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Voorwoord 
 

Voor je het goed en wel door hebt, is er weer een halfjaar voorbij en moet er weer een dorpskrant 
in elkaar worden gedraaid. 
We hebben de diverse verenigingen, stichtingen en commissies in onze dorpen aangeschreven 
om hun nieuws door te geven. 
De meeste hebben dit ook gedaan. 
Maar gelukkig zijn er ook enkele “ambtloze” inwoners die een schriftelijke bijdrage hebben 
geleverd. Dit verdient navolging. 
Verder hebben we natuurlijk onze min of meer vaste rubrieken. 
 
Het is geen gebruik om in de dorpskrant aandacht te besteden aan het overlijden van oud-
inwoners van onze dorpen. Hoe lang moet zo iemand hier hebben gewoond en hoe lang geleden 
zijn verhuisd ? 
Toch willen we niet voorbij gaan aan het opvallend hoge aantal oud-inwoners dat in de  
afgelopen maanden is overleden.   
Thomas Wiersma, de vader van Ulbe, heeft hier maar enkele jaren gewoond. Hij woonde later in 
de Skûle en overleed in januari. 
In februari overleden Hendrik Talsma en Griet Visser. Zij woonden hier al tientallen jaren niet 
meer. Hetzelfde geldt voor Foppe Mennema. Geen van drieën had in Niawier of Wetsens  meer 
naaste familie. Toch was hun band met Niawier kennelijk nog zodanig dat zij hier nog werden 
begraven. 
Op 98-jarige leeftijd overleed Anna Wijbenga-Haakma in de Spiker in Ternaard. Kinderen en 
kleinkinderen wonen in Niawier. 
Froukje Bekker-van der Kooij werd 85 jaar. Zij overleed op 14 april. Dochter Willy woont hier met 
haar gezin. 
Op 63-jarige leeftijd overleed in Kollum Frans van der Mossel, jongere broer van Piet. 
 
Misschien ontbreken er nog wel namen in deze opsomming. Daar gaat het ook niet om.  
We moeten ons realiseren dat ieder van hun, ongeacht de bereikte leeftijd, een leegte achterlaat. 
 
Ondanks deze wat sombere opening van de dorpskrant hopen we toch dat u deze met genoegen 
zult lezen. 
Er valt gelukkig ook nog een heleboel positiefs te melden. 
Er staat een interview in met Meint en Marie de Jong. 
Een dorpsgenoot wordt opgeleid tot molenaar. Voor de twee windmolens in Niawier en de kleine 
in Wetsens lijkt een gediplomeerde molenaar overigens niet vereist. 
 
 
De redactie, 
Hendrik Nicolai 
   

h.nicolai02@knid.nl 
 
 
 
In de volgende editie kan uw bijdrage komen te staan. 
 
Inleveren voor  1 november  2015 graag. 

 
 

mailto:h.nicolai02@knid.nl
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Nieuws van Dorpsbelang 
 
Bestuurssamenstelling 
Voor Doetie Meindertsma-Braaksma is een nieuwe secretaris 
gevonden. Het secretariaat wordt nu bemand door Linda Kooistra.  
 
Spoorfietstracé 
In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan de plannen voor een zogenaamd 
spoorfietstracé op het traject van het voormalige Dockumer Lokaaltsje. Ook het bestuur van 
dorpsbelang werd onlangs door de gemeente uitgenodigd voor een overleg. Hierbij waren ook de 
betrokken boeren aanwezig. De boeren die het betreft in Niawier-Wetsens, Jan Sijtsma, Gert Jan 
Sijtsma, Rein van der Wielen en Paulus Havinga, zitten er niet op te wachten dat hun landerijen 
worden doorsneden door dit spoorfietstracé. 
Het bestuur van dorpsbelang heeft daarom het standpunt ingenomen dat er eerst 
overeenstemming moet zijn met de betrokken boeren, voordat er verdere stappen worden 
ondernomen. Overigens is niet de gemeente echt partij in deze kwestie maar de “Stichting Noord 
Friesch Lokaal Spoorwegmaatschappij”.  
 
Haven 

We spelen met de gedachte om de haven op te (laten) pimpen. Het is nu eigenlijk niet zoveel 
bijzonders. Hoe het wel moet, weten we niet. Als er ideeën zijn dan horen we dat graag. 
 
Nieuwe internetsite 

Jarenlang was Roman Jaworski de beheerder van de website van Niawier-Wetsens. Hij wilde er 
eigenlijk wel mee stoppen. Gelukkig waren Peter Tromp en Annemarie Wiersma bereid om het 
van Roman over te nemen. Ze zijn er inmiddels al druk mee aan de slag geweest en het resultaat 
mag er zijn. 
Het is natuurlijk wel zaak dat de inwoners van Niawier-Wetsens steeds vaker de website gaan  
bezoeken omdat daar alle informatie is te vinden over wat onze dorpen en haar inwoners 
aangaat. Kijk maar eens op http://niawier-wetsens.nl 
 
Roman, nog bedankt ! 
 
Vrijwilligersverzekering 
Het is misschien niet bij iedereen bekend dat de gemeente een paar jaar geleden een collectieve 
vrijwilligersverzekering heeft afgesloten. Met die verzekering wil de gemeente voorkomen dat 
vrijwilligers met lege handen staan, wanneer hen iets overkomt tijdens de uitvoering van hun 
vrijwilligerswerk. Dat kan schade aan eigendommen, letsel of aansprakelijkheid betreffen. 
Meestal zal de schade al gedekt zijn door uw zorgverzekering, door de brandverzekering of uw 
gewone aansprakelijkheidsverzekering. Maar er zijn situaties denkbaar dat een schade niet 
verzekerd is. U kunt bijvoorbeeld denken aan het eigen risico als u met uw auto een aanrijding 
krijgt terwijl u voor de buurtvereniging op stap bent. Ook als u  vrijwilligerswerk doet als 
mantelzorger bent u gedekt door deze gemeentelijke verzekering. 
Voor verenigingen kan dit betekenen dat de zelf afgesloten vrijwilligersverzekering kan worden 
opgezegd. Dat geldt natuurlijk niet voor de aansprakelijkheidsverzekering en bijvoorbeeld een 
evenementenverzekering. Die moeten worden gehandhaafd. 
 

H.N. 
 
 
 
 

http://niawier-wetsens.nl/
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NAM in Dongeradeel 
 
Op 15 april jl. heeft de NAM in Anjum een presentatie gegeven aan de besturen van de 
Dorpsbelangen in de gemeente Dongeradeel over de huidige en komende activiteiten in onze 
regio. Ook de effecten van gaswinning, zoals bodemdaling kwamen hierbij aan de orde. 
Na de presentatie vond een interactieve sessie in kleine subgroepen plaats met medewerkers 
van de NAM waarbij de vraag “Wat verwacht u van de NAM?” centraal stond.  
Er werd bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor duidelijke communicatie in een eerder stadium in 
plaats van achteraf of helemaal niet. Een aandachtspunt die de NAM zeker ter harte zal nemen. 
De NAM neemt daarnaast graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door bij te dragen 
aan initiatieven in de regio waar de NAM actief is en die bijdragen aan de samenleving. Dat 
kunnen grote en kleine projecten zijn. Zo heeft de NAM bijvoorbeeld een bijdrage geleverd voor 
zonnepanelen en energiezuinige maatregelen voor het nieuw te bouwen dorpshuis in Moddergat. 
Ook is de NAM betrokken bij een aantal werkgelegenheidsprojecten in de regio.  
 
