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Foaropwurd fan de redaksje 
 
We willen graag geloven dat we in een leuk, levendig dorp wonen waar van alles gebeurt 
en waar sprake is van veel gemeenschapszin. 
Maar is dat in Niawier en Wetsens wel het geval ? 
Natuurlijk, de bakker, slager en kruideniers zijn al lang geleden verdwenen. Van de 
tientallen grote en kleine boeren is er maar een handjevol overgebleven.  
Hoe zit het dan met de gemeenschapszin ? 
Kerkelijke verenigingen zijn er nauwelijks meer. De toneelclub is al een tijd ter ziele en het 
aantal leden van het muziekkorps is bedenkelijk laag. 
Met het koor “De Sionsjongers” lijkt het gelukkig wel prima te gaan. 
 
Ook andere activiteiten trekken over het algemeen weinig deelnemers. 
De laatste maanden telde de soos soms maar 7 of 8 bezoekers. Intussen heeft één van 
de aanjagers, Gerda van Dam, te kennen gegeven er mee te gaan stoppen. Daarmee 
bereikt het ledental mogelijk de ondergrens en is voortzetting twijfelachtig. 
Het jaarlijkse reisje voor de oudere inwoners telde in het verleden toch wel zo 'n 50 
deelnemers, de laatste jaren nauwelijks meer dan 30. Om met een halfvolle bus op stap is 
niet echt leuk en maakt het te duur. Het is de vraag of deze traditie nog zal standhouden. 
De maandelijkse klaverjasavond in Nij Sion lijkt te zijn doodgebloed. 
De enkele jaren geleden nog bloeiende kaatsvereniging gaat noodgedwongen fuseren 
met Oosternijkerk, zo lezen we in hun clubblad en ook in deze dorpskrant. 
De jaarlijkse bazar ten bate van Nij Sion trok de laatste keer maar een handjevol 
bezoekers. 
 
Iedere zaterdagmiddag vanaf 4 uur is Nij Sion geopend. Er zitten dan 4 man te kaarten en 
er hangt een enkeling aan de bar. Gelukkig heeft een aantal vrouwen afgesproken om de 
eerste zaterdag van de maand als “lady's day” te beschouwen. Dan is het er gezellig druk. 
Waarom dan de andere zaterdagen niet ? 
     
Is er dan helemaal niets positiefs te melden ? Natuurlijk wel. Er zijn bedrijven die het goed 
lijken te doen, zoals Multi Tech en Veenma. Hoewel het bij de laatste zo druk lijkt te 
worden dat er al een tijd over wordt gesproken om uit Niawier te vertrekken. Dat zou voor 
het dorp toch jammer zijn. 
Er staan wel wat huizen te koop maar van echte leegstand is gelukkig geen sprake. 
Verder hebben we een vrijwel nieuw dorpshuis. 
Er staat weer een dorpsfeest op stapel. 
Het activiteitencomité van dorpsbelang heeft weer één en ander op stapel staan. 
Wie weet, misschien komt er een jeugdhonk annex kaatskantine. 
De middag in Nij Sion met Gerrit Breteler mag best geslaagd worden genoemd. Hoewel 
goed beschouwd het aantal bezoekers feitelijk niet erg groot was. 
 
Maar wat er ook door besturen of commissies op poten wordt gezet, het succes staat of 
valt met deelname en inzet van zoveel mogelijk dorpsgenoten. 
 
In deze dorpskrant treft u weer allerhande zinnige en onzinnige informatie. 
De bestuurders van de verschillende verenigingen hebben goed gehoor gegeven aan 
onze oproep voor een schriftelijke bijdrage. 
Hebt u zelf ook iets wat in de eerstvolgende dorpskrant vermeld kan worden ? 
Graag een mailtje naar: nicolai118@zonnet.nl. 
 
De redaksje 
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Koninginnedag 2012 
 
Het programma voor deze dag zag er als volgt uit: 
. 
8.30 uur:    Opstellen van de vrijmarkt bij Nij Sion voor      
                   kinderen/”oudere”kinderen.   

Aan deze oproep was door verschillende kinderen gehoor aan gegeven.  
Zij hadden hun spulletjes uitgestald en het was ook nog heel mooi weer. Er 
was van alles te koop, van soldatenhelmen, speelgoed, zeepkettingen, 
cakejes tot potjes en bloempotten. De handel ging in het begin vlot maar 
toen de “grote mensen”gingen koffiedrinken viel de handel in elkaar.  
     

9.00 uur:    Optocht door het dorp met muziekvereniging de Bazuin,  
                   opstellen bij Nij Sion. De kinderen mogen verkleed 
                   voor de mooiste, leukste of origineelste zijn er prijsjes te                                                                         
                   winnen. 
 

Veel kinderen waren verkleed en nu had de jury de moeilijke taak om hier 
de winnende prijzen uit te zoeken. Maar na lang beraad kwam de uitslag. 
De eerste was voor Eline Boonstra met haar jurk van kranten, de tweede 
prijs was voor Janiek Kloostra voor haar vlinder en de derde prijs ging naar 
Matthijs Sijtsma, hij was verkleed als “Bepke” 
Al met zeer geslaagd. 
 

9.30 uur:     Koffie/ranja en oranjekoek in Nij Sion. Sneupen op de  
                   vrijmarkt voor Nij Sion. Gezellig samen zijn onder het  
                   genot van een frisje/borreltje. 
 

Na dat het Wilhelmus was gezongen voor Nij Sion, stond binnen de koffie 
met oranje koek. Even gezellig bij kletsen met dorpsgenoten. Later nog 
even onder het genot van fris of een drankje, al met al een geslaagde 
Koninginnedag in Niawier. 

 
 
 
 
 
 
 

Oproep 
 
Wie voelt zich geroepen om de layout en het in 
elkaar zetten van de dorpskrant over te nemen? 
 
Na 17 jaar trouwe dienst door Tineke Riemersma en 
zonen zoeken we na deze uitgave opvolging. 
 
Reacties naar Tineke 
 

Email: tinekevries@gmail.com 
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Nieuws van Dorpsbelang 
 
We hebben als bestuur voor dorpsbelangen een intensieve periode achter de rug qua 
intensiteit en variatie van werkzaamheden. In deze bijdrage zal ik proberen u een korte 
weergave te geven van de werkzaamheden.  
 
Website 
Roman Jaworski verzorgt al jaren het reilen en zeilen omtrent de website (www.niawier-
wetsens.nl). Wij zijn Roman daar zeer erkentelijk voor. De online ontwikkelingen gaan 
tegenwoordig in rap tempo. Om onze website up-to-date te houden gaan we samen met 
Roman aanpassingen treffen. Doel van deze aanpassingen is om het voor u 
gemakkelijker te maken om eenvoudig op de hoogte te blijven van relevante en andere 
zaken die ons dorp betreffen. Zo komen mogelijk ook de gemeentelijke stukken op onze 
website. Voorheen lagen deze ter inzage in ‘Nij Sion’ en werden ze gepubliceerd in de 
NDC.  
 
Standbeeld A.M. Wijbenga 
We hebben onlangs een telefoontje gehad van een mevrouw die ons dorp had bezocht. 
Zij vond dat wij een prachtig dorp hadden maar misschien was het mogelijk dat wij wat 
beter konden passen op het standbeeld van onze dorpsdichter A.M.Wijbenga. We konden 
ons in deze opmerking vinden. Henk Meinema heeft inmiddels het beeld schoongemaakt. 
Hij heeft tevens het beeld behandeld met een speciaal product zodat het er de komende 
tijd beter bij blijft staan.  
 
