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Foaropwurd 
 
It is dus dochs wer slagge om in doarpskrante fol te krijen. Wy binne bliid dat de 
fertsjintwurdigers fan ferskate ferieningen moai op tiid ek in stikje ynlevere ha mei it lêste nijs. 
Bedankt derfoar. 
 
Nederlân kriget in nije regearing en Nijewier kriget in nij jeugdhong/keatskantine. 
Hoe 't dat sit mei dat nije gebou kinne jim fierderop lêze. 
Wat kinne jim fier lêze yn dizze doarpskrante ?  It is wer fanalles wat.  
Wy ha wer in pear doarpsgenoaten yn byld nommen. Dizze kear wiene it Chiel en Stien. 
Der wurdt noch efkes weromsjoen op it doarpsfeest fan ôfrûne simmer en foarútsjoen nei de 
aktiviteiten dy 't der noch op it programma steane. 
 
In doarpskrante kin allinne bestean as der ferskate minsken binne dy 't in stikje skriuwe wolle. 
In doarpshûs kin allinne bestean as der ferskate minsken binne dy 't der gebrûk fan meitsje. 
Foarhinne wie it sa dat der wol gauris brulloften hâlden waarden yn Nij Sion. Dat sjogge jo net 
mear. Minsken dy 't 25 as 40 jier troud binne, hâlde net mear in feest foar buorlju en famylje. 
Dat makket it der foar in doarpshûs net makliker op. 
 
Der is in activiteitenkommisje dy 't besiket om fanalles op poaten te setten. Spitich genôch 
slagget it net altyd om genôch minsken te lûken. De playbackshow moast dêrom skrast wurde. 
Spitich. 
Jo kinne tenei ien kear yn 'e moanne op in woansdeitemoarn nei it doarpshûs te kofjedrinken. 
De earste kear wie der in moai ploechje minsken. Jo kinne der fierderop mear oer lêze. 
Eltse sneontemiddei kinne jo fanôf in ûre as fjouwer in kopke kofje, in pilske as in slokje keapje 
yn Nij Sion. Gean der sneontemiddei ris hinne.  
 
Tineke Riemersma hie alris earder sein dat sy it tiid fûn om nei safolle jierren út de redaksje te 
stappen. Har soan Simon, dy 't neffens my it measte wurk die, moat der altyd apart foar 
thúskomme. Mar no is it echt dien. Wy binne bliid dat Tineke en Simon it safolle jierren dien ha 
en fine it spitich dat sy dermei ophâlde. Mar it is net oars. Bedankt foar alle wurk dat jim foar 
de doarpskrante dien ha. Gelokkich is der wol in nij redaksjelid fûn: Annemarie Wiersma.  
 
Sa 't jim witte steane yn ús doarpskrante gjin adfertinsjes. Dat wolle wy leafst ek sa hâlde. De 
rekken foar it drukken bringe wy altyd by it bestjûr fan doarpsbelang en ik tink dat dy rekken 
altiid betelle wurdt, want ik hear der noait wer wat fan. 
Wol krije wy soms in fersyk om in stikje te pleatsen dat wol in bytsje liket op in adfertinsje. Sa 
stiet der dizkear in stikje yn oer waarm iten dat jo thúsbringe litte kinne. "Tafeltjedekje" neame 
sy dat wol. Dat kin der tink ik noch krekt op troch. 
 
Wy hoopje dat jim dizze krante mei nocht lêze sille. 
Wolle jim sels ek ris in stikje pleatse, dan kin dat. 
Stjûr it nei h.nicolai02@knid.nl. 
Alfêst bedankt. 
 
 
Hindrik Nicolai 
 
 
 
 
 

Kopij foar de folgjende doarpskrante ynleverje foar 1 Maaie 2013 
 

Kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 1 mei 2013 
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Nieuws van Dorpsbelang 
 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Jeugdhonk 
Zoals u kunt zien vordert de bouw van ons nieuwe jeugdhonk voorspoedig. Wij hopen nog dit 
jaar het honk en de kaatskantine in gebruik te nemen. Aebe en Wouter hebben met de andere 
jongeren de gang er behoorlijk in. De samenwerking met bouwbedrijf Allema gaat ook prima. 
De eerder ingestelde commissie inrichting heeft een mooi plan gemaakt over hoe het er van 
binnen uit komt te zien. Voor u misschien aanleiding om eens op de bouw te komen kijken en 
mogelijk te komen helpen. 
 
Eén van onze dorpsgenoten deelde met ons haar idee om de speeltoestellen – nu achter op 
het terrein - op een andere plek te herplaatsen. Mogelijkheid is om op het kaatsveld de 
toestellen naar voren te verplaatsen zodat onze jongste jeugd er meer en veiliger gebruik van 
kan maken.  De speeltoestellen zijn van de gemeente dat betekent dat we eerst met hen 
moeten overleggen om dit idee te realiseren. Onze inzet is dus nu om de toestellen naar voren 
maar wel binnen het hek, te verplaatsen. In overleg met de kaatsvereniging behoort dit tot één 
van de meest ideale oplossingen. 
Er moeten nieuwe toestellen komen want de huidige staat is belabberd. Ook willen wij 
proberen meer toestellen te krijgen. Het overleg met de gemeente is gestart en wij hopen in 
het voorjaar dat alles naar onze wens is gerealiseerd. 
 

Huurwoningen 
In de vorige dorpskrant heb ik u geïnformeerd over het besluit van de bouwvereniging ‘Thus 
wonen’ om niet meer in ons dorp te bouwen en/of te renoveren. Dit besluit was zonder overleg 
met de gemeente en de dorpsbelangen tot stand gekomen. Uiteraard wilden wij ons hier niet 
zomaar bij neerleggen. Inmiddels heeft de cda-wethouder Albert van der Ploeg het zover 
gebracht dat er een concept-woonakkoord op tafel ligt. Dit concept is 10 okt. jl. aan ons – alle 
dorpen in de gemeente - voorgelegd en toegelicht. Het gaat te ver om hier in deze bijdrage 
dieper op in te gaan. Vandaar dat er een afdruk als bijlage aan deze bijdrage is toegevoegd. 
Voor de gehele voorlichting zoals wij die hebben gekregen, verwijs ik u naar onze ‘hiemside’ 
 

www.niawier-wetsens.nl. 
 
Al met al is onze constatering dat er in ons dorp de komende jaren niet meer wordt gebouwd 
en gerenoveerd door de bouwvereniging. Wanneer andere dorpen actie ondernemen om hier 
verandering in te brengen, sluiten wij ons daar bij aan.  
 
De voorbereidingen en bouw van ons jeugdhonk heeft de afgelopen zomer veel inzet en tijd 
gevraagd. Als gevolg hiervan zijn andere zaken waar dorpsbelangen mee bezig zijn iets  
achterop geraakt. 
 
Wij zijn voornemens de komende winterperiode weer nieuwe initiatieven te ontwikkelen voor 
onze dorpen Nijewier en Wetsens. Ideeën die bij u leven zijn welkom. 
 
Namens het bestuur, 
 
Uw voorzitter 
Jentje de Vries 
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Actviteitenprogramma  
          

Zaterdag 10 november: Lampion maken in Nij Sion vanaf 13.30 uur 
    ’s Avonds om 19.00 uur rondgang door het dorp 
     Kosten 1 euro p.p. (graag eigen lampje meenemen) 
 
Vrijdag 30 november: Schoen brengen in Ny Sion tussen 19.00 en 19.30 uur voor de 
    kinderen t/m groep 5. Kosten 2,00 p.p. 
    Opgave voor 23 november. 
 
Zaterdag 1 december: Kinderdisco van 19.00 tot 20.00 uur en kijken of de Sint wat in 
    de schoentjes heeft gebracht 
 
Donderdag 13 december: Kerstkrans maken in Nij Sion o.l.v. Carolien Fardin 

aanvang 19.45 uur.  Kosten 10 euro p.p. (incl. koffie/thee).  
           Graag zelf groen en versiering meenemen,  
           voor een krans wordt gezorgd. 

    Opgave voor 6 december bij Janny (mag via de mail).  
 
Ook zijn er nog twee nieuwe activiteiten aan toegevoegd: 
 
Op de laatste woensdag van de maand koffieochtend in Nij Sion. Even gezellig zitten en 
kletsen van 9.30 tot 12.00 uur. U betaalt zelf de koffie/thee, wij zorgen voor wat lekkers!  
 
En we willen het toch nog een keer proberen: klaverjassen op vrijdagavond. We hebben eerst 
de volgende data vastgelegd bij Nij Sion: 2 november, 4 januari en 1 maart. Eventueel is er op 
28 december maatjassen voor de liefhebbers. Aanvang van de avonden 19.30 uur. 
 
