartsein 38, Metslawier   
06-12025975 

Kerken
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier: 
http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/

Gebouw Nij Sion
Bornensisstrjitte 4 0519-241 778 
Niawier
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

Mondzorg PUUR Dokkum
Tandartsen: Herbig, Beurze, Škorić en De Sousa
Aalsumerpoort 7 Dokkum  0519-241 360

School
Christelijke basisschool Wrâldwizer                            
http://wraldwizer-arlanta.nl/
Langgrousterwei 21   0519-241 530
Oosternijkerk

Thuiszorg
Buurtzorg Dongeradeel 06-235 00 926
Thuiszorg Het Friese Land 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 (niet bekend of dat nog zo 
is)

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 Tromp  0519-701 239
- Algemeen bestuur:Ynske Havinga 0519-242 080
- Algemeen bestuur:Gerard Kloostra0519-242287
Bode Marianne Zeilinga   0519-297 280  
     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  06-374 57 906
van der Meulen
- Algemeen bestuur: Janneke Neef  0519-242 211
- Algemeen bestuur: Sabina Atkins
- Webmaster: Peter & Annemarie  0519-701 239
Tromp



Ropta Boys 
http://www.roptaboys.nl/
- Voorzitter: Jan Age Wijma   06-225 58 857
- Secretaris: Roel Sikkema   0519-241 512
secretaris@roptaboys.nl
- Penningmeester: Andries Visser  06-239 09 681
- Wedstrijdsecretaris: Aaltsje  06-110 40 069
Meirink - Kalsbeek
- Bestuurslid : Andries Weidenaar 06-46670162
 Bas Dijkstra     06-293 06 240
- Bestuurslid jeugd:Rudi Torensma
- Ledenadministr.:Freerk Ids  06-505 79 415
 de Beer
- Jeugdbestuur: Geert van Wieren 06-23982507

SionSjongers 
http://www.sionsjongers.nl/
- Voorzitter: Ynske Havinga   0519-242 080
- Secretaris: Carolien Fardin   0519-701 326
- Penningmeester: Wim Rietdijk 0519-242 370
Tennisvereniging                                                      
http://www.tcmetslawiereo.nl/
- Voorzitter: Henk Meinema  06-448 06 182
- Secretaris: Tjimkje van der Veen 06-511 22 318
- Penningmeester: Geke Braaksma 0519-241 901
- Algemeen bestuur: Hendrik  06-174 16 102
Nijboer
Arvid Tempelman   06-546 66 998
Erik Turkstra    06-238 96 558
Johan Wijma     06-346 01 399   
           
Tuindames
- Magda Rietdijk   0519-242370
- Djoke van Dellen    0519-294 296
- Tiny Weidenaar    0519-241 700
- Carolien Fardin   0519-701 326
- Dorothé Voet    06-361 04 412
- Linda Kooistra    06-549 03 488

Gastvrouwen
- Tiny Weidenaar    0519-241 700
- Carolien Fardin   0519-701 326
- Dorothé Voet    06-361 04 412
- Linda Kooistra   06-549 03 488
- Anne Voet    06-234 30 249
- Hylkje van Dellen       06-23002953
- Hendrike Doller         06-22003830

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of 
zijn de gegevens niet correct?

Mail dit naar niawierwetsens@gmail.com
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Dorpskrant redactie
- Tiny Weidenaar    0519-241 700
- Marion de Wal    06-107 82 823
- Annemarie Tromp    0519-701 239
Freonen fan it Hokje
- Voorzitter : Jesse Boonstra
- Secretaris : Leonard van Hijum  06-465 61 870
- Penningmeester : Andre Turkstra en 
Peter Braaksma
GroenCommissie (tijdelijk op non-actief)
Contactpersoon : Bert Allema  06-537 37 469

Gymvereniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren) 
Oosternijkerk
https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.
oosternijkerk
- Voorzitster: Jolanda Hoogterp  06-515 47 376
- Secretaresse: Annemarie de Vries 06-289 50 100
- Penningmeester: Anneke Zwart 06-421 315 90             
- Bestuurslid: Maaike Brouwer  06-129 030 02

KeatsFeriening De Trije Doarpen 
http://www.kfdetrijedoarpen.nl/
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk) 
https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
- Interimvoorzitter: Antje Allema  0519-242 243
- Secretaris: Anja Bandstra-Visser  0519-241 488
- Penningmeester:Gert Jan Sijtsma 0519-241 425
- Algemeen lid: Neeltje Cuperus

Nij Sion 
http://www.nijsion.nl/
- Voorzitter: Erik Turkstra   0519-242 152
- Secretaris: Griet de Vries    0519-242 196
- Penningmeester: Leonard van Hijum 
     06-46561870
- Algemeen bestuur: 
- Kor Braaksma
- Pieter Braaksma:    0519-242 118
- Doetie Meindertsma:  0519-241 996
- Willem Weidenaar:    0519-241 747

Oranjevereniging
- Voorzitter: Tineke Terpstra  0519-724 041
- Secretaris: Maaike Braaksma  0519-241 414
- Penningmeester: Remco Braaksma
- Algemeen bestuur:    0519-724 213
- Leonard van Hijum    06-465 61 870