Overlast 
Er komen regelmatig klachten bij het bestuur over vernielingen en overlast van onze 
jeugd. We vragen u om ons op de hoogte houden van de overlast die plaatsvindt, waarbij 
we opmerken dat het niet aan ons is om de taken van de wijkagent over te nemen – Dus 
zelf de overlast melden bij onze wijkagente. Regelmatig voeren we hier overleg over met 
haar, Trijntje van Dekken. Indien nodig, neemt zij passende maatregelen. Verder op in dit 
nummer vertelt zij hierover. 
                                                                                                                                                                                                         
Overlast kan niet, dat staat buiten kijf. We merken echter ook op dat we zelf allemaal jong 
zijn geweest. Enige ruimte bieden aan de jeugd is ook gewenst.  
 
Bietenopslag 
De opslag voor bieten komt mogelijk te vervallen. Reden hiervoor is dat de opslag 
nagenoeg (1 gebruiker) niet wordt gebruikt waar het voor is bedoeld. Veelal is de 
bietenopslagplaats bezet door oude machines of een dumpplek voor afval. Het opruimen 
hiervan is niet eenvoudig en duur. De gemeente wil daarom deze opslagplaatsen in de 
gemeente ruimen als zij niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor deze plaatsen 
zijn aangelegd. Zolang dit nog niet is gebeurd willen wij de vervuilers vragen hun rommel 
daar gestort of gestald op te ruimen. 
 
Huurwoningen 
De bouwcorporatie ‘Thus Wonen’ heeft van de Nederlandse regering opdracht gekregen 
om zoveel mogelijk huurwoningen te verkopen. Dit betekent dat we op termijn mogelijk 
geen huurwoningen meer in ons dorp over houden. We zijn het hier nadrukkelijk niet mee 
eens. Met het oog op de veranderende tijd willen wij dat er voldoende huurwoningen in 
ons dorp blijven voor mensen die niet willen of kunnen kopen. Momenteel zijn wij bezig 
met een schrijven aan de bouwcorporatie en de politiek, waarin wij duidelijk ons standpunt 
hierover uiteenzetten en motiveren. 
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Jeugdhonk 
De afgelopen maanden was de twijfelachtige doorgang van ons jeugdhonk het grote 
onderwerp binnen het bestuur. Of het door kon gaan, hing af van de financiële middelen. 
In januari hadden we nog te kampen met een tekort van circa € 30.000,-.  
Het tekort betrof de bouw zelf en het toegangspad naar het toekomstig jeugdhonk.  
We hebben dit met gemeente besproken en gevraagd of er mogelijkheden waren om ons 
te ondersteunen. Hoe graag de wethouder ook wilde, het bleek simpelweg niet mogelijk. 
Ook hebben we nogmaals geprobeerd om geld te werven van het Oranjefonds.  
Ook dit bleek in eerste instantie niet mogelijk. We kwamen tot de zeer teleurstellende 
conclusie dat met een dermate hoog tekort er geen basis was om verder te gaan met de 
bouw van een jeugdhonk in de gekozen vorm. Op het moment dat wij de beslissing wilden 
gaan nemen: ‘Wij stoppen’, en dat naar buiten wilden brengen, kwam er toch nog een 
beschikking van het Oranjefonds van € 15.000,-. Door de halvering van het tekort 
ontstond er weer perspectief.  
Via aanpassingen van het bouwplan en de aanleg van het een ander (tevens veiliger) 
pad, verwachten we het tekort te kunnen reduceren naar nagenoeg nul. Dat betekent dat 
wij een jeugdhonk krijgen! De start is naar verwachting eind augustus. Via deze wijze 
vragen wij de vrijwilligers om de agenda in alle redelijkheid vrij te houden voor de 
bouwperiode en de feestelijke opening van het jeugdhonk. 
 
De totstandkoming van het jeugdhonk moet vanwege gemeentelijke regels via de stichting 
‘Freonen van it hokje’. De stichting – die nagenoeg met de tenen omhoog lag - is van 
nieuw bloed voorzien. Willem Weidenaar is bereid gevonden het voorzitterschap op zich 
te nemen tot aan de oplevering. Ook Wouter Castelein is bereid om mee te doen in het 
bestuur. Bert Hamstra en Gosse Jan Braaksma blijven in het bestuur. Er is nog een 
functie vrij. In het bestuur zijn we nog bezig met de invulling van deze functie.  
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft voor dit jaar weer een prachtig programma tot stand 
gebracht Dit programma vinden jullie verder op in dit nummer. Wij hopen dat vele 
dorpsgenoten meedoen met de activiteiten.  
 
Rest ons nog iedereen te bedanken die op wat voor wijze dan ook zich heeft ingezet voor 
onze dorpsgemeenschap Nijewier – Wetsens 
 
Namens het bestuur, 
 
Voorzitter, 
Jentje de Vries  
 
 

 
 

Sudoku's 
 
Naast de bekende kruiswoordraadsels, doorlopers, cryptogrammen e.d. wint de sudoku 
de laatste jaren steeds meer aan populariteit.  
Ook Afke Dijkma lost waarschijnlijk regelmatig sudoku's op. 
Zij bestelde onlangs in een drogisterij dan ook sudoku-crême. 
De dame in de winkel vroeg nog: “bedoelt u misschien sudo-crême ? 
“Nee hoor” zei Afke, “Sudoku-crême”. 
Waar ze mee thuisgekomen is, is niet bekend. 
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Aangifte doen 
 
met of zonder afspraak op het bureau of via internet? 
 
Als u iets vervelends of iets ergs is overkomen en u wilt daarvan aangifte doen, dan 
kan dat op verschillende manieren: op het bureau, soms bij u thuis en soms ook via 
internet. Een aangifte is niet alleen voor de opsporing van belang, de politie krijgt er 
ook een beeld mee van de criminaliteit uw buurt en kan daardoor beter bepalen 
waar extra toezicht of opsporing nodig is. 
 
Aangifte op afspraak 
Wilt u er zeker van zijn dat u direct geholpen wordt en dat we voldoende aandacht aan uw 
aangifte kunnen besteden? Maak dan een afspraak voor het doen van uw aangifte. Dit 
kan via het telefoonnummer 0900-8844. U wordt dan in contact gebracht met een 
medewerker van het politiebureau waar u aangifte doen wilt. 
  
Wanneer is het niet nodig een afspraak te maken 
U hoeft geen afspraak te maken als u hevig geëmotioneerd bent en/of als het om een 
zeer ernstig feit gaat. U wordt dan onmiddellijk te woord gestaan door een medewerker. U 
hoeft ook geen afspraak te maken als uw fiets gestolen is of als er kleine vernielingen aan 
uw eigendommen zijn aangericht. Indien u reisdocumenten of goederen heeft verloren of 
als u iets wilt melden, kunt u ook zonder afspraak op het bureau terecht. 
  
Aangifte zonder afspraak 
Tijdens de openingsuren van de bureaus kunt u altijd terecht voor het doen van uw 
aangifte. Houdt u alleen wel rekening met een wachttijd. In sommige gevallen kunt u ook 
verzocht worden op een ander tijdstip terug te komen omdat er geen medewerker 
beschikbaar is. Dit geldt uiteraard niet voor de situaties en aangiftes zoals hierboven 
omschreven. 
  