Groeten van de activiteitencommissie/dorpsbelang 
 

Antje  tel. 242243 sietseallema@knid.nl 
Fokje   tel. 242018 fokjekingma@hotmail.com 
Janny tel. 241246 jhoekstra.kingma@kpnplanet.nl   
Magda tel. 242370 w.m.rietdijk@kpnmail.nl 
Anita  tel. 321072  anitamol1973@gmail.com 
 

 
 
 

 
 
RegioPost 
 
De regiopost wordt voortaan rondgebracht door Janine Boonstra (Singel 43) u kunt bij haar 
ook de postzegels en speciale kerstzegels kopen.  De Post voor de Regiopost kunt u inleveren 
in de zwart/grijze brievenbus voor aan de muur op Siercksmawei 27 

 
 
 
 



 

 

 

- 6 - 

 

Dorpsfeest Niawier/Wetsens 
 
Even een terugblik op het feest. 
Donderdag op de namiddag de opening met ballonnen was door de grote opkomst door de 
kinderen en volwassenen geslaagd. Ondanks de regen gingen de ballonnen toch de lucht in. 
Erna hadden we een gezamenlijke maaltijd, verzorgd door Dick-Janko, wat door een ieder 
zeer lekker werd bevonden. 
Op de avond hadden we de bonte avond. Deze werd door de buurten leuk ingevuld en de 
opkomst was goed. Het is zeker voor herhaling vatbaar. 
Vrijdagochtend ging de optocht wat traag van start, maar verliep vlekkeloos. Jammer dat het 
zo koud was. De school liet zich niet onbetuigd en reed als hippie mee.  
De eerste prijs was voor de Siercksmawei-Noord, de tweede voor Wetsens, de derde voor de 
Skulp en de jeugd kreeg de titel : eervolle vermelding. 
's Middags waren er kinderspelletjes, verzorgd door de school. Gelukkig bleef het droog, zodat 
dit ook leuk verliep. 
's Avonds waren de Kolkenblazers aan zet en hadden we eerst kinderdisco en erna voor de 
volwassenen muziek, helaas niet dik bezocht. Het was wel wat fris, we hebben op advies van 
Van Kammen er de volgende dag een kachel in gezet. 
Zaterdag de zeskamp. Dit werd door 8 partijen gespeeld, waaronder de oudere jeugd, petje af. 
De afsluiter, de drekrace, was zeer leuk. Wetsens won de zeskamp “dik” met 1 punt verschil, 
van de Siercksmawei-Noord.  
Aan het begin van de avond een zeer geslaagde optocht en op de avond een goed bezochte 
band Stageline. 
En als laatste op zondagochtend de kerkdienst met afsluiting koffie en cake. 
 
Al met al een zeer geslaagd dorpsfeest met grote lof voor de jeugd die ook hun best hebben 
gedaan om er een feest ! van te maken en aan een ieder ander die het heeft doen slagen, 
Bedankt. 
 
De ballonnenwedstrijd is ook geslaagd, 2 ballonnen zijn teruggevonden. 
1e prijs was voor Corina Tjeerdsma, 2e prijs voor Marcus Weidenaar. 
 
 
Het Oranjebestuur 
 

 

 

Opbrengsten Deurcollectes 
 

In September is weer de 
collecte voor het Prinses 
Beatrixfonds gehouden en 
heeft het mooie bedrag 
van € 357,00 opgebracht. 
Alle gevers en 
collectanten worden 
hiervoor hartelijk bedankt. 
Dini Sijtsma. 

 
 
 
De plaatselijke collectante 
voor het Astmafonds 
meldde dat de opbrengst 
van de huis-aan-huis-
collecte in het voorjaar  
€ 275,35 heeft opgebracht. 

De plaatselijke collectante 
van het DiabetesFonds 
meldt dat de collecte in 
Niawier en Wetsens  
€ 274,95 heeft opgebracht

. 
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Muziekvereniging ‘De Bazuin’  
 

Op zaterdag 24 november ’s avonds om 20.00 uur geeft 
muziekvereniging   ‘De Bazuin’ o.l.v. Mark van Dijk 
een concert in ‘Nij Sion’.  
 
De leerlingen van het korps  
o.l.v. Cor Hoekstra zullen ook een bijdrage leveren. 
 
Vanaf 19.45 uur is er ontvangst met koffie/thee.  
De toegang en de koffie/thee zijn gratis, 
bij de uitgang is er een collecte. 
 
U bent van harte welkom. 
 
Afgelopen voorjaar en zomer hebben we diverse acties gehouden, de opbrengsten bedroegen: 
Geraniumactie: € 366,53 
Anjeractie: € 347,00 (waarvan 1/3 deel voor onze vereniging) 
Braderie: € 252,97 
 
De wekelijkse repetitie is op maandagavond van 19.45 – 21.45 uur. 
We beginnen de repetitieavond met een gedicht of meditatief stukje en de mededelingen. 
Daarna spelen we enkele koralen en dan begint ‘het echte werk’, het instuderen van de 
stukken voor b.v. een concert, festival of concours. Onder leiding van onze dirigent gebeurt dat 
fanatiek. Hij houdt van stevig repeteren maar wel met de nodige humor. We beleven dan ook 
veel plezier aan de repetities. Zo rond de klok van kwart voor negen is er tijd voor de pauze. 
Een part van de leden drinkt in de keuken een bakje koffie of thee en er wordt bijgepraat. Een 
ander deel van de leden doet dat onder het afdak voor ‘Nij Sion’ onder het genot van een 
shagje. 
Dan repeteren we nog zo’n drie kwartier en sluiten af met het spelen van een door één van de 
leden uitgezocht lied. 
 
Activiteiten voor de komende tijd: 
24 november  Concert   
24 december  Medewerking aan de kerstnachtdienst  
9 februari  Federatievestival in Anjum 
 
Kijk eens op onze website: www.cmv-debazuin.nl 
 
Namens ‘De Bazuin’  
Griet de Vries-Nicolai 

 
 
 
Bazar 
 
 
Vergeten jullie niet een bezoek te brengen aan de bazar t.b.v. Nij Sion ? 
Het vindt vrijdag 9 november plaats, 's middags vanaf 15.30 uur en 's avonds vanaf 20.00 uur. 
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Doarpsgenoaten yn byld - Chiel en Stien 
 

Yn dizze doarpskrante wolle wy ris better yn 'e kunde komme mei Machiel en Stien Weidenaar.  
Stien Vriezema komt fan oarsprong fan Hantum. Chiel is hikke en tein yn Nijewier. Sterker 
noch, sy wenje yn it hûs wêr 't Chiel yn 1933 op 'e wrâld kommen is. Mar dat wol net sizze dat 
hy ek noait earne oars wenne hat. Hy wie noch mar in grutjonge  fan 17 jier, doe woe hy, 
krektlyk as ien fan syn âldere broers, nei sé. Mar dat mocht net fan syn heit en mem. No, sei 
hy, dan wol ik nei Frankryk. En dat mocht wol. Mar syn heit sei der al by: dan moast dêr ek in 
moai skoft bliuwe. Ast mei twa wike wer foar de doar stiest, komst der net yn. No sei de man 
dat wol, mar neffens Chiel sil hy 't wol net miend ha. 
Sadwaande gie Chiel nei Frankryk en hat der in jier tahâlden. Hy wurke dêr by in boer. Doe, 
nei dat jier, moast hy weromkomme en moast er oardel jier yn militaire tsjinst. Doe 't dat efter 
de rêch wie, gie hy wer werom nei Frankryk. Nei noch in jier hie hy it dêr by al dy Frânsen ek 
wol besjoen en kaam foargoed werom nei Fryslân.  
 
Op 'e frachtauto 
Earst wurke hy in skoftsje by it transportbedriuw fan de Holwerda's mar dat paste net rjocht. 
Letter kaam hy yn it wurk by Feenstra yn Dokkum. Hy moast fé ride as fleis ferfiere, almeast 
nei winkels yn it hiele lân. 
Alle wiken moast hy ek nei it suden fan Nederlân mei in auto fol fleis. Dat fleis hong dan 
fansels allegear yn 'e frachtauto. It spul stie dan ek net sa stevich op 'e dyk. Eins wie it  frijwat 
wankel, want de frachtauto's wiene doe noch lang sa goed net as no. It gie dan mei in gonkje 
fan sa 'n 60 – 70 km.  
Op moandei moast hy om seis ûre moarns by de earste winkel wêze. En dy winkel stie yn 
Venlo. En sa 't de âlderen fan jim wol witte, leit dat yn Limburch. De jongeren witte dat miskien 
net allegear, mar dy ha wol in tomtom. Chiel gie dan op sneintejûn om in ûre as alve al fan 
hûs. Want hy wie mei dy frachtauto wol sa 'n 5 as 6 ûren ûnderweis. 
Stien hat ien kear mei west. Dat wie ek fuort de lêste kear. It foldie har striemin. Dat wie ek op 
in moandei, dus siz mar sneintejûn. Suver gjin ferkear op 'e dyk, elts lei om dy tiid fansels 
lekker op bêd. Earst gie de reis nei Venlo, dêrnei Roermond en Sittard. Dan noch nei it úterste 
easten fan it lân, nei plakken as Winterswyk en Nijverdal. De wereld út, dêr kaam it op del. 
Tachografen, rijtijdenbesluiten en Arbo-regels bestiene fansels yn dy tiid noch net. Net seure, 
ride ! Mar goed, dat wie Stien har iennichste rit mei Chiel yn in frachtauto. 
Yn dy tiid wie it noch sa, dat as der fleis ôflevere waard by in winkel, moast der fuort ôfrekkene 
wurde. It kaam wol foar dat Chiel sa 'n fjirtichtûzen gûne foar yn 'e auto hie te lizzen. Ien kear 
hie hy, doe 't hy de sinten ôflevere yn Dokkum op kantoar, dat der fiiftûzen te min hie. 
Gelokkich hie der al in slachter belle om te sizzen dat Chiel wol de tientsjes en fiifentwintichjes 
meinommen hie mar de briefkes fan hûndert en tûzend lizze litten hie.   
 