Juist nu de Groningse aardgaswinning zo veel belangstelling in de media krijgt, is het goed om 
ook eens de kant van de NAM te belichten.   
NAM wint al enkele tientallen jaren aardgas uit de diepe ondergrond van Dongeradeel. Om het 
gas te winnen zijn er in deze gemeente locaties bij Moddergat, Engwierum, Ee en Anjum. De 
locatie bij Anjum is groter dan de andere locaties omdat daar het aardgas behandeld wordt voor 
gebruik thuis. 
De aardgasvelden in Noordoost Fryslan horen bij de kleine velden in Nederland. In totaal zijn er 
zo’n 175 kleine velden en die zijn vooral in Fryslan, Overijssel, Drenthe, Noord- Holland en Zuid 
Holland. Deze kleine velden zijn vaak honderden tot duizenden keer kleiner dan het grote 
Groningen veld bij Slochteren. Als voorbeeld: het kleine veld bij Ee is 700 keer kleiner dan het 
Groningen gasveld. 
Toch is het aardgas uit al deze kleine velden belangrijk voor de Nederlandse 
energiehuishouding, want alle kleine beetjes helpen: zo’n 30% van het aardgas komt gezamenlijk 
uit deze kleine velden.   
Het winnen van aardgas uit kleine velden is niet nieuw. In de jaren 70 heeft de Nederlandse 
overheid bepaalt dat deze velden ook zo goed mogelijk worden benut. Op deze manier zijn we 
minder afhankelijk van energie uit het buitenland. 
Sinds 1947 heeft NAM, op zoek naar olie of aardgas, enkele duizenden putten geboord in 
Nederland. Om het gas uit deze kleine velden te kunnen blijven winnen, voert NAM  circa 12 
boringen per jaar uit. Deze zomer wordt bijvoorbeeld weer een boring uitgevoerd op de 
bestaande locatie bij Moddergat. Ook wordt gekeken of in de komende jaren nog tijdelijk een 
boorinstallatie wordt geplaatst op de huidige locatie bij Ternaard.  
Soms wordt gedacht dat NAM meer aardgas gaat winnen uit de kleine velden in Fryslan, om zo 
de vermindering van de productie in Groningen te compenseren. Dat is niet het geval. Alle kleine 
gasvelden worden al tientallen jaren optimaal geproduceerd. De volumes in de kleine velden 
nemen sterk af. Bovendien heeft de NAM voor elk gasveld een winningsvergunning. In die 
vergunning staat vermeld hoeveel aardgas per veld geproduceerd mag worden. 
 
Ontstaan van gas  
Gas is miljoenen jaren geleden ontstaan in koollagen van het Carboon tijdperk. Daarna is gas in 
de bovenliggende zandsteenlaag in Rotliegend terecht gekomen. Het reservoir wordt afgesloten 
door een zoutlaag van de Zechsteinformatie. 
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Over de rol van aardgas  

Aardgas speelt een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, 
koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas wordt in de industrie 
en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt ingezet voor de opwekking van 
electriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind de duurzame bron van energie. Maar 
bovenal is aardgas de schoonste fossiele brandstof. In vergelijking met andere fossiele 
brandstoffen levert het de meeste energie, met de minste CO2-uitstoot. En bij verbranding komt 
geen fijnstof vrij, zoals bijvoorbeeld bij kolen. 
Gevolgen van aardgaswinning  

Overal waar aardgas wordt gewonnen, vindt bodemdaling plaats. Dat is een geleidelijk proces 
over een periode van tientallen jaren. Het is niet aannemelijk dat dit tot schade aan woningen of 
gebouwen leidt. Indien men wel schade constateert, is NAM verantwoordelijk voor de schade-
afhandeling. Ook kunnen inwoners zich wenden tot de bodemdalingscommissie Friesland. 
www.bodemdalingfryslan.nl 
Vaak wordt gevraagd of er ook aardbevingen kunnen plaatsvinden in de kleinere gasvelden, 
zoals in Fryslan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft daar onderzoek naar laten doen. 
Hun conclusie is dat de kans op aardbevingen in deze kleine velden  laag is. 
Een interessante bijeenkomst in goede sfeer waarbij de verschillende Dorpsbelangen kritische 
vragen stelden en waarop de NAM medewerkers uitgebreid zijn ingegaan. 
 

Oranjevereniging 
 
Hallo dorpsgenoten, 
 
Inmiddels hebben we koningsdag gehad en 
kunnen we terugkijken op een geslaagde 
ochtend. De meeste inwoners zullen de lawaai 
optocht gezien hebben en anders zeker 
gehoord. Het was wel wennen om zonder de 
begeleiding van de bazuin  een rondtocht rond 
het dorp te maken.  
 
 
 
 

We kunnen ons nu opmaken voor het dorpsfeest 
2015 wat niet lang meer op zich laat wachten. 
 
De meeste buurten zijn al volop bezig met de 
voorbereiding. Zoals jullie in het programmaboekje 
kunnen lezen hebben we geprobeerd om voor elk wat 
wils te organiseren.  Wij als bestuur zijn druk bezig 
om de laatste dingen te regelen en om aan alle eisen 
en vergunningen van de gemeente te voldoen. 
 De catering zal worden verzorgd door Nij Sion.  De 
festiviteiten zullen plaats vinden op het Mearsfjild waar ook de tent staat. 
Wij hopen dan ook dat we er  met z’n allen weer een fantastisch feest van gaan maken. 
Wy ha de’r sin oan. 
 
Het bestuur van de Oranjevereniging Niawier/Wetsens 

http://www.bodemdalingfryslan.nl/
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Activiteitencommissie 
 
Jaarverslag van de activiteitencommissie  2015 
 
Het afgelopen jaar 2014/2015 hebben we als activiteitencommissie niet stil 
gezeten. 
Er was weer veel te doen; soms was er een grote opkomst en soms viel het wat tegen. 
Om het iedereen naar de zin te maken valt niet altijd mee. 
Maar we blijven zoeken naar leuke activiteiten en staan open voor suggesties. 
 
Het klaverjassen liep door t/m mei en begon weer in oktober 
 
De laatste koffieochtend was in april en in oktober pakten we de draad weer op. 
 