Niet naar het bureau? 
Voor een aantal vormen van diefstal, inbraak en vandalisme kunt u gewoon thuis met de 
computer aangifte doen. Welke soorten aangiftes dat precies zijn, vindt u op 
www.politie.nl/friesland onder 'Aangifte'. Bij digitale aangifte hebt u natuurlijk geen 
persoonlijk contact met de politie, maar makkelijk is het wel.  
 
Afwikkeling digitale aangifte 
Via www.politie.nl/friesland kunt u van een aantal feiten digitaal aangifte doen. Nadat u uw 
aangifte heeft verzonden naar de politie, krijgt u direct per e-mail en ontvangstbevestiging. 
Uw aangifte wordt gecontroleerd en verwerkt tot een definitief proces-verbaal van 
aangifte. U ontvangt hiervan binnen vijf werkdagen een exemplaar, dat er overigens 
anders uitziet dan de mail die u heeft verzonden. U kunt dit exemplaar daarna gebruiken 
voor bijvoorbeeld uw verzekering. 
 
Aangifte op locatie 
Bent u slachtoffer van een woninginbraak? Dan neemt de politie bij u thuis de aangifte op. 
 
Let op: Het doen van een valse aangifte is strafbaar. 
 
Uw buurtagent 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij mij, Trijntje van Dekken uw buurtagent. Ik ben 
telefonisch te bereiken via 0900-8844 en via het e-mailadres 
trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl. Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als 
het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief). 
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 ‘De Bazuin’  
 
 
 
 
Sinds 1 januari heeft ‘De Bazuin’ een nieuwe dirigent, Mark van Dijk uit Oldehove, eerst 
voor een proefperiode tot de zomervakantie. Echter, de samenwerking tussen dirigent en 
leden is zo goed dat hij eind april heeft besloten om te blijven. Geweldig nieuws! Nu 
kunnen we weer vooruitzien en plannen maken. 
 
Aan het ‘oud papier’ wordt door vele vrijwilligers meegewerkt. Het papier wordt verzameld, 
bijeengebonden, opgehaald enz. door een aantal trouwe medewerkers. Onze hartelijke 
dank!  
   
Op dinsdag 15 mei is er de jaarlijkse Geraniumactie.  
Een week later wordt de Anjeractie gehouden, daar willen wij dit jaar ook aan mee gaan 
doen.  
 
Elke zondagavond is er in ‘De Sionsberg’ een zogenaamde ‘zondagavondzang’, dan 
verzorgt een zangkoor of muziekkorps uit de omgeving een optreden van een half uur. 
Omdat het bezoekersaantal de laatste tijd sterk terugloopt – er komen slechts tussen de 
acht en dertien mensen luisteren – is besloten om er mee te stoppen.  
Daarmee komt er voor ‘De Bazuin’, die vijfmaal per jaar een optreden verzorgt in ‘De 
Sionsberg’, een einde aan een traditie van meer dan 40 jaar. 
Toch een beetje jammer. 
 
We hebben twee nieuwe leden: Petra Postma en haar dochter Martine uit Ee. Petra 
bespeelt de bariton en Martine de bugel.  
 
Activiteiten voor de komende tijd: 
15 mei:   Geraniumactie 

21-26 mei:   Anjeractie 

1 en 3 juni:   Optocht en begeleiden tentdienst tijdens dorpsfeest 

10 juni:   (laatste) Optreden De Sionsberg 

23 juni:   Zomerfestival in Doezum 

8 juli:    Begeleiden tentdienst dorpsfeest Hantum 

22 september:  Optreden bij de reünie van de familie Miedema 

 
Het oud papier wordt opgehaald op: 
2 juni – 28 juli – 6 oktober – 8 december 
 
Namens ‘De Bazuin’ 
Griet de Vries-Nicolai 
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Een hachelijk avontuur 
 
Weliswaar onder pseudoniem, er werd 
gesproken over Harry Mol, haalde 
Simon Mol enkele weken geleden het 
ochtendblad De Telegraaf. Trouwens 
ook de bekende radio- en televisiebobo 
Chiel Beelen wist hem te vinden. Want 
wat was er gebeurd ? 
Zoals wellicht bekend, is Simon 
bemanningslid van de vissersboot De 
Dageraad. 
Nadat er weer een trip met een aantal 
sportvissers was gemaakt, lag het schip 
weer voor anker in de haven van 
Lauwersoog. Simon was al thuis maar 
besloot aan het eind van de dag de 
boot toch nog even schoon te maken. 
Hij was alleen, maar wat maakt het uit? 
Hij had de klus zo'n beetje geklaard en 
was intussen, ook door het gebruik van 

de hogedrukspuit, zelf ook behoorlijk nat geraakt. Hij stond op het punt van vertrekken 
maar zag toch nog dat één van de ramen toch nog niet schoon genoeg was. Toch nog 
een emmer water gepakt en met flink wat Dreft ging hij dat raam te lijf.  
Wat er toen precies is gebeurd, weet hij zelf ook niet meer. Waarschijnlijk is hij 
uitgegleden en tussen wal en schip geraakt. Hij kwam op een balk terecht, waar hij, buiten 
bewustzijn, wel een halfuur moet hebben gelegen.  
Toen hij later weer een beetje bij zijn positieven kwam, probeerde hij bij de kade op te 
klimmen. Maar hij bereikte het tegenovergestelde. Doordat alles nat was en zijn handen 
nog glad waren van de Dreft, gleed hij juist naar beneden en kwam nu helemaal tussen 
wal en Dageraad te hangen met zijn benen in het water. Hij was intussen al zo verkleumd 
dat het water, in het prille voorjaar, bijna warm aanvoelde. 
Simon kon zich met de grootste moeite nog net vasthouden. Er uit klimmen was totaal 
onmogelijk. Naar de kant zwemmen was ook volkomen uitgesloten. 
Er moest hulp komen en snel. Maar het was intussen donker geworden en het leek 
uitgestorven in de haven van Lauwersoog. Maar Simon verkeerde echt in doodsnood en 
begon te brullen om hulp. 
Intussen was een Zoutkamper visser, Jurre Kerkhof, klaar met zijn werk en besloot nog 
even een kop koffie te drinken met zijn collega, Menno Zijlstra. 
Hij verbaasde zich erover dat je in hier bij Pierenend helemaal de bronstige herten uit het 
Lauwersmeergebied kon horen brullen. Maar hij schonk daar verder geen aandacht aan. 
Na een kop koffie te hebben gedronken en een sigaretje te hebben gerookt gingen de 
mannen naar buiten. Kerkhof attendeerde zijn collega op de brullende herten. Deze 
hoorde echter meteen dat het geen herten waren maar dat het een menselijke stem 
betrof. Meteen gingen de mannen bij het water kijken. Maar al snel bleek dat er in de 
omgeving van Pierenend niemand   in het water lag. Dus namen zij de auto en reden naar 
de overkant van de haven.  
En uiteindelijk wisten zij daar, onderaan de kade, Simon te vinden. Maar daarmee was 
deze nog niet gered. Ze hadden weliswaar Simon meteen vastgegrepen maar hij was zo 
uitgeput dat hij zich helemaal overgaf aan de twee mannen. Die twee konden Simon met 
geen mogelijkheid op de kade krijgen. Hij weegt tenslotte meer dan 100 kilo. Er moest dus 
hulp worden ingeroepen, maar hoe ?  Eén van de twee had een telefoon op zak maar hij 
kon Simon niet loslaten want dan zou hij onherroepelijk onder water verdwijnen.  
De metalen roosters waarop de mannen lagen sneed hun intussen in het vlees. 
Uiteindelijk lukte het toch om de telefoon te pakken en hulpdiensten te alarmeren.  
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Maar lang mocht en kon het niet meer duren want de mannen raakten ook uitgeput en 
konden Simon niet langer vasthouden. Maar de wetenschap dat het afgelopen zou zijn 
met het slachtoffer, zodra zij los zouden laten, gaf hun extra kracht.  
Gelukkig was net deze avond de reddingsdienst KNRM in de nabije omgeving bezig met 
een oefening. Deze mensen werden gealarmeerd en waren snel ter plaatse.  
Met vereende krachten werd Simon op de wal getrokken. Hij werd nog wel even voor 
onderzoek naar het UMCG in Groningen gebracht maar de lichamelijke schade viel mee.   
 