Amearika 
De reis nei Limburch wie net de grutste reis dy 't Chiel en Stien tegearre makke ha. De grutste 
reis wie nei Amearika, nei Arizona. Dat wie yn 1996. Chiel syn suster Jannie wenne dêr. Omt 
sy slim siik wie, woe Chiel dêr dochris in kear hinne. Dy reis wie noch in hiel spul. Sjoch, Chiel 
hie wol in pear jier yn Frankryk tahâlden, dus mei de frânse taal koe hy him wol wat rêde, mar 
ingelsk wie fansels wer hiel wat oars. En Stien har ingels koe ek gjin sprekken lije. Sy giene 
doe earst mei it fleantúch nei Londen, en dêr moasten sy oerstappe. Yn it fleantúch nei 
Amearika moasten se allegear pepieren ynfolle. Dêr waard safolle frege, dat Chiel sei tsjin 
Stien: nuk dy papierebrol mar ûnder de stoel. No, dat ha sy witten. Dy papieren moasten der 
wol komme. Gelokkich troffen sy dêr in Dútser. Dy keardel wie tenminsten noch in bytsje te 
ferstean. Mei dy Dútser ha sy doe dochs noch dy formulieren ynfuld.   
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Lauwerseach 
Jierrenlang ha Chiel en Stien in caravan hân. Earst in tourcaravan, dêrmei stiene sy 
meastentiids yn Bakkefean. Letter hiene sy in Stacaravan op Lauwerseach. It wie in moai ding, 
alles siet deryn, in knap hokje derby. Sy ha der hiel wat simmers trochbrocht. Mar op 't lêst hie 
Stien har nocht derfan. It wie ek altiid in hiel spul. Want ek yn Nijewier moast de blikke meand 
wurde. As Chiel oan it meanen wie, die Stien hurd de wask. As it gêrs derôf wie en de wask 
skjin, de boel wer byelkoar en werom nei Lauwerseach. 
Sy ha ek wol 25 jier nei it Amelân reizge. De ôfrûne simmer ha sy der ek noch twa wike hinne 
west. Mar sy fljugge net mear by de dúnen op. It moat mei de auto te bereizgjen wêze. 
 
Oarlochstiid 
De oarlochstiid hat grutte yndruk neilitten by Stien. Har heit hie yn Hantum in transportbedriuw. 
Hy woe fansels net dat de dútsers syn frachtauto te pakken krije soenen. Dus de auto waard 
ferside brocht. Hy waard bedobbe ûnder de kowestront, yn 'e rûchskerne.  Mar dat betsjutte 
wol dat har heit ûnderdûke moast. Boppedat hiene har broers yn it lêst fan 'e oarloch de 
gefaarlijke leeftiid, dy moasten ek ferside, faak by omkes en muoikes. Har heit hat meielkoar 
33 wiken fuort west. It kaam derop del dat de hiele húshâlding útelkoar skuord waard.  
De befrijing yn '45 wie dêrom foar de famylje in feest, in prachtige tiid, neffens Stien. De hiele 
famylje, Stien hie 7 broers en susters, wiene nei in lange ûnsekere tiid wer byelkoar.  
Har broer Klaas wie by de NBS, de nederlandse binnenlandse strijdkrachten. Hy waard, koart 
foar de befrijing, troch de dútsers noch yn 'e foet sketten. Hy hat der in hiel skoft mei 
omdoktere, want trochdat hy yn 'e sleatswâl lei doe 't der sketten waard, wie der smoargens 
ynkommen. Dyselfde Klaas hat noch in tal jierren yn Nijewier wenne, yn it hûs oan 'e 
Siercksmawei, wêr 't no de famylje Van der Heide wennet. 
Stien wie in grutfanke, sy wie op 'e húshâldskoalle, doe 't har mem siik waard. It wie in grutte 
húshâlding, dus Stien koe net mear nei skoalle mar moast, mei in suster, de húshâlding 
berêde. Foar dy tiid wie dat in hiel gewoane saak.  
Letter hat sy noch tsjinne by in boer yn Brantgum en de bakker yn Hantum. 
 
Dokkum 
Nei har trouwen kamen Chiel en Stien yn Dokkum te wenjen, oan 'e Oostersingel. 
Dêr ha sy fjouwer jier wenne. Nei dy fjouwer jier binne sy yn it hûs kommen, wer 't sy no noch 
wenje. De earste jierren wenne Chiel syn mem yn in part fan it hûs. 
Chiel en Stien krigen in soan, Geert. Dy wennet yn Ljouwert, mei syn frou Hinke. 
Der binne twa pake- en beppesizzers. It moatte pûrbeste jonges wêze, better binne der hast 
net te finen. De âldste is hast alle fekânsjes op Flylân oan 't wurk. De jongste hat okkerdeis 
noch mei syn heit by pake en beppe oan it bûtenomhimmeljen west. 
 
Skoalletiid 
Sa 't wy al lêzen ha, waard Stien al gau fan skoalle ôfhelle. Chiel moat net sa 'n foarnamenien 
west ha op skoalle. Jan Walda en Pier Braaksma sieten yn 'e selfde klasse mar syn bêste 
kammeraat wie Jan Slagman. Dy lêste fûn ris in soart fan kûgel, it wie ommers oarlochstiid. Hy 
naam dat ding mei nei skoalle en nukte it yn 'e kachel. Dat gie fansels mâl. It duorre efkes, doe 
spatte it doarke iepen en de ringen spatten tsjin 'e solder oan. Master Van der Mark frege 
nochal wa 't foar in healwizeling dat dien hie. Net ien fansels. 
In oare kear moasten Chiel en Jan Slagman sa nedich foar skoalletiid Marten Feenstra helpe 
de keallen op te heljen. Dat koe noch bêst foardat de skoalle yngie. Mar dat tochten sy. 
Doe 't sy te let by skoalle oankamen sei master De Vries: bliuw mar efkes bûten stean. De 
beide jonges seinen tsjinelkoar: wy telle oan 't fyftich. As hy ús dan noch net roppen hat, 
stekke wy ôf. Fyftich tellen letter, noch gjin master De Vries, dus de maten giene de buorren yn 
te boartsjen. Doe 't Chiel oan it ein fan 'e middei thúskaam, frege syn heit wêr 't hy west hie. 
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Chiel hiel ûnskuldich: no, wer soe ik west ha ? Skoalle fansels. Krige hy my dêr in pak op 'e 
bealich ! 
 
Boadskipje 
Binne jo Chiel wolris yn 'e winkel tsjinkommen ? In hiele aardichheit. Hy kriget in briefke mei 
fan Stien, dêr moat er him krekt oan hâlde. No ha dy winkellju de frjemde gewoante om de 
spullen om de safolle tiid wer wat te ferplakken. Dat skynt de ferkeap tengoede te kommen. 
Mar foar Chiel giet dat fansels net op. Hy keapet der neat mear om.  Hy moat him oan Stien 
har ynstruksjes hâlde. Mar it betsjut ek dat er hjoed de sûker net fine kin, nije wike is de kofje 
ynienen fuort, dan leit kofjemolke op in oar plak en in oare kear liket de tsiis skjin op te wêzen 
en gean samar troch. Dan eamelt hy dêr mar om, efter de boadskippekarre. Mar dochs wol hy 
it leafst allinne. Mei Stien derby is it alhielendal gjin stûr wurdich, neffens Chiel. Sy mei allinne 
mei, seit Chiel, at sy “beide dingen” yn 'e earen docht.  
Oars kin hy har net beroppe. En berinne kin hy Stien ek al net. 
Stien wol net beide dingen yn 'e earen ha, dus dan mei sy ek net mei. 
 
Sa ha wy noflik in pear ûren sitten te praten en fan alles wat by de kop hân. 
Fansels kinne wy net alles yn dizze doarpskrante sette. 
Oer in pear moanne hoopje Chiel en Stien 55 jier troud te wêzen. Krapoan 5 jier lyn ried der in 
grutte limousine troch Nijewier om har op te heljen. Dat hiene harren soan Geert en syn frou 
regele. It ding siet beroerd en de flessen wyn dy 't deryn stienen ha sy ek net oan west, mar it 
wie wol hiel moai. 
Lit ús hoopje dat sy beide noch wat sûn bliuwe en noch hiel wat jierren yn Nijewier wenjen 
bliuwe kinne. 
 
H.N. 
 