In februari zijn we begonnen met creadoeochtenden en middagen. Voor iedereen die het leuk vind om 
samen creatief bezig te zijn. In het najaar hebben we besloten om het alleen op de middag te doen en dan 
1 keer in de 3 weken. De opkomst was wisselend. In januari organiseerden we 2 keer een workshop; foto 
op hout en stokhaken. Hiervoor was een goede belangstelling. 
 
In april hadden we de eerste bingoavond en dit was een groot succes. In januari hebben we dit nog een 
keer herhaald, ook met een goede opkomst. 
 
22 mei was er het dorpsreisje. Eerst bezochten we de Woonboot van Nelis en Leentje in Emmer-
Compascuum. Geen echte boot maar een mooie verzameling van oude spullen. 
Daarna shoppen in Emmen en vervolgens naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. 
Nog even lekker eten in Oudwoude en toen zat de volle en gezellige dag er weer op.  
 
In juni was er een straatspeeldag voor de basisschoolkinderen en in juli maakten we Dokkum onveilig met 
de Stegenwandeltocht. We wisten niet dat er nog zoveel steegjes in Dokkum waren. 
 
Na de zomer begonnen we in oktober met bowlen voor de jeugd. Grote opkomst en een succes. 
 
In november was er een filmmiddag voor de oudste jeugd van de basisschool. Hier was de opkomst wat 
minder. 
 
Op 3 december was er voor de kleintjes een Sinterklaasspelmiddag. Ook hier was het aantal deelnemers 
niet groot. 
Op de creadoemiddag in december  hebben we kerststukjes gemaakt. Altijd weer een gezellige bezigheid. 
 
In januari was er dus weer bingo en een workshop foto op hout. 
 
In februari workshop stokhaken en een spelletjesavond voor het hele gezin. 
 
In maart en april waren er nog creadoemiddagen. 
 
Het klaverjassen en de koffieochtenden gaan door tot mei. 
 
De planning voor het dorpsreisje 2015 is op 18 juni en er hebben zich al 44 dorpsbewoners aangemeld. 
Dat gaat dus zeker door.  
 
Helaas hebben we na de zomer afscheid genomen van Trienke.  
Mochten er mensen zijn die onze gelederen willen versterken dan zijn ze van harte welkom. 
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Groencommissie 
In de loop van 2014 heeft Staatbosbeheer te kennen gegeven 
dat het onderhoud aan de dorpsbosjes in alle dorpen 
minimaal zal zijn, de reden is gebrek aan geld. 
Landschapsbeheer Friesland verzorgde altijd de 
zaagwerkzaamheden. Ook deze mensen hebben allemaal 
ontslag gekregen. In ons dorpsbos zijn in 2014 dan ook 
helemaal geen werkzaamheden verricht. Om de 
werkzaamheden weer op te pakken heeft Landschapsbeheer 
elke boscommissie een brief gestuurd met het aanbod om 
enkele van hun leden een zaagcursus aan te bieden, tegen 
een kleine vergoeding. Voor Niawier is Bert Allema 4 

zaterdagen op cursus geweest en heeft hij het getuigschrift “basiscursus motorkettingzaag” 
behaald. 
Hij zal voortaan de bomen om moeten zagen en ervoor zorgen dat dit veilig gebeurd. 
Echter toen kwam Staatsbosbeheer met het bericht dat ons dorpsbos er keurig en netjes 
voorstaat en dat de groencommissie dit jaar niet in actie hoeft te komen! 
 
Leden van de groencommissie zijn: Riel K. Dijkstra, Henk Meinema,Wim Rietdijk, Durk M. 
Weidenaar, Gerard Kloostra, Erik Turkstra en Bert Allema . 
Bij vragen en/of klachten kunt u mailen naar dorpsbelang: secretaris@niawier-wetsens.nl 
 

Gymvereniging SSS (Oosternijkerk) 
 
Het is inmiddels alweer maart. De lange donkere dagen liggen weer achter ons. Samen met mooi 
weer, krijgen we ook weer meer energie. Een goed moment om weer wat in beweging te komen. 
En...hiervoor hoef je niet ver weg, want op de donderdagavond is er B.O.M. Oftewel, body move. 
Eigenlijk zouden hier best een aantal leden bij kunnen, dus grijp je kans en kom vrijblijvend een 
keer langs om te kijken of dit iets voor je is!!! Het wordt gegeven in De Terp en begint om kwart 
voor acht. Bij de gym voor de kinderen van de basisschool hebben een aantal veranderingen 
plaats gevonden. De jongste groep werd te groot en daarom zijn de “oudsten” doorgeschoven 
naar groep 3,4. Uit groep 3,4, zijn enkelen gevoegd bij groep 5,6. Zo is de verdeling weer wat 
beter en kan een ieder de aandacht krijgen die zij/hij nodig heeft. Noemenswaardig is verder de 
ontruiming van een aantal weken terug. Tijdens de gymles van groep 1,2 werd geconstateerd dat 
er een probleem met de kachel was en dat de kinderen uit voorzorg het dorpshuis moesten 
verlaten. De jongeren hebben goed meegewerkt en alles is perfect verlopen. Een compliment 
waardig dus voor de kinderen!!! Via deze weg willen wij namens de vereniging onze excuses 
aanbieden voor de overlast die dit met zich mee bracht! Zoals een ieder waarschijnlijk weet, 
wordt er na pasen op school gewerkt met een continu-rooster. In eerste instantie heeft dit geen 
gevolgen voor de tijden van de gym, aangezien de kinderen nog gewoon vrij zijn op 
woensdagmiddag. 
 
Namens het bestuur een heel sportief en  
fit voorjaar toegewenst!!! 
 

Aanmelden is mogelijk bij het bestuur. 
Natasja Wagenaar  voorzitster    tel: 241777  
Tjitske de Groot      secretaresse  tel: 242334 
Ageeth Feenstra  penningmeester   
Maaike Miedema bestuurslid   tel: 571173 
Froukje Wiersma  bestuurslid  tel: 241866  
 

Tot slot nog even de groepen en tijden 
op een rijtje;  
Groep 1 en 2: 13.30- 14.30 u.  
Groep 3 en 4: 14.30- 15.30 u.  
Groep 5 en 6: 15.30- 16.30 u.  
B.O.M. :  
donderdagavond van 19.45- 20.30 u.  
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De Sionsjongers 
 
Buurtgenoten, dorpsgenoten, streekgenoten,  
 
Als u van zang, zingen en gezelligheid houdt....  
Dan weet u natuurlijk dat u welkom bent bij zangkoor de Sionsjongers! 
 Alles wat u over ons wilt weten vindt u op onze website: www.sionsjongers.nl  
 
Groeten en tot ziens in 'Ny Sion'. 
 