Intussen wist zijn vrouw Jikke helemaal niet wat er aan de hand was. Aanvankelijk 
mopperde ze natuurlijk omdat Simon weer zolang wegbleef. Dat hij niet op tijd thuiskwam 
voor het avondeten was wel eens vaker gebeurd. Dan zal hij toch wel om acht uur thuis 
zijn, want het wordt intussen al donker. Maar nee, nog steeds geen Simon. Ze had ook 
geen auto, dus ze kon  ook niet even kijken op Lauwersoog wat er aan de hand zou 
kunnen zijn. Om negen uur besloot ze nog hooguit een uur te wachten en dan zou ze één 
van de jongens vragen om even mee te rijden naar Lauwersoog. 
Om half tien reed er een politieauto met zwaailicht door Niawier. Welja, dacht ze nog, jaag 
me helemaal de stuipen op het lijf. Maar de politiewagen bleef wel bij haar voor de deur 
staan. Toen de bel ging, deed ze de deur open en zei, op het ergste voorbereid : Nou 
vertel het maar. Gelukkig bleek het toch nog mee te vallen. 
Achteraf, na gesprekken met de beide redders, hebben ze pas de ernst van de situatie 
kunnen inschatten. Het had niet zoveel anders hoeven lopen, dan had het hele avontuur 
een dramatische afloop gekend.  
Naderhand heeft Simon in zijn dromen het hachelijke avontuur nog wel een paar keer 
beleefd.  Een paar keer werd Jikke wakker van de angstige kreten naast haar in bed.  

Trouwens ook de beide 
Zoutkamper vissers is het 
niet in de koude kleren 
gaan zitten. In de eerste 
plaats waren ze bebloed 
doordat de roosters diep in 
hun ledematen werden 
gedrukt. Daarnaast 
hadden zij minutenlang het 
leven van Simon in hun 
handen, terwijl ze hem 
eigenlijk niet meer konden 
houden. 
 
Natuurlijk hebben de 
bemanningsleden van de 
Dageraad nu afgesproken 
dat er nooit weer één man 
alleen op het schip zal 
achterblijven. 
Maar het spreekt ook voor 
zich dat Simon alweer 
mee is wezen vissen. 
 
 
HN 
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Burenhulp 
 
Wat houdt de burenhulp dienst in? 
De hulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwilligers 
Zij helpen een handje waar dat nodig is, 
Als andere hulp nog niet beschikbaar is. 
Het is een georganiseerde vorm van burenhulp. 
 
 
Voor wie werken we? 
In principe is de hulpdienst voor alle mensen, oud of jong, die tijdelijk hulp nodig hebben.  
Als u door ziekte, handicap of ouderdom bepaalde dingen niet meer zelf kunt  is het 
mogelijk om een beroep te doen op de Burenhulpdienst. 
 
 
Wat doen we? 
De hulp kan inhouden: 
- Licht huishoudelijk werk 
- Kinderen/ouderenopvang bij ziekte 
- kleine klussen in- en op het huis 
- Autovervoer naar arts of ziekenhuis 
- Dierenverzorging 
- Bezoekjes afleggen. 
 
 
Hoe schakelt u de BurenHulpDienst in? 
U belt het centraal Meld Punt te Dokkum 
 
              Telefoon 0519-292223 
 
Dit Meld Punt noteert  uw hulpaanvraag en geeft die door aan de contactpersoon in uw 
dorp. 
Deze zoekt een vrijwilliger die de door u gevraade hulp kan verlenen.  
 
De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, 
moeten worden vergoed ( kosten voor vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen etc.) 
 
WWW.burenhulpdienstdongeradeel.nl 
 
Trienke zijlstra 
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Dorpsgenoten 
 
Dag mededorpsgenoten alsmede andere genoten die niet dorpsgenoten bennen vanwege 
niet Wetsenaarders zijnde maar wel ons nieuws op de voeten volgen omdat wij wederom 
ene autocross gehad hebben in Wetsens van de wereldkampioenschappen van Friesland 
en omstreken maar onze eigenste dorpsgenoot Durk niet mee konde doen vanwege 
autocrosspech op de testbaan in Wetsens op de zondag en dat woude Gooitzen natuurlijk 
niet lijden omdat het zondag was en toen is de auto van Durk ontgeploft en wij hadden 
gelijke lief dat Jan Sytsma op zijn spiksplinternieuwe trekker meegereest zou hebben 
gedaan want dan had hij vast alles wel gewonnen met dat monsterding maar hadden wij 
eigenlijk ook wel wat begroting met Durk en het begrootte ons ook tot de tenen uit van 
Leo want die was bij Astrid aan het werk voor de nieuwe melkrobot en kreeg toen een 
bles uur vanwege een smak naar beneden gevallen en daarom helpte hij natuurlijk ook 
niet met de versierdewagensmakerij alhier van Wetsens voor het dorpsfeest maar dat had 
Leo eigenlijk wel beter doen kunnen want de holsen die er nou mee aan het werk waren 
zijn getogen maakten een prachtige feestwagen maar nou kan hij niet meer de schuur 
uitrijden vanuit de zeer geheime lokaatsie omdat ze de wagen te uitwijdig gemaakt 
hebben en onze ruïne is nou ook helendal geruïneerd want de muren zijn omgevallen 
vanwege instortingen en wij hoorden ook zingen op het kerkpad naar ons kerkje in 
Wetsens van een gezangopleiding van Anne de Bruin want het koortje moest van Anne 
vanzelfs al zingende van zijn huis naar de kerk lopende gaan wandelen alzo konden wij 
daar ook mee van genieten en wij hoorden laternadien van Bert en Esther dat zij toch 
liever piratenmuziek zouden horen en nou hebben wij begrepen dat ze 
privepiratenmuziekzingles van Anne krijgen zullen en Miedema en Miedepa zijn 
een bet en brogje begonnen te beginnen dus als u nou nog eens uit van huis wilt 
naar Wetsens kan dat nou ook en we hoorden ook geruizemuis dat Anne de 
Bruin ook bet en brogje wil dus zodoende zal het wel een toeristies trekpleister 
worden alhier ter plaatse want wij hebben vanzelfs ook al een pretparkje en het 
jellegat om te varen en te vissen en Boukje kwam ook nog in Wetsens geheel en 
al uit Canada met het vliegmachine waar ze heel goed boerken daarzo  in dat 
verre land daarzo en vernamen wij nou heeft Gosse Veenman ook een zaak in 
de stad Dokkum en wij hebben Gosse toen even opgetelefoneerd omdat wij uit 
zeer onbetrouwbare bron vernaamden dat Gosse nou ook een viliaal in Canada wil 
beginnen te starten en wij zouden het alhaast vergeten maar er komt wederom een 
autocross in Wetsens in juli en dat zijn de nederlandse wereldkampioenschappen dus dan 
zullen wij hier nog wat beleven en kan Valentien mooi poeiermelk verkopen gaan aan al 
die duizenden bezoekers maar dan hopen wij wel dat ze de bermen in ons mooie dorpje 
niet als crossbaan bruiken gaan zoals op tweede paasdag want toen was het een al 
blabber enzo en zodoende weet u alles weer wat er alhier ter plaatse heeft 
plaatsgevonden in Wetsens en zomeer en wij willen u als trouwe lezers en lezerinnen er 

nog even aan herinneren laten denken dat u nou niet meer ver uit 
van huis moet met vakantie maar in Wetsens vakantie houden kunt. 
 