 

Nieuws van de “SIONSJONGERS” 
 

Hallo dorpsgenoten, 
 
Het nieuwe seizoen is inmiddels weer gestart en we zijn al weer druk aan het repeteren. 
Zwaanette heeft weer leuke zangstukken uitgezocht, welke ze vertaalt naar het Fries, wat 
iedereen aanspreekt natuurlijk. We proberen zelfs een Franstalig liedje in te studeren, dit valt 
niet echt mee maar we zetten door en met een beetje goede wil zal dit wel lukken. 
Ook dit seizoen zullen we weer  enkele keren optreden, te weten: 
 
18 November: Het Lichtpunt in Kollumerzwaag.  (aanvang 16.00 uur) 
 
9   December: Medewerking aan een jeugd-gezins-dienst in Metslawier. 
 
12 December: Kerstconcert in de Skûle te Metslawier. (aanvang 19.00 uur) 
 
Aan het eind van het seizoen willen we nog een voorjaarsconcert organiseren, waarbij 
iedereen die dit leuk lijkt welkom is om eens met ons mee te zingen. (geheel vrijblijvend). 
Wij zullen dit erg op prijs stellen, ons koor kan namelijk nog best enige zangtalenten 
gebruiken. Wanneer u/jou het leuk lijkt om ook mee te zingen neem dan gerust contact op met 
een van de bestuursleden of kom een keer langs op de repetitieavond. 
Wij oefenen elke woensdagavond om 19.15 tot +/- 20.30 uur. 
 
Namens het bestuur Sjoukje Lodder- de Vries 
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Wat gebeurde er een kwart eeuw geleden ? 
 

Ruim vijfentwintig jaar geleden, om precies te zijn op maandag 19 oktober 1987, was er grote 
paniek op de Amerikaanse effectenbeurs op Wall Street. Aandelenkoersen raakten in een vrije 
val. Veel mensen zagen in één dag hun vermogen met een kwart verdampen. Wie geen 
aandelen bezat zal zich er niet zo druk om hebben gemaakt of misschien zelfs wel een beetje 
leedvermaak hebben gehad om al die anderen met dollartekens in de ogen.  
In november leerden we allemaal een nieuw woord, het Russische “Perestrojka”. Het was de 
benaming van de hervormingspolitiek van Gorbatsjov. 
 
Landelijk nieuws in het najaar van 1987 was de ontvoering en moord van Gerrit Jan Heijn. 
Twee mijnenvegers van de Nederlandse marine werden uitgezonden naar de Golfoorlog 
tussen Irak en Iran. 
In meerdere Nederlandse plaatsen wordt geprotesteerd tegen de komst van asielzoekers. 
Veel studenten kwamen in de problemen door de chaos bij de studiefinanciering. 
Ongeveer 15.000 politiemensen demonstreerden tegen de bezuinigingsplannen van de 
regering. Vissers blokkeerden de haven van IJmuiden omdat zij boos waren over de 
opgelegde vangstquota.  
Kortom, het zou bijna het krantennieuws van vorige week kunnen zijn. 
 
In Nij Sion waren destijds allerlei activiteiten. Er werd een bingoavond gehouden en een 
sjoelwedstrijd. De toneelclub Jounstwirre ging op herhaling met het stuk “Dochs fekânsje”. 
De opbrengst van het oud papier ging sinds jaar en dag naar de school. Maar omdat de school 
dat extraatje niet meer nodig had, ging de muziekvereniging deze taak op zich nemen. 
Doordat  De Bazuin te maken had met een enorme ledenaanwas, waren er steeds meer 
instrumenten nodig. De opbrengst van het oud papier was dan ook meer dan welkom. 
Verder schreef Sibbele in de dorpskrant dat Leijstra in Wetsens zijn land beschikbaar had 
gesteld voor gas- en olieboringen. Het lijkt er nu, 25 jaar later, op dat laatste bewijzen hiervan 
binnenkort verwijderd zullen zijn. 
 
 

 

Gekkigheid 
 
Soms krijg je de indruk dat de gekkigheid geen grenzen kent. 
We kennen allemaal Vaderdag, Moederdag en 1 mei als de dag van de arbeid. 
Velen zullen ook wel eens hebben gehoord van de jaarlijkse secretaressedag. Maar wie heeft 
er nou een secretaresse ? Het bestuur van dorpsbelang, denk ik. Heeft ze een bloemetje van 
de voorzitter gehad ? Denk het niet. 
Maar wist u bijvoorbeeld dat het 19 september de Europese dag voor de prostaat was ? 
En 29 september was het de Europese dag van de agro-biodiversiteit. 
We hebben ook al de Europese dag van de rechten van de patiënt gehad en de Europese dag 
van de hoffelijkheid in het verkeer en de Europese dag van actie tegen het kapitalisme. 
Op 28 oktober was het de dag van de stilte. Hebt u daar rekening mee gehouden ? 
Van 1 tot 7 oktober was het de week van de opvoeding. Heeft het bij onze jeugd geholpen ? 
De maand juni was de maand van het spannende boek. Heeft u er toen één gelezen ? 
Op 12 augustus was de dag van de romantische muziek. 
Nog een paar weken en het jaar 2012, het jaar van de bij, is afgelopen. 
Je vraagt je wel eens af wie zulke onzin allemaal bedenkt. 
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Hobbyhoekje 
 

Hallo dorpsgenoten. 
 
Mij werd gevraagd door de redactie van de dorpskrant om een stukje te schijven over mijn 
hobby en het ontstaan er van, namelijk taarten maken. 
 
Eerst maar even voorstellen dan: mijn naam is Antje Allema-Dantuma, getrouwd met Sietse 
Allema en moeder van 3 kinderen, Suzanna, Laura en Jelmer. Ik heb vorig jaar een opleiding 
tot Helpende zorg en welzijn gevolgd en kon vervolgens aan de slag in verzorgingstehuis de 
Spiker in Ternaard waar ik met veel plezier werk in de avonduren. Ook zit ik in de 
activiteitencommissie van Niawier/Wetsens en in het bestuur van buurtvereniging de 
Singel/Bartenswei. 
 
Een jaar of 2 geleden zag ik op de televisie iets over het maken van fondanttaarten. Dit leek 
mij wel eens leuk om te doen. Ik heb mij opgegeven voor een workshop in Burgum, maar 
ongeduldig als ik soms ben, heb ik ook meteen maar wat op het internet gezocht en maar wat 
ingrediënten besteld om te proberen. Toen ik op de workshop kwam wist ik het meeste dus al. 
Een biscuit bakken was al een heel proces, als je het beslag te kort mixt of de ingrediënten 
niet op kamertemperatuur zijn, dan rijst de taart niet hoog genoeg. Na een paar keer proberen 
had ik de goede temperatuur en tijd te pakken. Heerlijke vullingen kun je er in stoppen, je kunt 
het zo gek niet bedenken, of het kan er wel in. Alles soorten vruchten en fruit in combinatie 
met slagroom of banketbakkersroom, chocolade, mona toetjes, noem maar op…..Maar toen 
moest die grote lap fondant nog uitgerold worden en in een keer over de taart gelegd zonder te 
scheuren. Dit vergde toch wel enige oefening en moest de eerste keren herhaaldelijk opnieuw 
worden gedaan. Nu lukt het eigenlijk altijd in een keer gelukkig. Na hier en daar eens een 
taartje te hebben uitgedeeld (want ja….zelf alles opeten was ook geen optie en er moest toch 
geoefend worden) kwam er iemand die vroeg of ik voor de verjaardag van haar zoon een 
taartje kon maken? Ja natuurlijk kan ik dat en dat werd de eerste opdracht, waar inmiddels 
soms wel 2 of 3 in week besteld worden.  

Waar het begon met simpele 
platte taarten, zijn de meeste 
inmiddels 3D taarten geworden 
met boetseersels er op. Op een 
taart kan heel veel gemaakt 
worden (indien realistisch) Het is 
soms een beetje knutselen om 
het voor elkaar te krijgen, maar 
een voorbeeldje doet wonderen. 
Je moet waarschijnlijk wel een 
beetje creatief zijn.  

Ook traktaties in de vorm van cupcakes, lolliepops maak ik wel.  
 

De kinderen zijn altijd enthousiast betrokken bij hun eigen traktaties 
op school. Ze weten natuurlijk ook precies wat er mogelijk is. 
 
Inmiddels heb ik al met menig 
kindje uit het dorp samen een 
taartje gemaakt (voor bijv. 
moederdag) omdat het hen ook 
zo leuk leek om dat eens te 
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maken. Ook op school heb ik al meerdere cakejes versierd met de kinderen. Het blijft voor 
kinderen altijd leuk om te doen en daarna je eigen creatie opeten is toch helemaal geweldig? 
 
Om de taarten een beetje betaalbaar te houden, reken ik de tijd niet mee, er zit toch al snel 4 
uren werk in een taart. En het gezin en mijn baan in de “Spiker” gaan ook gewoon door. Soms 
moet het er even tussendoor….. Gelukkig kun en moet je sommige dingen al een paar dagen 
van te voren maken omdat ze soms iets moeten uitharden om staan te blijven. Maar wat is er 
nou leuker om op je verjaardag om een taart te hebben met je eigen naam en leeftijd er op, of 
een taart voor een speciale gelegenheid met de datum of andere informatie er op? Inmiddels 
heb ik ook een website gemaakt waarop je een taart kunt bestellen of contact kan zoeken. Hier 
staan ook foto’s op van gemaakte taarten. Natuurlijk kan bellen of gewoon even aanwippen 
ook altijd. Het adres van de site is www.leuketaarten.mysites.nl  

 
Bruidstaart met bijpassende 
cupcakes naar wens van het 
bruidspaar 
 
 

 

 

 

 

 

Nieuws van Uitvaartvereniging “Laatste eer” te Niawier-Wetsens 
 
Er wordt aan het bestuur van de begrafenisvereniging wel eens gevraagd:  
“Wat kost een begrafenis ?”. 
 