 

Bouwkavel te koop 
 
TE KOOP : bouwkavel aan de Bornensisstrjitte 9 & 11 Niawier 
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het slopen van de woning op de kavel, 
Bornensisstrjitte 9 & 11. Op dit perceel liggen twee bouwkavels van elk 315m2. 
Ze zijn eventueel ook samen te voegen tot één kavel van 630m2 

. 
Per kavel zijn de kosten € 25.200,- v.o.n. 
De kavel grenst aan het perceel ‘de Kamp’, 
waarop geen bebouwing mogelijk is, hierdoor 
is uw privacy gewaarborgd. 
Wat zijn de mogelijkheden?? De gemeente wil 
graag meewerken om deze kavels bebouwd 
te krijgen. U kunt denken aan 1 grote woning 
op de gehele kavel of 2 losse woningen. Ook 
is er de mogelijkheid om een 2-1 kap woning 
te bouwen. 
Wanneer u belangstelling of vragen heeft kunt 
u gerust contact met ons opnemen. 
Ons telefoonnummer is 0519-241335. 
 

                                                                                 Bouwbedrijf P. Allema bv 
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AED   
 
Niawier beschikt over 2 AED Apparaten 
 
Deze zijn te vinden bij dorpshuis Nij Sion en Siercksmawei 18 (Veenma). 
     
Mocht er een situatie zich voordoen dat AED gewenst is, bel dan altijd met 112.  

Zij zorgen dat er een melding uitgaat naar de personen die zich hebben laten 
registreren bij hartslag.nu 
Na de melding krijgen mensen die binnen een bepaalde straal zijn een sms om met 
spoed naar de patiënt te gaan, om vervolgens hulp te bieden en/of om het apparaat 
te bedienen. 

 
Het adres komt op je telefoon in beeld. De registratie op hartslagnu is anoniem. Daarmee zijn we 
nog sneller ter plaatse, daarom deze oproep aan alle AED-ers om zich te registreren. Voor meer 
info zie de link naar www.hartslagnu.nl  
 
Een AED is geen hartmassageapparaat.  De afkorting AED staat voor Automatische Externe 
Defibrillator. Dit is een apparaat waarmee bij een verstoord hartritme een elektrische schok kan 
worden toegediend om zo het hart weer in een normaal ritme te krijgen.  
 
Een AED vervangt niet de hartmassage (reanimatie) bij een hartstilstand. Alle AED's geven 
gesproken aanwijzingen aan de bediener zodat deze stap voor stap door het hele proces 
begeleid wordt. Een AED kan levensreddend zijn, er is 60-80% kans op overleven met een AED.  
  

Gelukkig hebben we onze AED nog nooit hoeven te gebruiken, maar er is een team van 
dorpsbewoners die de AED kunnen bedienen en zich hebben geregistreerd bij hart.nu of dat nog 
kunnen doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hartslagnu.nl/
http://niawier-wetsens.nl/wp-content/uploads/2015/02/AED-poster.bmp
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De Bazuin 
                                                                                               Niawier 19 november 2014. 
 
De Bazuin gaf 16 november een afscheidconcert samen met de Sionsjongers. 
Het was een geweldig concert en Nij Sion zat bomvol. 
Na het laatste stuk bedankte één van de korpsleden het publiek, spreekstalmeester, de  
vrijwilligers en de fotografe. ze kregen allemaal een groot bos bloemen. 
Dat was geweldig. 
Maar wat kregen de korpsleden, een groot applaus, en dat was het. 
Niet eens een bedankje van het dorpsbelang of oranjevereniging terwijl ze  
altijd klaar stonden voor het optreden van de optochten bij de dorpsfeesten, 
dat viel mij erg tegen. 
 
Dit wilde ik even gezegd hebben. 
 
Froukje van der Mossel. 
 
 

Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens 
 

 
 
 
 
 
 
 
kijk voor meer informatie op:       http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl 

 
 

 

 

Nieuws van CBS “By de Boarne”  
 

We hebben als werkgroep kleine scholen het Takomstkafee  samen met Annie Wemer 
geëvalueerd. 
We waren erg blij met de opkomst en de aanwezigheid van mensen uit veel van onze 
verenigingen, vertegenwoordigers van B&W, CBO Dongeradeel. 
We hebben laten zien dat er nog genoeg leven in een kleine school zit en dat heel veel mensen 
de school een warm hart toedragen. 
Meedenken, brainstormen, naar elkaar luisteren en kijken naar de toekomst..........hoe kunnen wij 
met z’n allen een levendig dorpshart blijven!? 
Als werkgroep gaan we nu kijken waar onze prioriteiten liggen en hoe we dit traject een goed 
vervolg kunnen geven. 
Er is nog genoeg werk te doen! 
  
De werkgroep Kleine Scholen, Lies Dijkstra, Willie Kloostra,  Anja Kloostra en Anneke Allema 
 

 
                    Kijk voor meer informatie en/of foto’s op www.boarne-pcbodongeradeel.nl/ 
 
 

http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
http://www.boarne-pcbodongeradeel.nl/
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Dankwoord 
 

Hallo dorpsgenoten,  
Allereerst wil ik iedereen namens mijn familie, de familie van José, en mijzelf enorm bedanken 
voor de vele kaarten, telefoontjes, gesprekken en belangstelling op welke wijze dan ook. 
Het was en is nog steeds een grote steun voor ons allemaal. 
In het bijzonder willen wij ook het Jeugdhonk ’t  HOKJE op het sportveld bedanken dat zij het 
carbidschieten ’s morgens vroeg, door het dorp, niet hebben laten plaatsvinden en op oudjaar het 
op zo’n manier hebben gedaan dat wij hier aan de Siercksmawei er geen last van hadden, het 
zelfde hebben ze gedaan met het vuurwerk, dat hebben ze niet op oudjaar afgestoken maar bij 
de nieuwjaarborrel een tijdje later. Dit is door de jeugd zelf bedacht en na overleg met de familie 
uitgevoerd. Enorm bedankt jeugd. 
Ook de organisatie die het vuurwerk bij Nij Sion heeft afgelast en het  heeft bewaard voor 
volgend jaar. Vele dank.   
Bedankt allemaal, het doet ons veel goed dat er zo veel medeleven is, Vooral de familie van José 
vonden het heel bijzonder dat zoiets nog, zoals hier boven beschreven is, gebeurt. 
 
Hieronder heb ik nog even beschreven hoe het allemaal is gelopen de laatste paar dagen dat 
José nog in het ziekenhuis was, ik merk in het dorp dat er hier en daar vragen zijn over het hoe 
en wat rond het overlijden van José maar niet iedereen wil/durft het te vragen dus doe ik het op 
deze manier maar even. Als er nog vragen zijn laat het mij weten. 
Albert Braaksma. 
 