Sibbele 
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laternadien 
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Doarpsgenoaten yn byld 
 
Al yn sa'n 40 doarpskranten hat der ûnder de kop “famyljeportret” as “Doarpsgenoaten yn 
byld” in ferhaal stien oer ien as twa ynwenner(s) fan ien fan ús doarpen. 
De lêste jierren skriuwe wy ek wol gauris oer nije ynwenners mar foarhinne wiene it 
meastal sa 'n bytsje de âldste ynwenners.  
Sa binne der no ek al in oantal kearen twadde generaasjes oan it wurd kommen.  
De earste dy 't yndertiid op dy wize yn 'e doarpskrante stie, wie Kees Steenstra.  
Yntusken hat Jaap Steenstra, krekt 25 jier letter, der ek al yn stien. 
Yn 1986 stie der in ferhaal yn oer Pieter en Auk Boersma fan Wetsens. Jierren letter ha 
Tsjerk en Wike Boersma der yn stien.  
In pear jier lyn kamen Simon en Jikke Mol oan it wurd. In ferhaal oar Jikke har heit, 
Anders Jans Wybenga, hat der yndertiid ek al yn stien. 
It is hiel nijsgjirrich om dy âlde ferhalen nochris nei te lêzen. 
Fan Kees Steenstra waard skreaun dat hy yn tsjinst moast yn 'e jierren 1914-1918.  
Hy moast yn ferbân mei dy oarloch ek net minder as 4 jier yn tsjinst. Mar sy krigen 
gelokkich knap bûsjild, 20 sinten deis. Nei syn tsjinsttiid kaam hy oan it wurk by in boer yn 
Eastrum, dat wie in Martinus Meindertsma. Dat wie de pake fan Klaas dy 't oan 'e 
Siercksmawei wennet.. 
 
Dat stik stie yn de krante fan maeie 1984.  
In heal jier letter stie der in ferhaal yn oer Douwe en Martsje Dykma. Sy wiene broer en 
suster. Harren heit hie in buorkerij en hie by 't simmer mear as 5 arbeiders oan it wurk.  
De soannen besochten har heit wol oer te heljen om in masjine oan te skaffen, mar dy 
woe der gjin praat oer hearre, want neffens him wie arbeider altyd noch goedkeaper as in 
masjine. In fêst arbeider makke doe wyks 70 ûren. 
Douwe, hy waard troch sommigen wol de barmhertige Samaritaan neamd, stie bekend 
om de ôfgryslik grutte  romers dy 't by har thús brûkt waarden. In protte minsken stiene 
net al te fêst mear op 'e fuotten as sy dêr wei kamen.  
In moai ferhaal is ek it famyljeportret fan Tsjip Wijma. Neist syn wurk by de boer hie hy 
sels ek noch in pear stiks fé en in pear hoekjes lân. De fyts mei fytskarre wie foar him wat 
in trekker en wein is foar in hjoeddeiske boer. Tsjip mocht graach sjonge en hy miende 
sels ek dat er goed sjonge koe. Der stie yn 'e doaprpskrante “syn stimfolume is ús 
allegear bekend”.  
 
Dat wie ek sa, al wie it mear razen as sjongen wat hy die, foaryn 'e Grifformearde tsjerke. 
Yn itselfde jier dat hy sa yn 'e  dorapskrante stie, kaam Tsjip te ferstjerren. 
Yn in doarpskrante fan 1989 stiet Wyse Goasses Braaksma, de heit fan Goasse dus.  
Hy stie hiel moai beskreaun: “Der binne no ienris minsken dy 't by har libben al 
legindaryske fuguren binne. Ien derfan wolle wy it noris oer ha en dat is Wytse Goasses 
Braaksma. 
Elk yn it doarp Nijewier mar ek yn 'e omkriten, wit fan Wytse Goasses en as se him net 
persoanlik kinne, dan ha se wol fan him heard. It is net in man dy 't stikem en stilswijend 
troch it libben giet. Nee krekt oarsom, wêr 't hy is of wêr 't hy komt, dêr sjocht men him net 
allinne, men heart him noch folle better.” 
Op 'e dei dat dy doarpskrante útkaam, is Wytse stoarn.  
Anders Wybenga, Anders Jans, seinen de measten, waard ek moai beskreaun: 
“De boeren witte, dat as Anders der is om hannel, dan moat jo op syn minst oardel meter 
fan him ôfbliuwe, wolle jo it droech hâlde. Want as hy syn prûmke efter de kiezzen hat en 
de hannel is dreech om it lêste kwart, dan begjint der linkendewei fûlder te haffeljen en de 
tabaksjarre fljocht mei bôgen om him hinne. 
As jo soks lêze, dan kinne jo de minsken sa wer foar jo krije. 
 
 
H.N.   
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Wat gebeurde er een kwart eeuw geleden ? 
 
Vijfentwintig jaar geleden was het bestuur van dorpsbelang Niawier-Wetsens druk bezig 
met een vorm van dorpsvernieuwing. In Niawier stonden meerdere verkrotte woningen. 
Het bestuur van dorpsbelang had de Feriening Lytse Doarpen yn Fryslân in de arm 
genomen. Deze vereniging had een verlengstuk, de stichting “Doarpswurk”, die zich 
bezighield met aan- en verkoop van onroerend goed en bemiddeling bij bouw en verbouw. 
Ook was de zogenaamde streekcommissie “De Lauwerskrite” in die tijd aktief. 
In nauw overleg met deze instanties slaagde dorpsbelang er in een aantal krotten te 
vervangen door mooi verbouwde of nieuwe woningen. In het voorjaar van 2012 kwam in 
dat kader de 3e woning klaar. Het betrof de woning aan de Auck Doniastrjitte van Waatze 
en Sippie de Vries. 
Een identieke woning was een halfjaar eerder er vlak naast opgeleverd. 
 
In Zuid-Nederland waren 25 jaar gelden veel Makro-vestigingen het doelwit van 
aanslagen. Makro deed zaken in Zuid-Afrika, en dat stond de actiegroep RaRa, 
Revolutionaire Anti-Racistische Axie, niet aan. Zeker drie winkels gingen in vlammen op.   
 

In februari 1987 vonden er voor het eerst 
wereldkampioenschappen schaatsen plaats op een overdekte 
kunstijsbaan. Dat was natuurlijk Thialf. Het regende 
persoonlijke en wereldrecords. Er werden maar liefst zeven 
wereldrecords gevestigd. Goeljajev werd wereldkampioen.  
 
 
 

De veerboot Herald of Free Enterprise verging in maart 1987 voor de kust van België. De 
ramp kostte aan bijna 200 Britten het leven. Oorzaak van de ramp was , zo bleek na 
onderzoek, dat de laaddeuren aan de voorkant van het schip niet waren gesloten.  
 