Natuurlijk is daar geen eenduidig antwoord op te geven.  
Er zijn grafkisten in allerlei prijsklassen. De één wil alleen een advertentie in de 
huisaanhuiskrant, de ander ook in de Leeuwarder en het Friesch Dagblad.  
De één laat de liturgie voor de rouwdienst bij de drukker maken, de ander kopieert het zelf.  
Wil je een rouwdienst met een dominee terwijl je niets of maar een paar tientjes per jaar 
kerkelijke bijdrage betaalt, dan zal de kerk een nota sturen voor de kosten van de dienst. 
Moet er ook een bloemstuk worden gemaakt ? 
 
Maar globaal kan gesteld worden dat een begrafenis zo tussen de drie- en vijfduizend euro 
kost. Voor een lid van de uitvaartvereniging gaat daar dan de lidmaatschapsvergoeding vanaf. 
Bij onze vereniging is dat € 650,--. Bovendien profiteren onze leden ook nog van de korting die 
wij ontvangen bij onze vaste leveranciers en kranten. 
 
Andere kosten waar u verder nog mee te maken krijgt, zijn dan natuurlijk nog de aanschaf van 
een grafsteen en de koop of huur van een graf. 
Bij de kosten van een steen moet u denken aan een prijs vanaf zo'n € 1.500,--. 
 
Tenslotte nog de kosten van een graf. Mocht u voor de duur van 30 jaar een plek wil 
reserveren op de begraafplaats Esserveld in Groningen, dan bent u ruim € 6.300,-- kwijt. 
Maar dat is zo ongeveer de duurste plek van Nederland. 
 
Het kerkhof in Niawier is, het woord zegt het al, eigendom van de plaatselijke kerk. 
Die hanteert momenteel nog heel andere tarieven. Een dubbel graf kost bij uitgifte € 480,--. 
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Voor onderhoud betaalt u € 10,-- per jaar. Wilt u in één keer voor 25 jaar het onderhoud 
afkopen, dan zult u waarschijnlijk een nota krijgen van € 1.000,--. 
 
Verdere informatie over de begrafenisvereniging kunt u vinden op: 
www.niawier-wetsens.nl/pg_1/begrafenisvereniging.htm 
 
De bode is : Marjanne Zeilinga; telefoon 06 – 128 39 195 
 
H.N. 
 

Buurtpraatje 
 
Buurtvereniging De Skulp, Bredewei e.o. 
 
Een tijdje geleden werd ik benaderd door iemand van de redactie, met de vraag of ik een 
stukje wou schrijven over onze zeer actieve buurtvereniging. 
Daar hoefde ik niet zo lang over te “stinnen”, want we beleven hier genoeg op De Skulp. 
 
De Skulp is ergens begin tachtig gebouwd en ligt in het centrum van Nijewier. 
De buurtvereniging bestaat uit De Skulp, Bredewei, Miedwei, en de Roptawei. Bijna iedereen 
is lid van de buurtvereniging. 
Het is (volgens mij) de enigste vereniging in het dorp met twee besturen. 
Namelijk het gewone bestuur bestaande uit:  
Jannie Allema, Sabien Fokkens en Froukje Dijkstra . 
En natuurlijk het schaduwbestuur. Wij regelen alleen de onzinnige zaken, maar daarover 
straks meer. 
 
Als buurtvereniging organiseren we meestal een avondje karten, een fietstocht door 
Dongeradeel met aansluitend een barbecue, met de jaarwisseling een grote tent op het 
schoolplein, burendag, bowlen en ga zo maar door. Ook bij de spelletjes week is de buurt altijd 
goed vertegenwoordigd. Een aantal jaar geleden hebben we mooie t-shirts laten maken van 
de buurtvereniging. 
 
Die tent is een cadeautje van het Oranjefonds en daar 
hebben we al veel plezier van gehad. 
 
Ook hebben we een website http://deskulp.webklik.nl 
 
waar alle zin en onzin op  staat.  
Zeker de moeite waard om te bekijken. 
 
En zoals ik eerder heb genoemd “het schaduwbestuur”. 
Dit bestuur is een aantal jaar geleden opgericht door Rudy Westra, Durk Allema en 
ondergetekende. En sinds Rudy (fam. Westra)  is verhuisd, loopt Lieuwe Klimstra stage bij 
ons. Om het andere bestuur een beetje te ontlasten hebben wij bepaalde taken overgenomen 
zoals: het tent opbouwen, de sinterklaas actie, de fietstocht uitzetten enz. 
 
Tot zover even een beeld van onze levendige buurt met onze betrokken bestuurders en bewoners. 
 
Ons motto is daarom ook: “het is pas feest als de Skulp is geweest”! 
 
Douwe Douma. 
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Fries om útens – Baukje Prins 
 
In deze editie van de Dorpskrant valt aan mij de eer te beurt om u 
iets te vertellen over mijn ervaringen in het buitenland. 
 
Na 15 jaar op de afdeling Radiologie in de Sionsberg gewerkt te 
hebben ben ik in januari 2004 naar Londen verhuist. Het was een 
hele overgang om vanuit het vertrouwde Dokkum in Stepney 
Green/White Chapel in de Eastend  te belanden, maar het was tijd 
voor een nieuwe uitdaging ! 
Londen is gigantisch groot - een multiculurele stad met enorm veel 
tegenstellingen qua welstand. De Eastend bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die 
van oorsprong uit Bangladesh/ Indie/ Pakistan/ en Somalie komen, dus daar paste iemand van 
de Friese klaai wel tussen. 
 
Heb daar in een klein gemoedelijk prive ziekenhuis gewerkt en ontzettend veel nieuws geleerd 
oa hartcatherisatie en botdichtheidsmetingen. 
De artsen waren veelal werkzaam in de Royal London het NHS ziekenhuis 5 min verderop.  
In Engeland bestaat er de National Health Service, iedereen die belasting betaald kan zonder 
ziektekostenverzekering daar terecht. Maar wachtlijsten en soms de kwaliteit van zorg zijn 
altijd terugkerende problemen… Degene die ervoor kiest om zich te laten verzekeren of zelf 
alles financieren kunnen in de BMI of BUPA prive ziekenhuizen terecht. 
 
Het eerste waar ik tegen op liep was om zo snel mogelijk  het medische Engels onder de knie 
te krijgen! want dat is een taal op zich. 
Maar vragen en goed proberen te luisteren maakt wijs! en mijn persoonlijke ervaring is dat 
men altijd bereid is je te helpen.  
De patienten kwamen overal vandaan maar veelal met een Arabische / Aziatische en 
Afrikaanse achtergrond, ook kwamen er veel Orthordoxe Joden. 
Het is erg interessant om met al deze culturen en hun specifieke gebruiken in aanraking te 
komen, zo geven bv Orthodoxe Joodse mannen, vrouwen ook geen hand.  
Mijn  collega’s kwamen  uit Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland, India, Australie en later kreeg ik  
gezelschap van Marcel die uit het AMC A’dam kwam.  
Dus toen Robin van Persie zijn medische keuring moest ondergaan om voor Arsenal te gaan 
voetballen, kon Marcel het ook niet nalaten om even een gesprekje aan te knopen.  
 
Londen heeft ontzettend veel te bieden en er is altijd van alles te zien en te beleven. 
De Londen Marathon vond ik erg indrukwekkend, vooral wanneer al die duizenden hardlopers 
over de Londen Bridge komen.  
Ook de binnenkomst van Ellen MacArthur op haar catamaran waarop ze in haar eentje de 
wereld had rond gezeild was bijzonder.  Naast al de gebruikelijke toeristische 
bezienswaardigheden zijn de curry restaurants in Brick lane en  een zondagmiddag naar 
Spitafields market aanraders. En Oxford en Regentstreet zijn de meest bekende winkelstraten 
van Londen, het is daar altijd druk. 
Maar er zijn ook een paar negatieve kanten waar je in het begin niet zo bewust van 
bent…zoals de criminaliteit en het daarmee gepaard gaande gevoel van onveiligheid.   
Altijd uitkijken nadat je geld gepind hebt want de kans dat je “gemugged” (beroofd) wordt is 
behoorlijk groter dan dat je de staatslotterij wint.  En het deelnemen aan de zogenaamde 
“ratrace” het is overal en altijd druk en gehaast.  
 
Dus toen de mogelijkheid zich voordeed om naar Guernsey te gaan heb ik daar gesolliciteerd, 
en ben in  april 2005 in het Princess Elizabeth Hospital gaan werken. 
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Een aantal maanden daarna werden de bomaanslagen in Londen gepleegd, waarvan eentje in 
Aldgate East…15 min lopen van waar ik destijds woonde…. 
Guersney is een Kanaaleiland en ligt tussen Engeland en Frankrijk in. Telt zo’n 66.000 
inwoners en is 63 km2 groot, voornamelijk bekend door het “gunstige” belastingklimaat. Maar 
het heeft ook prachtige stranden, en een mooie natuur door het mild klimaat veroorzaakt door 
de zuidelijke golfstroom.  
 