Hallo, 
Hier het verhaal over de laatste paar dagen van het leven en het overlijden van José. 
Ik begin op zondag 28 december 2014, we zaten lekker te ontbijten om 9.00 uur in de morgen en 
er was nog niks aan de hand, na het ontbijt ga ik even bij de schapen kijken en José ging haar 
gewone gang. Plotseling krijgt ze erge pijn in de onderbuik en ze belt buurvrouw Marlies 
Hoesman omdat mijn mobiel op het aanrecht lag om opgeladen te worden, zij komt mij opzoeken 
en zegt dat ze de dokterswacht al had gebeld, waar we over een half uur ons moesten melden. 
En zo geschiede maar die wist niet wat het was want voor een buikgriep was de pijn veel te 
heftig en stuurt ons door naar het ziekenhuis in Leeuwarden. We melden ons om 13.00 uur in de 
ziekenhuis bij de spoedeisende hulp en dan beginnen de onderzoeken, ze weten eerst niet waar 
ze het moeten zoeken omdat de pijn in de hele onderbuik zit en op de foto’s en de echo’s niets te 
zien is, inmiddels is het ongeveer een uur of 21.00. Ze krijgt wel pijn-medicatie omdat het anders 
niet te verdragen is. We gaan de nacht in maar het wordt erger, weer een paar foto’s en daar is 
iets op te zien maar ze weten niet wat en daarom besluiten de doctoren om een katheterisatie via 
de lies te doen om de bloedvaten beter in beeld te krijgen. Dit gebeurt ’s nachts en ik was al naar 
huis gegaan om voor de honden te zorgen. Ik heb maandagochtend gebeld over hoe het de 
nacht was gegaan en de verpleging zei dat ze redelijk had geslapen en dat de arts mij in de loop 
van de ochtend wel zou bellen dus niks over wat er die nacht was gedaan en omdat ze niks 
zeiden ben ik aan het werk gegaan en zou de ’s middags weer naar het zieken huis gaan. Maar 
om 10.00 uur belt de arts/chirurg mij op en zei dat we om 11.00 uur met elkaar moesten praten. 
Ik met spoed naar het ziekenhuis en om 11.15 hebben José en ik samen met 2 doctoren met 
elkaar gesproken. Ze vertelden dat er een grote bloedprop in de lichaamsslagader zat en wel op 
de allerslechtste plek die je maar kunt bedenken. José zit inmiddels aan de zwaarste 
bloedverdunners in dubbele dosering, die in Nederland zijn te verkrijgen. De doctoren hebben 
ons alles uitgelegd via een tekening  en vertellen ons dat een operatie alleen als allerlaatste 
redmiddel is omdat de overlevingskans van deze operatie ongeveer 1-2% is, dat is wel héél erg 
schrikken. In de loop van maandag lijken de bloedverdunners hun werk te doen zo blijkt uit 
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onderzoek en  dat lucht op. Maandagavond na nog een klein gesprekje met de artsen zeggen 
ze dat het goed lijkt te gaan en ik “mocht” naar huis om even bij te tanken. Nog geen anderhalf 
uur thuis belt het ziekenhuis dat ze José toch gaan voorbereiden voor de operatie met een 
overlevingskans van 1-2%.  De grond zakt je onder de voeten vandaan. Het is inmiddels een uur 
of 12 ’s nachts en ik ga naar het ziekenhuis en daar hebben José en ik nog even kunnen praten 
maar ik weet niet of alles toen nog tot haar doorgedrongen is.  Door de zware kuur van de 
bloedverdunners, deze moest eerst worden afgebouwd, moest de operatie wachten tot een uur 
of 4 in de ochtend. Deze operatie heeft ze dus niet overleefd. Het is dan dinsdagochtend 5 uur. 
Na afloop even met de chirurg gesproken en deze zei dat de ingewanden al aan het afsterven 
waren doordat er te lang te weinig bloed/zuurstof naar de ingewanden was gestroomd. Alle 
behandelingen die zijn gedaan zijn in overleg gedaan met en op advies van het 
bloedvatencentrum te Nieuwegein en het U.M.C.G. te Groningen.     
Als ze de operatie wel had overleefd dan had ze één of beide benen moeten missen, drie keer 
per week dialyseren omdat de nieren niet meer of slecht zouden werken. Ze zou een stoma 
moeten hebben omdat de darmen niet/slecht zouden werken, lever werkt niet meer evenals de 
milt en de alvleesklier, ze zou haar hele leven vloeibaar/astronautenvoedsel moeten innemen en 
heel veel medicatie moeten slikken en in een rolstoel moeten zitten, iets wat ze nooit zou 
overwinnen en volgens mij zou ze zeer depressief geworden zijn met alle gevolgen van dien. 
Deze ellende is ze gelukkig bespaard gebleven. 
Het was een acute trombose en onder bepaalde omstandigheden kan dan de lichaamsslagader 
binnen enkele uren afgesloten zijn, het kan dus iedereen overkomen, jij en mij ook, een lot uit de 
loterij alleen dan een negatief lot. De doctoren vertelden mij verder nog dat in dit soort gevallen 
het zo is dat als ze de oorzaak gevonden hebben het vaak al te laat is omdat het lichaam vanaf 
het middenrif af en van binnenuit al aan het afsterven is en dat dat de pijn veroorzaakt en de 
klachten zijn meestal zo vaag dat ze niet weten waar ze het zoeken moeten. De darmen gaan nl. 
na 12 tot 16 uren aan te weinig zuurstofrijk bloed doorlekken en dan heb je een darmperforatie er 
ook nog even bij, de darminhoud loopt dan de buikholte in. Je kunt zelf wel bedenken wat dat 
betekent als dat er ook nog bij komt.  
Dit was in het kort het verhaal over de laatste dagen van José haar leven. 
José zal altijd in mijn hart aanwezig blijven.  
                                                                                                       Albert Braaksma.                     

 
 
 

Mandala kleurplaat 
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Doarpsgenoaten yn byld – Meint en Marie de Jong 
 

Der is in siswize “Wie verre reizen doet, kan veel verhalen”. 
No geane in bulte minsken langer fier fuort op fakânsje en ha wy net safolle ferlet fan in oar syn 
fakânsjeferhalen, mar by Meint en Marie de Jong is dat wat oars. 
Sy ha nei Spanje en Portugal west, no is dat net sa bysûnder, want dat dogge wol mear. 
Mar Meint en Marie ha der sawat in fearnsjier hinne west, mei de camper, en dat is wol wat apart. 
Sadwaande woenen wy der wol wat mear fan witte, om it yn ‘ e doarpskrante te setten. 
Doe ‘t Meint en Marie jonger wienen, wienen sy ivich en altyd oan ‘t wurk. Ien baan wie foar 
Meint net genôch, hy moast der noch wat neist dwaan. Marie wie neist de húshâlding mei de 
grientewinkel yn it spier. 
 