In Frankrijk werd door het autobedrijf Citroën de productie stopgezet van de 2CV, het 
zogenaamde lelijke eendje. In bijna veertig jaar tijd waren er ruim vijfmiljoen exemplaren 
gemaakt van de wagen die in de jaren dertig was ontworpen voor de arme Franse boeren. 
De uitstekende vering zou zijn bedoeld om te voorkomen dat de eieren die de de boeren 
naar de markt moesten brengen, onderweg zouden breken. 
 
In juni 1987 vierden Niawier en Wetsens dorpsfeest. 
Het begon op woensdagavond met een concert van de zeven muziekkorpsen van de 
muziekfederatie Oostelijk Dongeradeel. Op donderdagmiddag was de traditionele 
kaatswedstrijd en 's avond een talentenjacht. Winnaar van de talentenjacht werd 
Louwrens Dijkma met een persiflage op Tina Turner. 
De kinderspelen en volksspelen op vrijdag moesten grotendeels in de feesttent 
plaatsvinden wegens de overvloedige regen. 
 
  
HN 
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Flessen actie & heitje voor een karweitje 
 
Bij de startdienst van het winterseizoen in september 2011 zijn er talenten uitgedeeld aan 
gemeente leden, hier kon in het seizoen mee worden gewerkt en de opbrengst hiervan is 
naar de Stichting World servants en Youth for Christ gegaan. Wij al catechisanten hadden 
samen € 10. aan talenten en wilden hier meer van maken. We hebben op een avond een 
flyer gemaakt met de aankondiging van de flessenactie. Met heel veel lege tassen zijn we 
op weg gegaan in Niawier om te vragen of er nog lege statiegeld flessen waren. Iedereen 
in het dorp had de lege flessen bewaard want binnen een uur was de garage van Marcus 
en Tiny vol met flessen van allerlei soorten en maten. Samen hebben we ze gesorteerd 
en naar de verschillende winkels gebracht. Maar omdat iedereen van de catechisatie 
groepen graag mee wou waren de auto’s zo maar vol. Eerst de mensen en toen de 
flessen, zo ging het we waren afgeladen. Het spannends was natuurlijk het bedrag wat 
het per supermarkt opleverde. Om de beurt werd er afgerekend bij de kassa’s. het 
uiteindelijke bedrag van de flessenactie was ruim  €180.00. 
Op zaterdag 21 april was het tijd voor onze 2e actie, het heitje voor een karweitje.  
Die dag begon met mooi weer en gaf alle moed voor een droge morgen. Maar om negen 
uur bij de start van onze heitjes betrok de lucht en begon het behoorlijk te regenen.  
Maar daar waren wij niet bang voor dus gingen we in groepjes op stap. De inwoners van 
Niawier vonden het wel jammer voor ons dat het regende dus kregen we op veel 
adressen een bedrag mee en hoefden niet de buiten karweitjes te doen die ze voor ons in 
petto hadden. Maar we hebben ook wel wat gedaan hoor, afwassen, hond uit 
laten taart maken enz. Omdat we maar met zijn zevenen als 

catechisanten waren hebben we hulp gehad van kinderen van de 
kindernevendienst. Zij hebben ons fantastisch geholpen.  
Na onze karweitjes hebben we samen soep en broodjes gegeten. 

Na dit alles hebben we het geld geteld. De karweitjes hebben 
samen met een gift van € 50.00 een bedrag van  

€ 312.60 opgebracht. Samen met het geld van de flessen actie 
hebben onzre talenten € 492.60 opgebracht.Alle mensen die 
ons hebben geholpen om dit mooie bedrag bij elkaar te 
krijgen willen we hartelijk bedanken.  
 
 

Jelly, Dora, Lise, Janine, Rianne, Janna, Sipke Johan, Geert, Simon Jan, Anja en Tiny 
  
 

 

Klaverjassen 
 
Het klaverjasseizoen kwam in het afgelopen winterhalfjaar door de verbouwing van Nij 
Sion wat laat op gang. 
Toch werden er nog 5 rondes gespeeld. 
Fokje Kingma was het meest succesvol. Zij viel meermalen in de prijzen. Ook de laatste 
ronde op 30 maart ging zij weer met een vleesprijs naar huis. Meint de Jong won deze 
aflevering weliswaar met 7210 punten, Fokje werd keurig 2e met 6985 punten. 
Zij eindigde in de competitie op de eerste plaats met bijna duizend punten voorsprong op 
Andrew Tjeerdsma die tweede werd. 
De rest kwam er niet aan te pas. Een behoorlijke tegenvaller was de deelname. 
Het liep de laatste jaren al terug. Waren het er enkele jaren geleden bijna altijd ruim 20, 
het voorlaatste seizoen waren het er meestal 16 maar nu waren het er gemiddeld maar 
12. Dat is te weinig. Wat mij betreft zetten we hiermee een punt achter het maandelijkse 
klaverjassen in Nij Sion.  
 
H.N. 
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Nij Sion 
 
Het is al weer een jaar geleden dat er werd begonnen met de grote verbouwing van  
Nij Sion tot dorpscentrum van Niawier en Wetsens. 
Een werkelijk fantastisch gebouw was het eindresultaat. 
De reacties zijn erg positief en ook “van buiten’ de beide dorpen ondervinden wij heel veel 
waardering voor de manier hoe wij deze verbouwing gestalte hebben gegeven. 
Uit de bij ons binnengekomen reacties waren er enkele die eigenlijk nog niet de nieuwe 
status van Nij Sion wisten, deze waren van mening dat dit nog steeds een kerkgebouw 
was. Nu dit is niet het geval; Nij Sion is een dorpshuis en wordt aangestuurd door een 
stichtingsbestuur. 
De P.K.N. Metslawier/Niawier huurt Nij Sion voor kerkelijke activiteiten, zoals 
kerkdiensten. Daarvoor betaalt de kerk een huurbedrag en dat geldt voor iedere 
belangstellende die zaalruimte wil huren .  
Nog een enkeling vroeg zich af hoe het kon gebeuren dat er een tekort is ontstaan tijdens 
deze verbouwing. 
 
Nu is het zo dat wanneer een oud gebouw volledig gerenoveerd wordt en dat was het 
geval bij Nij Sion dat je nog wel eens “verrassingen“ tegenkomt, die tijdens het 
bouwproces naar voren komen, zo ook hier met een aantal bouwkundige aspecten die 
wel waren begroot maar die naderhand anders ingevuld werden door ons en die dus 
gepaard gingen met meerkosten. 
Ook wat de totale inventaris betreft hebben we een overschrijding van ons budget gehad. 
Wij als bestuur hebben dit geaccepteerd om de simpele reden dat dit het uiteindelijke 
resultaat wat wij als bestuur voor ogen hadden positief beïnvloedde. 
De “stijlen” oud en nieuw moesten in deze verbouwing tot uitdrukking worden gebracht en 
dan kun je onmogelijk alles goed overzien, bovendien wilden wij ons onderscheiden van 
andere dorpshuizen door in te zetten op een gebouw dat sfeervol moest zijn.  
Zo zullen de 3 zalen binnenkort ook een naam krijgen passend bij deze sfeer. 
Door het opzetten van een website willen we Nij Sion onder de aandacht brengen van 
andere belangstellenden. Binnenkort kunt u deze bewonderen op www.nijsion.nl 
 
Het bestuur wist waar ze mee bezig waren en heeft voor deze overschrijding een lening 
afgesloten.Wij hebben onze inwoners geïnformeerd over dat er een tekort is ontstaan. 
Er is massaal gereageerd op ons verzoek voor een eenmalige storting en daarnaast was 
het overweldigend hoeveel jaarlijkse donateurs zich hebben gemeld. 
De enkeling die dat nog niet heeft gedaan kan dat gerust nog even doen en kan dan ook 
het gevoel krijgen “er bij te horen”. 
Het dorpscentrum werd opgeleverd in november en hoewel nog wat onwennig voor 
sommige dorpsbewoners om daar naar toe te gaan, hopen we dat dit centrum wordt 
gebruikt door onze inwoners voor allerlei activiteiten. Nij Sion leent zich er uitstekend 
voor. 
 