Het ziekenhuis van Guernsey voorziet in bijna alle behoeften van de plaatselijke bevolking, en 
werkt samen met ziekenhuizen in Southampton/Exeter/ en Londen. 
Gedurende 7 jaar heb ik daar afwisselend op de afdeling Radiologie en de Breast Unit voor 
bevolkingsonderzoek Borstkanker gewerkt.  
Heb ook hier weer veel geleerd, vrienden voor het leven gemaakt en een geweldige tijd gehad.  
Tevens mijn Postgraduate Certificate in Mammografie gehaald. Onderdeel hiervan was om 2 
scripties te schrijven. Het Engels spreken gaat me niet slecht af maar om een scriptie in’t 
Engels te schrijven was heel wat uurtjes zweten.  
In 2007 heb ik 4 maanden onbetaald verlof gehad om te reizen en de USA, Griekenland en 
Nederland te bezoeken. Ik probeer regelmatig te reizen en tenminste 2x per jaar Niawier aan 
te doen. Natuurlijk staat om’t jaar de traditionele Oudejaarsviering georganiseerd door het 
schaduwbestuur van  buurtvereniging  de Skulp op het evenementen programma!  
Helaas kan ik door werkverplichtingen  niet elk jaar met Kerst & Oud en Nieuw naar Nederland 
komen.  
 
In april 2012 zat mijn 7-jarig Guernsey  contract erop. Bij wijze van afscheid  ben ik met 3 van 
mijn beste collega’s/vriendinnen een lang weekend naar A’dam geweest: Anne Frankhuis, 
fietstour, rondvaartboot, Febo, pannekoekhuis etc, om kennis te maken met mijn land. Emma 
heeft vroeger als kind een aantal jaren in Nederland gewoond en gele vla en pindasaus 
hebben een onuitwisbare herrinering nagelaten, en stroopwafels vonden ook altijd gretig aftrek 
op Guernsey. Na 7 jaar met mij gewerkt te hebben verstaan ze en beetje Nederlands maar dat 
beperkt zich veelal tot de krachttermen, en Nee –nee- nee, maar ze vertellen me dat ze mijn 
Nederlandse “Tell it as it is”instelling  zullen missen.  
Daarna was het tijd voor een lange vakantie.  Inmiddels was ik al druk bezig geweest om mijn 
rontgen diploma’s in Australie en Nieuw Zeeland geregistreerd te krijgen. Daar gaat de nodige 
voorbereiding aan vooraf: zoals het doen van een verplichte Engelse taaltest die een volledige 
zaterdag in Londen in beslag nam en een hele hoop papierwerk.  
 
In april ben ik voor 3 maanden naar de USA vertrokken en heb Doeke/Melissa en Pierce 
bezocht. Een tijdje geen ziekenhuis, maar gewoon de American way of life en ‘t boerderijleven. 
Tijdens mijn verblijf in de USA heb ik 2 telefonische sollicitatie gesprekken gevoerd met een 
Radiologie praktijk in Nieuw Zeeland, deze contacten werden gelegd door een medisch 
bemiddelingsburo uit Australie. Dit buro werkt ook veel met de radiologie afd in Guernsey, dus 
geen onbekenden voor mij.  
 
In juli bij terugkeer in Nederland moest ik wachtten op het officiele contract, en  vervolgens kon 
de aanvraag voor het werkvisa gestart worden. Onderdeel hiervan is een medische keuring 
met longfoto en bloedtest, en een bezoek aan een keuringsarts in Groningen. 
In afwachting op mijn visa heb ik kunnen genieten van de Friese zomer,mijn  familie, vrienden 
en vriendinnen- mensen die ik een aantal jaren niet had gezien, de zeedijk bij Peasens en 
Wierum, de Posthoorn, de Dokkumer Admiraliteitsdagen, en nog veel meer maar helaas komt 
aan al het goede ook weer een eind ! 
 
Op 25 september had ik mijn paspoort terug met een prachtig zilverkleurig visa sticker geldig  
voor 3 jaar.  Woensdag 10 oktober ben ik vertrokken voor een nieuw avontuur en ga in 
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Gisborne (noord eiland) werken. Dit ligt aan de oostkant en is bekend (?) doordat het de plaats 
is waar het ‘t eerste daglicht wordt. Dus ook als eerste ter wereld het Nieuw Jaar kan 
begroeten ! (weet niet of ze het fenomeen carbid bus hier ook kennen :0)  
Momenteel verblijf  ik nog in Hastings voor een introductie periode bij de TRG praktijk hier, en 
29/10 is de eerste werkdag in Gisborne. Ben momenteel op zoek naar woonruimte en een 
geschikte auto, maar verblijf eerst 3 wk in een motel. Maar tegen de tijd dat de Dorpskrant bij u 
op de mat is gevallen  moet dat wel gelukt zijn. 
 
Bij deze nodig ik iedereen uit “die der es efkes ut mat “:  jim bin fan herte wolkom !!  
De zomer staat hier weer voor de deur ! 
 
Dit was een een beetje een globale indruk van wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. 
Na bijna 9 jaar in het buitenland ben en blijf ik toch in de eerste plaats Fries. 
Mijn overduidelijke accent verdwijnt nooit, en ik moet meerdere keren per dag vertellen waar ik 
vandaan kom.  Ik kom altijd graag terug naar Friesland, maar ervaar het ook als een uitdaging 
om andere delen van de wereld te zien. Het ontmoeten van veel nieuwe mensen geeft je een 
andere kijk op veel dingen en je leert om  meer outside the box te denken. 
 
Dankzij internet blijf ik goed op de hoogte van wat er reilt en zeilt in Nederland, en via 
Uitzendig Gemist kan ik Nederlandse en TV Fryslan programma’s volgen en ‘s ochtends 
wakker worden met Radio 538 Edwin Evers.  
Zonder laptop ben ik helemaal nergens…. 
 
Door mijn werk kom ik vaak in aanraking met de betrekkelijkheid van het leven en probeer 
daarom veel te reizen, te zien, en vooral overal zoveel mogelijk  van te genieten ! 
 
Als laatste nog een muziek tip : Spinvis – Kom Terug      live op Lowlands 2012 
een fantastisch nummer !    http://youtu.be/grPYZj9WxFU 
 

Reis ver, drink wijn, denk na 
Lach hard, duik diep 
Kom terug 
 
Groetnis fan Baukje Prins.                
e-mail: ti112289@telfort.nl  
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Sibbele 
 
Dorpsgenoten, 
 
Van alhier uit Wetsens vermelden wij weer het nieuws zodat u 
allemaal weer op de hoogte wezen zult wat hier terplaatse 
allemaal gebard heeft en zo melden wij u dat het hier in wetsens 
nou smoort van de eletrieke fietsen want Tsjerk en Wieke hebben 
twee gelijkense elektrieke fietsen kocht en ze zijn wel een beetje 
oud natuurlijk ( niet de fietsen maar Tsjerk en Wieke)  maar toch ook wel zo gaaf als krijt 
dachten wij  en om te oefenen rijdden zij steeds rondjes in Wetsens en toen Jan en Heidi dat 
zaagden toen kochten ze er ook twee maar omdat Jan wat deun op de penning is heeft die er 
twee gekocht met zonder akkuus en zodoende hebben zij nu een verlengsnoer van 5 kilometer 
achter hun fietsen aanslepen  zodat ze naar Dokkum fietsen kunnen  maar Jan heeft al zijn 
spaargeld in een huisbioscoop gestoken zo vernamen wij want ze hebben een onmachtig 
groot televieisetoestel gekoopt zodat wij Wetsenaars nou daar vanzelfs altijten heen gaan om 
goede meiden-slechte meiden te zien want daar is Antsje helemaal weg van maar Gooitzen is 
altijten ook heel deun geweest want die bewaart nou echt van alles en nog wat en kan nooit 
wat weggooien maar nou zaagden wij hem wel 10 karren vol rommel naar grof vuil 
wegbrengen zodat zijn vrouw Tineke wel gezegd hebben zal dat hij eindelijk eens opruiming 
houden moest en Antsje van Astrid heeft nou ook haar reibeweis gehaald maar dat kwam 
omdat de eksiminator zijn hoofd er niet bij had zodat de eximator haar zomaar geslagen  heeft 
doen worden want ze kan veiliks helendal nog niet rijden want toen ze de eerste keer in een 
auto thuis kwam heeft ze de auto in de hage parkeerd en Antsje heeft nou ook nog verkering 
met een hols uit Bollingwier naar wij hoorden en nou heeft ze vlindertjes in haar buik zo zeide 
ze ons en  Johannes haar broer zal ook een rijbewijs halen en die woude een auto kopen met 
voorverwarmde trekhaak en vooruitkijkspiegels zo zeide hij ons en de laatste keer ging het niet 
door maar als we dan wederom alhier in Wetsens ter plaatse de   
NederlandsekampioenschappencrossautotijdenophetlandvanJanSijtsma krijgen dan kunnen 
ze als broer en zus wel meedoen  en Johannes is toch al zoon stresskip volgens zijn mem 
Astrid en als Jan van Yvonne dan des wiekends in Wetsens komt om bij te komen van de 
stress dan loopt hij eerstens altijten naar Jan van Heidi om de roddels even bij te gaan kletsen 
vanuit Wetsens enzo en dat lijkt dan toch ook weer nergens op want roddelen vinden wij niet 
horen en zo hoorden wij ook uit onbetrouwbare bron waarvan wij de naam niet noemen omdat 
die begint met een H en eindigt op endrikNicolai dat Tineke en Simon die deze krante altijten 
maakten dat niet goed deden en nou doet Annemarie uit Niawier dat  vanaf heden dus en 
moeten wij ervoor zorgen dat het betijt op haar iemeeladres komt en  Leolicht en Anneke zijn 
naar Turkeie op vakantie weest en Leo kan het verkopen nooit laten en daar verkoopte Leo 
dus zijn overjarige tee el buizen voor de moskees aldaar  wij zaagden Tineke van Gooitzen 
ook in een neie auto rijden en dat zoude ook tijd worden vanwege het oude barrel waar ze 
altijten in rijdde en wij vergaten benij nog te melden dat Astrid naar Frankrijk op vakantie was 
want die heeft in de stal uitgegleden geweest over een koeienpoepje en in een spagaat 
gekomen en zodoende moest Astrid relavideren maar feiliks moeten haar kinderen naar de 
psiegoloog want die lagen dubbel vanwege de spagaat van Astrid en zo zaagden Thomas en 
Tygo van Valentienendie  zomaar een vleermuis in hun huis aan de muur en Valentien was er 
heel bang voor en Pake Gooitzen vanzelfs ook want die is overal bang voor en toen heeft 
beppe Tineke die vleermuis maar naar boeten gebracht  en  zo weet u al het nije nieuws weer 
van Wetsens . 
 