Pensionado’s  

En no ‘t sy har ta de saneamde pensionado’s rekkenje meie, ha sy it ynienen oan tiid om wiken 
en wiken efterelkoar fuort te gean en neat te dwaan. Hoewol, neffens Marie hat sy it noch 
smoardrok wannear ‘t sy mei harren camper fuort binne. Yn de lette hjerst fan 2014 binne sy 
ôfstutsen nei Spanje en ha dêr as rikelju oerwintere oan de kusten fan it Ibearysk skiereilân. 
Sy binne begûn yn it noardeasten en ha de hiele kust lâns reizge oant yn Portugal. Dêr yn 
Portugal hat Marie in frou it sokbreidzjen leard. Dat kinne sy dêr skynber net. 
Op it iene plak bleaunen sy mar ien nacht, en as it earne goed foldie, bleaunen sy in pear dagen 
en as it poerbêst foldie soms wol twa wike stean. Neffens har is it mei in camper net slim om in 
steanplak te finen. Faak giest mar earne stean, en at it net mei, wurdt it wol sein. Mar fansels 
binne der ek in hiele bulte kreaze camperplakken. Faak binne de plakken ticht by stêd as strân. 
De foarsjenningen binne faak tichtby. Mei in saneamde “app” op ‘e tillefoan binne  dy plakken 
maklik te finen. Faak hast ek gjin spul mei ynskriuwen en soksoarte grappen. Do setst de camper 
del, moast in euro yn in automaat smite en dan krigest stroom.  
Bytiden hast alle moarnen wer nije buorlju en as neimakke sigeuners ûnderinoar wurde der 
fansels in hiele protte erfaringen en tips útwiksele en komst ek dêrtroch op de moaiste plakken. 
Sy hawwe yn Malaga west, de nasjonale feestdei fan Andalusië meimakke yn Sevilla, op 
Gibraltar west, nei in Nederlânske tsjerke west yn Benidorm. Dy tsjerke wie neffens Marie krekt in 
Nederlânsk bejaardenhûs. By ‘t winterdei komme dêr mear as 300 âldere oerwinteraars yn dy 
tsjerke. Simmers komt der mar in hantsjefol want dan binne dy âlderen fansels al wer nei hûs. 
Hoewol, der binne ek wol minsken dy ha net iens mear in hûs. Dy ha it hûs ferkocht en in moaie 
grutte camper oanskaft. By ‘t winter geane dy mei de camper nei it suden en simmers ride sy wer 
nei it noarden. De post litte sy by famylje komme. 
Mar safier binne Meint en Marie noch net. Al binne sy wol gauris fuort, troch Nederlân, Dútslân, 
Denemarken, it hûs hâlde sy noch wol oan. Meint wol ek nochris mei de camper nei Marokko, 
mar dat liket Marie net goed ta. Ik leau ek net dat Meint it allinne weaget. 
 
Eigen camperplak 
No is dat camperfolk tink dochs wol in bytsje in apart folk. Der steane ommers wol gauris 
minsken by Meint en Marie efterhûs. Wy freegje ús dan ôf wat dy lju hjir sykje. Sy sjogge de 
Griente wat oer en dat is it. No fine wy it útsicht hjir wol moai, mar ek gewoan, neat bysûnders. 
Om no nei Nijewier op fakânsje, ik wit net. In patatsje kinst yn Nijewier net iens krije. Oh ja, 
allinne op freed- en sneontejûnen, mar by ‘t simmer dan wer net. 
De campergasten freegje fansels wat hjir dan wol te dwaan is. In kuierke troch Nijewier fine sy 
noch wol moai mar is gau dien. Dan stjoere Meint en Marie harren nei Dokkum, nei 
Lauwerseach, nei de Stoepa yn Hantum as nei Paesens nei it fiskershúske.  
Mar neffens de reaksjes fan de minsken dy ‘t dêr oan ‘e Mearswei stien hawwe, wie it altyd goed 
nei ‘t sin. Stroom en wetter en in plak om sa no en dan it húske te leegjen, mear freegje sy faak 
net. En om ‘t Meint en Marie sels ek faak fuort binne, lizze der papieren wêr ‘t op stiet wêr t 
besikers har oan te hâlden hawwe en de sinten kinne sy in kefert dwaan en efterlitte. 
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Stress 
Marie hat in bytsje in frjemde hobby. Sy kleuret “mandala’s”. Nee, ik hie der ek noch net earder 
fan heard. Ik ha ‘t efkes googele; “Mandala's worden traditioneel gebruikt als bron van wijsheid 
en meditatie. Maar ze vormen natuurlijk ook gewoon prachtige kleurplaten”.  
It binne bot yngewikkelde kleurplaten. Marie wurdt dêr miskien wol wiis fan, mar yn elts gefal 
wurdt sy  rêstich fan dat kleurjen. Ast sa ‘n kleurplaat sjochst, soest earder tinke datst der sljocht 
fan wurdst. Mar it skynt te helpen tsjin stress. 
 
Altyd drok 
Sa ‘t al sein is, wienen Meint en Marie foarhinne altyd oan it wurk. Meint is ôfkomstich fan Nes. 
Nei syn skoallejierren hat hy earst in jier by in boer wurke. Dêrnei kaam hy op ‘e trekker by 
Meinsma, in leanbedriuw en wurke noch in skoft as sjauffeur op in frachtwein.  
Trije jier lang wurke Meint by de Hoogovens yn IJmuiden. Hy siet op in kraan. Foar ien frije dei 
gie hy net nei hûs mar wurke hy by in winkelbedriuw op ‘e heftruk of de frachtwein. Ien kear yn ‘e 
6 wike hie der in lang frij wykein. Hy gie doe wol liftend nei hûs.  
Meint en Marie hiene der doe wol hinne wollen te wenjen, mar dat gie net sa maklik. By de 
Hoogovens wurken doe sa ‘n 22.000 minsken fan allerhanne nasjonaliteiten. It bedriuw hie ek 
wol huzen foar it eigen personeel mar dêr koest allinne foar yn oanmerking komme ast troud 
wiest en twa bern hiest. No wienen Meint en Marie al troud mar oan twa bern koene sy sa gau 
net komme. Sadwaande is Meint dêr nei in pear jier dochs mar wei gien en kaam hy yn ’71 by de 
Kondins.  Dat duorre ek sa’n trije jier en ’74 kaam hy yn it wurk by de Fram, letter waard dat 
Arriva as Connexxion as noch wat oars. De namme en de unifoarms feroaren wol gauris mar it 
wurk en der ritten bleaunen itselde.  
 
Túnkerij 
It wurk as bussjauffeur wie fansels moai te kombinearjen mei de twadde tak, it túnbedriuw.  
De kassen en oare gebouwen waarden yn de rin fan de jierren stadichoan útwreide. Faak wienen 
sy beide yn de kas oan it wurk, it wurk op it lân wie foaral foar Meint en de winkel wie Marie har 
ôfdieling. Jo seagen harren altyd omklauwen. Mar mei it ferbouwen fan griente is it al in tal jierren 
dien. De kassen wurde no foaral brûkt as stalling foar caravans. Ek steane der in pear auto’s, 
trekkers, boaten en oar spul. It kostet aardich minder tiid as de túnkerij en levert miskien ek noch 
wol mear op. 
 