Wij zijn nu een half jaar “open” en naast de traditionele vergaderingen en of 
muziekgroepen die er gebruik van maken is de vrijdagavond in trek bij de jeugd. 
De zaterdagmiddag is erg wisselend. De “lady’s day” op de eerste zaterdag van de 
maand is erg gezellig, maar daar kunnen meer bij. 
Voor de mannen zou ook zoiets kunnen b.v. op de tweede zaterdag van elke maand. 
Laten we maar beginnen in mei . 
Bijzonder jammer is het te vernemen voor ons als bestuur dat wij in een kwaad daglicht 
worden gesteld door sommigen over de afloop van de verbouwing van Nij Sion. 
Wij gaan daar verder niet op in, is ook helemaal niet nodig want het bestuur van Nij Sion 
heeft uitermate correct gehandeld en waar nodig de aansprakelijkheid gelegd waar deze 
juridisch ook moest zijn. 
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Dat mensen dan “wilde” verhalen vertellen is erg jammer en volkomen onterecht en 
volkomen misplaatst.  
Hoog tijd voor deze mensen om “eens over hun eigen schaduw heen te kijken”, dat geldt 
in de politiek maar is hier ook van toepassing. 
Onze oproep aan alle inwoners, geniet van dit prachtige dorpscentrum het is van ons 
allemaal. 
 
Bestuur Nij Sion. 
. 
 
 
 
 

De eerlijke dief 
 
 
 
 
 

We roepen vaak dat Nederland verloedert. Je kunt 's avonds amper nog  
veilig over straat. Je spullen zijn niet meer veilig en ga zo maar door. 
Toch zijn er soms nog best lichtpuntjes te ontdekken.  
Zie onderstaande anekdote. 
 
De 9-jarige Janny Cuperus ontdekte op paasmaandag dat haar fiets  
was verdwenen. De vorige avond stond ie nog op het erf. Of had ze hem  
bij Monique laten staan ? Dat wist ze niet helemaal meer zeker. Ze had ook  
bij Afke en Tiny gespeeld, dat zou ook nog kunnen. Of misschien bij Paula,  
want daar was ze gister toch ook geweest. Of toch niet ?  
Het schoolplein zou ook nog kunnen of misschien bij beppe ? 
Kortom, eigenlijk had ze geen flauw idee waar en wanneer ze de fiets  
voor het laatst had gezien. Op alle wel en niet genoemde plaatsen werd  
gezocht, maar zonder resultaat. 
 
Na twee dagen zoeken restte er maar één conclusie: de fiets was gestolen. 
Toch wel jammer, het was eigenlijk nog wel een beetje een nieuwe. 
Maar wat gebeurde er de volgende dag ? 
Bij de post zat een envelop met, in ietwat houterig geschreven letters,  
de naam Kuperus en het volledige adres. 
In de envelop zat een kladbriefje met de tekst: “de fiets staat op de  
markt in Dokkem”. 
 
En, grote verrassing: er zat een briefje van € 50,-- in de envelop. 
Nou, dan zou de fiets wel compleet naar zijn mallemoer zijn, waarschijnlijk. 
Helemaal niet. De fiets stond helemaal ongeschonden, netjes op slot,  
de Markt in Dokkum.  
 
Thuis lag gelukkig de reservesleutel nog. 
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Oproep van de kerken 
 
Spaart u /spaar jij ook mee ? 
Al jarenlang kunt u postzegels, kaarten, geboortekaartjes, telefoonkaarten, mobieltjes, 
cartridges, oud Nederlands en buitenlands geld voor de zending sparen.  
De zendingscommissie verzamelt dit materiaal voor Kerk in Actie. 
Dankzij veel vrijwilligers door het hele land worden de postzegels (ruim afgescheurd, niet 
beschadigen) en kaarten gesorteerd en op beurzen aan verzamelaars verkocht. 
Vorig jaar (2011) was de opbrengst € 35.506,-- .  
Een prima bedrag, waar veel mee kan worden gedaan. 
 
Ook mobieltjes, werkend of niet werkend, liggen vaak ongebruikt in een la of kast,  
maar zijn niet waardeloos. Ze worden hergebruikt of milieuvriendelijk verwerkt.  
Per stuk krijgt Kerk in Actie er een bedrag voor. 
Al het oude geld, ook Nederlandse biljetten en munten, blijft welkom. Er zijn inmiddels 
voldoende verzamelaars, waardoor het geld dat niet meer inwisselbaar is bij de banken, 
een goede prijs opbrengt. Terug van vakantie en nog oude munten over ?  
Ook die kunt u kwijt bij de zending. 
 
In de hal van de kerken staat een bus of doos voor al dit materiaal. Maar u kunt het ook 
afgeven bij de leden van de zendingscommissie:  
 

• Mol, Siercksmawei 7 

• T. Zijlstra, A. Doniastrjitte 14 

• W. Weidenaar, Siercksmawei 11  

• Castelein, De Singel 11  
 
Zij zorgen er voor dat het bij de vrijwilligers van Kerk in Actie 
komt.  
Mogen we op u / jou rekenen ? 
Het is voor een nieuwe toekomst voor mensen in nood / 
projecten Kerk in Actie. 
 
Een hartelijke groet van de 
Zending- Evangelisatie- en Missionaire Commissie 
Metslawier/Niawier  
 

 

Gerrit Breteler 
 
Gerrit Breteler trad op in dorpscentrum Nij Sion in Niawier 
Op zondag 29 april heeft Gerrit Breteler samen met pianiste Clara Rullmann en 
accordeonist Sjerk Faber een huiskamerconcert gegeven in het vernieuwde 
dorpscentrum Nij Sion in Niawier. 
 
Zijn repertoire bestaat uit liedjes van zijn nieuwe cd `Katarsis' en natuurlijk enkele 
bekende nummers van de vorige cd `Lit ús dêrom drinke'. 
Met de mede door hem in 1994 opgerichte muziekgroep `Fling 'treedt hij tot 2002 op als 
vertolker van vooral Ierse volksmuziek. Zijn CD `Lit ús dêrom drinke' is een groot succes 
gebleken. Het lied dat hij over zijn vader schreef, `Op een dag', staat al jaren hoog in de 
Fryske Top 100. De nieuwe CD  “Katarsis”was vers van de pers, maar helaas door een 
technische misprint nog niet verkrijgbaar. 
Het was een heel gezellig en aangenaam concert dat door Breteler op de voor hem 
kenmerkende manier aan elkaar werd gepraat. Een heerlijk zondagmiddagconcert. 
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Slecht taal gebruik 
 
Irriteert u zich ook zo aan het slechte taal gebruik van tegenwoordig ? 
Een steeds kleiner wordend deel van de Nederlanders kan noch foutloos schrijven. 
Men zegt wel dat het gebruik van twitter en sms de belangrijkste reden is van die 
achteruitgang. Na mijn mening is dat niet waar, het is vooral gemakzucht. 
Het word ons misschien wel een beetje lastig gemaakt met de d's en t's in de 
Nederlandse taal. 
Er zijn tenminste een groot aantal mensen die daar veel moeite mee hebben. 
De meester of juffrouw op school heeft het vaak genoeg uitgelegt maar is letterlijk een 
roepende in de woestijn. Ook met behulp van onderwijs assistenten lukt het niet om het 
alle scholieren bij te brengen. 
Maar een aantal andere veelgemaakte fouten lijken wel een mode verschijnsel te worden. 
Het gebeurd regelmatig dat een sportverslaggever zegt dat b.v. Ajax tien wedstrijden op 
een rij heeft gewonnen. Niemand vind dat kennelijk raar en attendeerd hem er op, 
behalve mischien een Feyenoord supporter. Sterker noch, anderen gaan hem gewoon na 
apen. 
 