Sibbele.  
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Koffieochtend in Nij Sion 
 

Het was spannend. Zouden er wel mensen komen?  
Hoeveel koffie moeten we zetten? 
Wat kunnen we verwachten? Zo'n eerste keer blijft een verrassing; slaat het idee aan of niet. 
Gelukkig werden we niet teleurgesteld. De opkomst was goed. Jong en oud, mannen en 
vrouwen  hebben genoten van een ochtendje samen in Nij Sion. Onder het genot van een kop 
koffie, thee of een glaasje limonade met een plak zelfgebakken cake werd er heel wat bepraat. 
Voor ons heel fijn om te zien dat dit  initiatief gewaardeerd werd.  
Inwoners van Niawier een gelegenheid bieden om elkaar te treffen en de nieuwtjes van de dag 
uit te wisselen. Er even uit om wat mensen te zien en te spreken. Dat was de gedachte achter 
de organisatie van deze ochtend. Ook een  vervanging  van de soos die er helaas niet meer is. 
Een koffieochtend voor iedereen. Jong en oud, man of vrouw. 
 
De reacties waren  heel positief en het verzoek kwam dan ook of we  in de toekomst dit niet 
vaker zouden kunnen organiseren. Vooral voor de lange stille winter, als iedereen weer binnen 
bij de warme kachel zit. In de zomer kom je nog wel eens iemand buiten tegen, maar in de 
winter is dat stukken minder. Dan is zo'n ochtendje bijpraten wel heel fijn. 
We zijn als commissie direct om de tafel gaan zitten en  hebben ter plekke besloten om aan dit 
verzoek  te voldoen en de koffieochtend voort te zetten en wel op elke laatste 
woensdagmorgen van de maand. Alleen in december wordt dat een week eerder want anders 
komen we in de knel met de Kerst.  
 
De data voor de komende koffieochtenden hebben we als volgt ingevuld:  
28 november, 19 december, 30 januari, 27 februari, 27 maart en de laatste op 24 april. 
Mocht er behoefte zijn aan ook nog een ochtend in mei dan kunnen we die er altijd nog 
aanplakken, maar voorlopig liggen de eerste 6 koffieochtenden nu vast.  
We zien jullie dan graag.  
        De activiteitencommissie 
 

Reis naar Auswitsch 

Op eigen initiatief heb ik het plan opgevat om een reis naar Auswitsch proberen te 
organiseren.  Het Lauwerscollege waar ik werkzaam ben daar heb ik de vierde klassers 
leerlingen  gepolst en er lijkt wel belangstelling voor te bestaan. 
Het zal een busreis gaan worden, althans als het doorgaat vanwege het aantal deelnemers. 

Een dag reizen- overnachten- concentratiekamp bezoeken o.l.v. een gids- overnachten en een 
dag terugreizen.  De gehele reis zal ca 200 euro per persoon gaan kosten. 
In Holwerd waar ik kerkelijk werker ben heb ik ook een oproep gedaan en ik wil ook graag 
mensen uit Niawier en Wetsens uitnodigen om mee te kunnen gaan. Wij zijn zelf enige jaren 
geleden naar Auswitsch geweest en het heeft diepe indruk op ons gemaakt.                                                                 
Er wordt afgeraden om jongeren onder de 16 jaar het kamp te laten bezoeken. 
Het is geen vakantiereisje, beslist niet. Zeker voor jongeren zal er dan ook een gesprek 
plaatsvinden met de groep die meegaat vóór we op reis zullen gaan en ook nadien zal de 
groep weer bij elkaar (moeten?) komen om indrukken en ervaringen te bespreken. 
Omdat de reis niet kan tijdens de schooltijd heb ik de meivakantie 2013 in gedachten. 

Voor meer informatie kunt u mij natuurlijk mailen of bellen. Wie mee wil, mail me alstublieft 
zodat ik kan weten hoeveel mensen er mee gaan en of de reis kan doorgaan.  
 
Gooitzen Riemersma Wetsens.        gooitzenriemersma@gmail.com      06-52358882 
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Het plannen en bouwen van de feestwagen  
voor het dorpsfeest. 
 
Ik wou net de deur van Nij Sion achter mij dicht trekken toen Hendrik 
van de redaksje mij staande hield.  Hij had een vraag en bleek “een 
aanhoudend tiep” te zijn: of ik ff een stukkie wou schrijven over mijn 
ervaring bij het bouwen van een wagen voor het dorpsfeest. Nou ben 

ik geen schrijver maar weglopen kon ook niet.    Bij deze dus een verslagje van onze 
werkzaamheden rond het dorpsfeest; 
 
We hadden nog nooit een dorpsfeest meegemaakt en we wisten eigenlijk niet wat het inhield 
toen wij (Magda en ik) aanschoven bij de eerste vergadering van de feestcommissie van onze 
straat t.w. Siercksmawei-2.   Buurman Ulbe had de voordeur opengelaten en in de kamer 
stonden de stoelen in een kring en enkele buurtgenoten hadden al plaats genomen; er waren 
nog twee plaatsen vrij. De voertaal was Frysk en we moesten ons aardig inspannen om alleen 
al te vermoeden waar het over ging.  
 
Het thema voor het dorpsfeest van dit jaar was “75 jaar Oranjevereniging”. Het was de 
bedoeling dat we over dat onderwerp een feestwagen gingen maken, die tijdens het 
dorpsfeest in de optocht kon meerijden. 
Dat bleek nog aardig moeilijk want wat moet je nou met zo'n onderwerp. Voorzitter Andrew 
had  al een goed idee m.b.t. de hardrockgroep “Black Sabbath” waar hij fan van is en waarbij 
hij de rol van Ozzy Osbourne op zich zou nemen. Hiervoor had hij al een oldtimer (Buick) 
aangeschaft die nog een flitsende opmaak zou krijgen. Echter dit idee werd door de 
vergadering afgekeurd want het had te weinig met het opgelegde thema te maken. 
 
Al brainstormend kwamen we echter op het jaar 1937 (= 2012 – 75) en dat bleek toevallig ook 
het trouwjaar van onze oud-koningin Juliana met haar toenmalige verloofde prins Bernhard te 
zijn en dus waarschijnlijk ook  reden tot het oprichten van een Oranjevereniging. Kijk, hier 
konden we wat mee en met dit gegeven zijn we dus verder gegaan. 
 
Plan-A: een op Bernhard en Juliana gelijkend bruidspaar (Cor en Wikje) in een trouwauto 
(Buick) met daarachter een platte feestwagen, getrokken door een tractor en daarop de 
genodigde bruiloftsgasten (jongens en meiden uit de buurt) die dan deftig en feestelijk 
verkleed moesten zijn. Een fijn plan. Echter uit welingelichte maar uitgelekte geruchten bleek 
gaandeweg dat “de Singel” vrijwel hetzelfde plan van plan was en daarom besloten we over te 
schakelen naar plan-B.       
Plan-B: hetzelfde plan als plan-A, minus de trouwauto met het 
bruidspaar. De vrijgekomen trouwauto kon nu  ingezet kon worden 
als limousine voor de president van de Verenigde Staten, die met 
enkele generaals en hun dames ook uitgenodigd bleken te zijn. We 
konden dan onze feestelijke wagens zo laten aansluiten bij het 
bruidspaar van de Singel, een tamelijk slimme zet! Zo gezegd zo 
gedaan, en er werd een schema en bouwplan opgesteld voor de 
te-bouwen feestwagen. (N.b. later bleek “de Singel” helemaal geen bruidspaar te hebben)  
Bij Dries en Maaike was genoeg ruimte om tot de uitwerking van het plan over te gaan en 
Goasse wist meteen al een platte wagen te regelen bij de firma Mollema  
(die daarna nog lelijk failliet is gegaan). De weken erna is de buurtvergadering nog een aantal 
keren bijeengeweest om diverse zaken te regelen.  Zo moest er nog nagedacht worden over 
de bonte avond, de verdere samenstelling van de stoet, het ophangen van  feestverlichting en 
straatversiering. Er moest nog een bouwtekening van de wagen komen en een afspraak 
worden gemaakt voor het passen en huren van feestkleding etc.  
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En er moest geoefend worden voor de bonte avond. Onder de bezielende leiding van de 
regisseuses  Stientje en Annemarie en met aankondiger Peter hebben we hieraan veel plezier 
beleefd hetgeen uiteindelijk resulteerde in een succesvolle uitvoering op de betreffende avond.  
 