Marie is, sa ‘t de measten fan jim tink wol witte, berne as dochter fan Boate en Lolkje oan de 
Terpstrjitte, wêr ‘t no de famylje Kersbergen wennet. Lolkje is no 92 jier en wennet yn Damwâld.  
Op skoalle siet Marie yn ‘e klasse mei û.o. Gosse Veenma, Yme Braaksma en Wipkje Barwegen. 
Nei har skoallejierren hat Marie wurke yn ‘e gesinsfersoarging en as help yn it Bumahûs yn 
Eanjum.  
Nei har trouwen ha sy earst wenne op De Singel 1, wêr ‘t no Ronald en Sjoukje wenje. Marie 
wenne der doe earst hast allinne, om’t Meint noch by de Hoogovens wurke en troch de wike en 
ek wolris it wykein dêr bleaun. Dêr op ‘e Singel binne ek de bern, Louise, Tsjerk en Boate berne. 
Dêrnei ha sy oan ‘e Bredewei wenne, wêr ‘t frou Boersma wennet. No wenje sy al moai wat 
jierren oan de Mearswei. Wy hoopje dat sy dêr noch lang wenjen bliuwe.  
 
HN 
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Hobbyhoekje 
 

DE TREKHARMONICA  
Der is oan my frege at ik ek wat fertelle woe oer in hobby fan my. No dat wol ik wol 
dwaan.  Sûnt in pear jier bin ik no dwaande mei it muzyk meitsjen op in 
trekharmoanika. Wurdt ek wol neamt trekzak, lûkpûde, búkorgel, tietenpletter, 
pûdelûker, heen en weertje, armeluisorgel, schipperklaviertje en neam sa mar op.  
Ik neam it foar it gemak mar trekzak wat by ús’t meast foar yn de mûle leit. Mei in 
trekzak is het sa dat  ast oan de balge lûkst der in oare toan útkomt as dat de 

balge treaun wurdt.  Dus in trekzak is in wisseltoanig ynstrumint want der 
sitte ûnder ien knop hast altyd twa toanen.  
 
 
                                                         Op dit plaatsje is goed te sjen dat     
                                                         de trekzak in blaasbalge hat 
 
 
Myn trekzak is in  CF-stimde trekzak, | 
dus ik kin yn de toansoart fan C en F spylje. Derneist  
hat in trekzak in bepaalde zweving yn it gelûd.  
Dy fan my is in wat strakker stimde trekzak . 
Ik ha in trekzak dy makke is yn Italië. Italië is by útstek it lân fan de makkers fan trekzakken.  
 Spylje op in trekzak is net dreech om te learen. Do kinst der gau in deuntsje op spylje. Ik fyn it 
moai om te dwaan en belibje der in protte wille oan. Ik spylje hast alle dagen 
wol efkes in skoftke. Je binne úteinlik al wat âlder en dan is it wol saak dat je oefenen bliuwe. 
Fierder is it sa dat ast ien kear foar de trekzak fallen bist dat it dan hast ferslaavjend is.  

  
Ik krij les oan de muzykskoalle Opus3 yn Dokkum. We ha in groepke fan 5 
minsken en we  
oefenje dan sa'n bytsje ien kear yn de twa wike. In inkelde kear trede we 
ek op. Sa ha we al ris  yn it 
ferpleechhûs spile.  Ek ha ik in 
kear yn tsjerke spile mei in tsjinst 
fan Dreamteam en spile doe 
tegearre mei Annemarie it ferske 
droomland. Foarich jier ha we mei 

de groep spile by de Krystmaaltiid  foar de âlderein yn Nij 
Sion. En dit wiene allegearre Krystferskes.  

 
 
 
 

Op de foto spylje ik it ferske fan  
           dan komt de maitiid  

 
 
At jimme goed en mei oandacht nei de foto sjogge, dan kinne jim it ferske wol heare. 
 
Sjoerd van Dellen  
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Ropta Boys  
 

Hallo inwoners van Niawier, 
Wij willen jullie, vanaf nu, op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen van v.v. Ropta Boys.  Er wordt dan in jullie dorp niet 
gevoetbald, maar de club is net zo goed van jullie! 
 
En ja, waar moet je dan beginnen? Laat ik eens beginnen met het voorstellen van ons als 
bestuur. 
Theunis Linthof  (voorzitter), Jantina Terpstra  (penningmeester), Anja Bandstra  (secretaris) 
Bram Weidenaar  (wedstrijdsecretaris) 
Douwe Jaap Meinsma, Gerard Peter Weidenaar, Jan Y. Braaksma 
Bas Dijkstra  (wordt volgend jaar voorzitter) 
 
Naast het hoofdbestuur is er nog een jeugdbestuur, en een TJZ (technische jeugdzaken) 
Verder draait de vereniging op heel veel commissies, zoals een onderhoudscommissie,  
kantinecommissie,  activiteitencommissie, sponsorcommissie, webmaster, verslaggever RB en 
een consul.Er zijn dus heel veel mensen die hun steentje bijdrage om deze club, die ongeveer 
250 leden telt, draaiende te houden! 
Dit jaar is er ook nog een jubileumcommissie, omdat we dit jaar ons 50-jarig jubileum mogen 
vieren. 
Van woensdag 16 t/m zaterdag 19 september zullen er op ons sportcomplex allerlei activiteiten te 
beleven zijn, voor elk wat wils. 
 
Op dit moment beschikken we over de volgende teams: 
1e elftal, 2e elftal, 3e elftal, damesteam, 45+team, MD-elftal, B2, B1, C1, D2 (7tal), D1, E3, E2, 
E1, F3, F2, F1 en de MP’s. 
Hier zijn wij enorm blij mee, vooral het groot aantal jeugdteams, want dit is onze toekomst. 
 
In de maand januari wordt ieder jaar een crossloop georganiseerd,  met ’s middags de 
nieuwjaarsreceptie.  Eind mei zet de club de vrijwilligers in het zonnetje, meestal met een BBQ, 
en wordt het seizoen feestelijk afgesloten.  
In de maand augustus wordt het voetbalseizoen weer hervat. 
In oktober vindt de grote clubactie plaats en in november is het weer tijd voor de aardappelactie. 
Eind november wordt ook de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 
In december is het tijd voor het snerttoernooi.  Ook wordt er in de wintermaanden gevoetbald in 
de zaal. Dit zijn in grote lijnen hoe een jaar bij Ropta Boys er uit ziet.  
 
Op dit moment loopt het seizoen weer naar het einde. Zo zal op zaterdag 6 juni de afsluiting zijn 
van het seizoen, ’s ochtends zullen er allerlei aktiviteiten zijn voor de jeugd en ’s middags zal het 
traditionele mixtoernooi voor de senioren worden gehouden. De vrijwilligersavond staat gepland 
op vrijdag 29 mei.  Hier wordt ook altijd de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.  
 
Ik hoop dat ik zo een beetje uit heb kunnen leggen, wat er zoals bij v.v. Ropta Boys gebeurd.  
Ik probeer jullie op deze manier op de hoogte te houden van de gebeurtenissen rond onze club. 
Voor meer informatie, programma’s, uitslagen e.d. verwijs ik jullie naar onze website: 
www.roptaboys.nl 
  
Bent u nieuwsgierig geworden, kom gerust eens langs op ons sportveld.   
U bent van harte welkom. 
 