In dit kleine stukje alleen al staan er veel meer als tien fouten. 
Kunt u ze allemaal vinden ? 
Ik hoor het graag. 
Hopelijk is deze dorpskrant verder grotendeels foutloos. 
 
HN. 
 

 

De Sionsjongers 
 
Us is frege ek in stikje te skriuwen foar de doarpskrante. 
Wy binne as Sionsjongers al hast wer oan it ein fan ús sjongseizoen. 
Der binne no sa’n 25 minsken by it koar wer fan 4 út Dokkum. 
Wy sjonge mei in protte nocht al dy moaie ferskes fan ús repertoire. 
Ek ha wy al wer ferskeidene nije ferskes leard, sa as ‘ik ha dy leaf’ fan Paul de Leeuw, 
‘Gabriela’s liet’ fan Gesina van der Zwaag en it populêre ferske ‘You raise me up’  
nei in arangement fan Sjoek Nutma. Der bin guon by fan Iona in eilân yn Skotlân,  
wêr’t dit soart ferkes in soad songen wurde. 
Zwaanette hat in potpourri fan âlde fryske ferskes makke, wat hiel moai is. 
 
Yn 2011 ha wy de Krystnachttsjinst fersoarge wêr’t Andrea Plantinga oan meiwurke hat,  
sysels is hast klear mei har stúdzje foar dûmny en fûn dit wol in moaie útdaging. 
De tekst en de ferskes fan de hiele tsjinst sluten hiel moai op elkoar oan. 
Dit wie prachtich om mei-inoar te dwaan. 
Wy ha in soad goeie reaksjes krigen út de gemeente. 
 
Begjin Jannewaris ha wy nei de pleats fan de famylje Graas west foar in High Tea. 
Elkenien hie wat lekkers meinommen, it wie lekker, gesellich en hiel smûk. 
 
Wy ha ek wer meidien oan de Federatie-sjongjûn yn de Fonteintsjerke yn Dokkum. 
 
 Yn de Sionsberg,de Waadwente en Dockaheem ha wy ek noch songen. 
Moaie ferkes en in gedicht troch ien fan it koar. 
Griet Dykstra en Ko Graas kin dit hiel goed dwaan. 
Sa wurde dit hiele moaie jûnen.  
Wy ha wat ekstra papieren mei de fryske ferskes derop sadat de minsken dy 't dat  
wolle ek mei sjonge kinne. Dat wurdt wol wurdeare. 
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Sa no en dan efkes mei innoar kofjedrinke en oan it ein fan it seizoen slúte wy altiid ôf 
 mei in itentsje. 
. 
Fansels kinne wy noch wol nije minsken brûke fan Nijewier en omkriten. 
Lekker gesellich mei inoar sjonge fine wy belangryk.  
Wy sjonge op woansdeis om 19.15 ûre oant 20.30 ûre yn Nij Sion. 
Wa’t efkes lústerje wol is fan herte wolkom. 
Wy slúte it seizoen altyd ôf mei in gesellich iterijke. 
 
De Sionsjongers 
 
p.s.  mear nijs kinne jim aenst wer fine op de website: www.niawier-wetsens.nl 
 

Kaatsvereniging Lyts Begjin 
 
Het kaatsen maakt moeilijke tijden door. 
Al vanaf 2008 is de K.N.K.B.. samen met de federaties en afdelingen bezig om uit deze 
neerwaartse spiraal te komen. 
Beleidsplannen worden gemaakt, deskundigen worden ingehuurd en veel inwoners van 
Friesland die zeer bij het kaatsen betrokken zijn mochten via een enquête hun mening 
zeggen waar de problemen liggen en hoe mogelijke oplossingen veranderingen kunnen 
aanbrengen in de ontstane situatie. Er is veel ingebracht uit deze onderzoeken. 
De K.N.K.B. is momenteel bezig deze input vast te leggen in beleidsplannen. 
Een van deze aanbevelingen heeft te maken met het regio kaatsen. 
Uit onderzoek is gebleken dat “het reizen“ naar de wedstrijden veel mensen moeilijk valt. 
Je moet het elke keer als ouder maar weer opbrengen om zaterdags en zondagen met je 
kind heel Friesland maar weer door te reizen om daar te kunnen deelnemen. 
In deze veranderde maatschappij met al zijn “keuzes” is het niet meer vanzelfsprekend 
dat je zaterdags en zondagen gaat kaatsen of als toeschouwer naar de wedstrijden 
toegaat. Vaak wordt er gezegd dat er te veel wedstrijden in een seizoen zijn . 
Het regio kaatsen kan een sterk punt zijn mede omdat federaties veel dichter bij de 
afdelingen staan. De afstand tussen de afdelingen en de bond zijn vaak te groot om goed 
te kunnen communiceren. 
Naast de bekende “grote” partijen zou elke federatie ook een topwedstrijd kunnen 
organiseren, die dan als belangrijkste wedstrijd van een seizoen zou kunnen gelden. 
Ook wij als kaatsvereniging Lyts Begjin merken de verminderde belangstelling. 
Daar is in ons clubblad al vaker over gesproken. 
De afgelopen seizoenen hebben we veel samengewerkt met Oosternijkerk. 
Beide verenigingen hebben het moeilijk, met name de deelname aan wedstrijden . 
De besturen van beide verenigingen hebben besloten te fuseren en deze fusie moet nog 
goedgekeurd worden door de leden van beide verenigingen. 
Wij als bestuur zijn ingenomen met deze nieuwe situatie die allen maar winnaars oplevert 
en hopelijk het kaatsen ten goede komt in beide dorpen. 
Omdat het kaatsterrein in Niawier ligt zullen verreweg te meeste wedstrijden hier worden 
gehouden. Ook de trainingen vanaf 10 jaar vinden hier plaats, op dinsdagavonden 
aanvang 18.30 uur. Onze eigen wedstrijden in combinatie met Oosternijkerk worden 
gespeeld op vrijdagavonden, aanvang 17.45 uur. De federatie- en bondswedstrijden op 
een zaterdag. Alle wedstrijden staan in ons clubblad vermeld, mocht daar belangstelling 
voor zijn dan ligt er nog wel een exemplaar in onze kantine. 
Hoe het verder met het jeugdhonk-kaatskantine komt is op dit moment nog niet bekend. 
Als er mee begonnen wordt dan zal dit na het kaatsseizoen kunnen gebeuren,  
maar of dit haalbaar is qua financiën, dat is nog maar de vraag. 
Vooreerst is “alles klaar“ voor een nieuw kaatsseizoen. Wij hopen dat u/jij de gang naar 
het Meersfjild ook kunt vinden om te genieten van deze prachtige sport. 