Op enig moment zijn we begonnen met de bouw van de wagen. 
Dit gebeurde hoofdzakelijk in de avonduren want ja, niet iedereen kon overdag aan dit 
belangrijke project werken. Ik moet zeggen, er werd met hart en ziel en met volle inzet gewerkt 
en de bouwtekening van de wagen moest regelmatig aangepast worden wegens 
voortschrijdend inzicht. In het algemeen deden de heren het zaag- en timmerwerk en de 
dames het verfwerk en het opsieren van de wagen, afgewisseld door een bak koffie van onze 
gastvrouw Maaike. 
 
Het bouwontwerp werd langzaam werkelijkheid en het resultaat groeide gestaag door de 
gezamenlijke inspanningen. De avond voor het feest hebben we nog snel wat puntjes op de 
bekende “ie” gezet en daarna was 'tie klaar. 
 
De volgende dag spande chauffeur Albert de tractor voor de wagen en zijn we met z'n allen op 
pad gegaan in een tweetal vrolijke optochten door Niawier en de omliggende dorpen. 
Nu het feest achter de rug is kijken wij er mooi op terug. Voor ons was het niet alleen een 
geweldig dorpsfeest maar vooral ook een mogelijkheid om kennis te maken met buurt- en 
dorpsgenoten, met onderlinge samenwerking en de gezelligheid die daaruit volgt. 

         
  Wim Rietdijk.  
 
P.s.  De Buick is naderhand voor goed geld verkocht aan de 
feestcommissie van een naburig dorp, alwaar hij aan een derde 
leven is begonnen. 

 
 

Jeugdhonk / kaatskantine 
 

De stand van zaken aangaande de bouw van ons nieuwe jeugdhonk/kaatskantine:  
 
Medio sept. zijn we begonnen met het grondwerk een week later de fundamenten gestort,  
14 dagen daarna is de vloer gestort. 
Ondertussen heeft Bean met een paar vrijwilligers de glazen wanden en de tegels van het 
oude terras verwijderd. De oude materialen worden bewaard, zodat we die later weer kunnen 
hergebruiken bij de aanleg van een nieuw terras. 
Bij Bert Allema werd ondertussen het skelet al klaar gemaakt wat op 22 okt. werd geplaatst, 
direct met de dakplaten. 
Dezelfde week werd het mastiek aangebracht en heeft Eabe met vrijwilligers voorbereidingen 
getroffen voor het binnenwerk. 
Begin november begint het metselwerk, dat duurt ongeveer 14 dagen, dan is Allema klaar met 
het buitenwerk, en kunnen Eabe en Wouter met een ploeg vrijwilligers met het binnenwerk 
beginnen. We hebben een commissie benoemd die zich bezighoudt met de inrichting van het 
geheel. Al met al is er nog veel werk te verzetten, maar met vereende krachten, hopen we het 
tot een goed einde te brengen, zodat we straks een prachtig jeugdhonk/kaatskantine hebben 
waar we met z'n allen heel erg trots op kunnen zijn, en waar hopelijk nog veel plezier van 
zullen hebben. 
 
Bestuur, 
Stichting "Freonen fan it hokje" 
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Open tuinen 2013  

 

Hallo dorpsgenoten, 
 
De herfst heeft zijn intrede gedaan en we gaan het binnen 
gezellig maken, de open haard aan of de verwarming een 
graadje hoger, misschien een kaars er bij aan en dan 
genieten van de gezellige sfeer in huis.   
Maar als het weer voorjaar wordt begint het vast weer te 
kriebelen bij ons en willen we weer naar buiten en genieten 
van alles wat groeit en bloeit. En dit geldt misschien nog wel 
meer voor liefhebbers van tuinieren. En deze zijn er ook in 
onze dorpen.  
Zij wroeten en spitten in hun tuinen en  zijn een beetje “gek” 
van planten en bloemen. Nu leek het ons van de redactie 
een goed idee om in juli 2013 een rondje Open tuinen te organiseren.  
Dan kunnen andere dorpsbewoners ook genieten van hun tuinen. Kijken, genieten, een 
praatje, misschien met een kopje koffie of thee, we zien het helemaal zitten. 
 
Wie wil hier aan meedoen en wie wil het mee organiseren? 
Je hoeft niet een grote tuin te hebben om hier aan mee te doen. Het gaat niet om de grote van 
de tuin en het is geen wedstrijd, gewoon voor de gezelligheid.  
 
Wil je meedoen geef je dan op door middel van een mail te sturen naar 
tinyweidenaar@hotmail.com  of kom even langs of bel naar 0519-241700 
 
TW 
 

Woordzoeker 
 
Anders 
Minneswei 

Linepaed 

Auckdoniastrjitte Mearswei 

Bartenswei Miedwei 

Bornensisstrjitte Niawier 

Bredewei pypsterwei 

Dokkumerwei Roptawei 

GrutteSteage Siercksmawei 

Grytmanswei Singel 

itHeech Terpstrjitte 

jaerlawei Tsjerkepaed 

Kampsteech vituswei 

kouwereed Wetsens 
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Informatiebrief voor alle inwoners 
 

In deze brief willen we u bekend maken met het maaltijd thuis project van Zorggroep Pasana. 
 
Wat is maaltijd thuis: 
Maaltijd thuis is de naam van de uitbrengmaaltijdservice van zorggroep Pasana. Dit wordt in 
uw regio verzorgd door de keukens van De Spiker in Ternaard en De Skule in Metslawier. 
Maaltijd thuis levert 7 dagen in de week warme maaltijden aan huis tussen 11.30 en 12.30. 
Deze warme maaltijden zijn direct na bezorging klaar om gegeten te worden, er zijn dus geen 
verdere handelingen meer nodig u kunt direct aan tafel. 
 
Voor wie is het bedoeld: 
Maaltijd thuis is bedoeld voor alle inwoners van Ternaard, Metslawier en omstreken die niet in 
staat zijn om te koken of gewoon geen zin hebben om te koken. 
Wij leveren altijd een warme maaltijd die voldoet aan de gestelde HACCP-normen en 
voedselveiligheidseisen. 
Of u nu iedere dag of éénmaal in de week een maaltijd wilt, alles is bij ons mogelijk. U houdt 
zelf de regie in handen. 
 
Keuze maaltijd via bestelformulier 
Elke dag is er keuze (componentenkeuze) uit verschillende maaltijdcomponenten die u zelf uit 
mag kiezen. 
Onze afnemers (klanten) krijgen iedere week een bestelformulier thuisbezorgd waarop u voor 
de volgende week aan kunt geven wat voor maaltijden u wilt hebben en op welke dagen u dit 
wilt. 
Deze lijsten neemt de chauffeur weer mee en worden op de locaties verwerkt. 
 
Bestellen: 
De bestellingen kunnen worden doorgegeven via het bestelformulier wat u ontvangt en 
wijzigingen kunnen dagelijks voor 9.30 door gegeven worden. 
 
De keukens: 
De maaltijden worden bereid door de keuken van de “De Spiker”. Het personeel staat garant 
voor maaltijden van goede kwaliteit en kunnen ingaan op uw dieetwensen. 
 
De bezorging: 
De maaltijden worden in warmhoudcassettes bij u thuisbezorgd. Dit gebeurt tussen 11.30-
12.30 door vrijwilligers van het uvv. Zij overhandigen u een volle cassette en nemen de lege 
weer mee terug. 
 
Betaling: 
Als u klant wordt dan ontvangt u een incassoformulier van ons en worden eens per maand de 
maaltijden afgeschreven, tevens krijgt u een nota thuisgestuurd met een overzicht. 
 
Voor meer info/prijzen en bestellingen 
De Spiker                                                                     De Skûle 
Nesserweg 2                                                                Stationsweg 12 
9145 CG Ternaard                                                       9123 JZ Metslawier 
0519-574100                                                                0519-244502 
Mail: keukenspiker@pasana.nl                                    Mail: keukenskule@pasana.nl 
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Ta oantinken  
 

Op 29 juli kaam yn it MCL yn Ljouwert te ferstjerren: Wijbe Holtewes. 
Hy wenne mei syn frou en trije soannen oan 'e Terpstrjitte 15 yn Nijewier. 
 
Foarhinne wenne de famylje yn Dokkum. 
Net folle minsken yn Nijewier sille him kend ha. Hy bemuoide him net folle mei it doarpslibben. 
Dochs sil hy in leechte efterlitte, foaral foar syn frou Maaike en de bern. 
 
Wy winskje harren krêft ta om mei dit ferlies om te gean. 
Wijbe Holtewes is mar 68 jier wurden. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