Een hartelijke groet van Anja Bandstra. 

http://www.roptaboys.nl/
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Sibbele 
                                                                                               Sibbele voorjaar 2015 
Dorpsgenoten. 
Goejoen of goejemoon  of goeiemidje Wetsenaren en Niawiersters en omstreken  en ook van 
omutens die nou meelezen door de webseit datdat tegenswoordigs ook al kan vanwege 
kompjoetertechnieken maar daar hebben wij niet zo veel verstand van en wij zien Tsjerk en 
Wieke heel vaaks wel fietsen en wij zien Tineke vaak wel rondjes stappen want dat is gezond zo 
zeiden ze ons maar buurman Bert van Tsjerkenwieke heeft nou een in een fabriek in stad 
Dokkum een centrum met fit nessen ofzo en dat moet ook zo gezond wezen zeggen ze want 
daar kun je ook fietsen maar dan kom je geeneens vooruit en dan kom je dus ook nergens heen 
en daar begrijpen wij dus ook helendal niks van om fietsen te gaan en helendal nergens te 
komen en Leolicht komt nou ook niet ver meer want die heeft zijn vingers er half afzaagd op de 
zaagtafel en nou zeide zijn vrouw Anneke dat hij levenslangzaagverbod krijgt vanwege 
zaagonkundigheid en GooitzenenTinekeendie moesten ook zagen in hun bos vanwege 
kwaadheid van Astrid omdat de bomen van het bos geheelenal over het land van Astrid groeiden 
en Astrid zeide dat dat ze dan te weinig landgrasopbrengsten voor de koeien hebben zouden en 
wij hoorden ook uit onbetrouwbare bron die anonimus blijven woude omdat dit Geert Kingma is 
dat GooitzenenTineke toch verhuizen wouden nar Drachten omdat Gooitzen solliciteerde naar de 
baan van dominee Bot ten Blijde aldaar ter plaatse in Drachten die daar stoppen wil als dominee 
en  toen Jannendie van de Sytsmas dat hoorde woude hij de verwoonboerdreij van 
GooitzenenTineke wel kopen en dan kunnen heitenmemSytsma weer naar wetsens wonen 
komen vanwege onwenigensverschijnsels in Dokkum dus zullen die nou wel onder handelen en 
JanenHeidi hebben net hun grote loopkoeiestal klaar maar daar zitten geeneens koeieraampjes 
in en wij hoorden nou ook dat bij JaapenBaukjeendie in Canada daar geeneens gras groeien wil 
en nou heeft Jaap een goede koop gedaan vanwege het kopen van een grote partij brunesoeker 
en kakou doppen en dat geefde hij de koeien en nou gaafden die koeien daar poeiermelk en wij 
hoorden ook dat de sentrale as van Drachten naar Dokkum en ook andersom van Dokkum naar 
Drachten aansluiting bekomt op de Fellinsgswei en de Jaerlawei en nou wouden de Miedemaas 
een tenkstatsion plaatsen laten voor hun huis als bijverdienste en als ze nou de railsen  nou ook 
wederom achter Wetsens komen gaan en het Dokkumer lokaaltsje daar weer langs rijden kan 
dan kan er achter Wetsens ook een statsion komen en omdat Hendrik Nicolai uit Nijewier zoon 
aardigheid heeft aan speelgoedtreintjes woude hij wel treinstatsionhouder worden aldaar en 
Anne de Bruin en Jaworski wouden om de beurten wel fluiten als conducteur vanwege hunne 
grote muziakaale talentenkwaliteiten en nou wouden wij ook nog schrijven dat wij hoorden dat de 
vitustsjerke  een moskee worden zou vanwege moslims maar dat zijn volgens ons geruchten en 
wij houden niet van roddelen en geruchten en dus plaatsen wij dat alhier natuurlijk niet in de 
dorpskrante vanwege het feit dat wij alleen maar harde feiten opnoteren in deze krante en nou 
hebt u al het nijs weer uit Wetsens en omstreken lezen kunnen. 
Sibbele  
 

Avondvier daagse  
 
Starten in Oosternijkerk   19-22 mei 2015 
 
Inschrijven op dinsdag vanaf 18.00 uur.  
Start dagelijks tussen 18.15-18.45 uur vanuit Dorpshuis. 
Inleg € 3,00 ( inleg bij 1 avond = € 2,00) 
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De Ropta Molen 
 
Onlangs ben ik lid geworden van het Gild Fryske Mounders en 
als leerling molenaar in opleiding bij dit gilde van vrijwillige 
molenaars. Dat kwam nadat ik bij de open molendag in 
september vorig jaar bij de molen 'De Hond' te Paesens naar 
binnen gelopen ben. Het bleek tevens een wervingsdag voor de 
molenaarsopleiding te zijn en na de rondleiding door de 
dienstdoende molenaar heb ik mij met enig enthousiasme 
opgegeven voor deze bezigheid. Het gilde is al sinds 1975 een 
belangrijke organisatie voor het Friese molenbehoud en stelt 
zich tot doel voldoende vrijwillige molenaars op te leiden om 
alle overgebleven molens in Fryslȃn te kunnen bemensen. Een 
goed doel en bovendien is de opleiding gratis, dus doen maar. 
De cursus wordt gegeven op een lesmolen en staat onder 
leiding van een leermeester die een aantal leerlingen opleidt. 
Duur van de cursus is minimaal 18 maanden waarna een 
examen volgt. Mijn leermeester is Sije Hoekstra uit Holwerd en 
samen met nog 2 leerlingen zijn we iedere zaterdagmorgen op 
de molen voor een praktijkles. De ene week op de korenmolen 
te Holwerd en de andere week op de poldermolen te Marrum. 
Dan moet ik wel goed opletten want de les gaat in het fries en 
dat wordt meestal niet ondertiteld. De lessen bestaan enerzijds 
uit praktijk (de bediening en onderhoud van de molen) en anderzijds uit een stuk theorie 
waarvoor een pak boeken moet worden doorgeworsteld. Vorige week zaterdag zijn we op 
stagebezoek geweest in molen de 'Ropta' te Metslawier. Dit op uitnodiging van molenaar Sietse 
Smit die deze molen in beheer heeft. Om 09.00 uur stonden we daar op de stoep en na 
kennismaking met molenaar Sietse hebben we de molen beklommen via allerlei steile laddertjes 
tot boven in de kap. De verschillende etages (zolders) staan vol met oude houten apparatuur 
want de Ropta is qua  
inrichting nog een van de meest complete in Friesland. Het betreft een koren- en pelmolen van 
het bouwjaar 1836. Sietse gaf de nodige uitleg en nadat we de lagers van de molen hadden 
gesmeerd hebben we de kap op de wind gekruid (zuid-west). Hierna hebben we de wieken (de 
roeden) vol opgezeild, de rem (de vang) eraf gehaald en de molen voorzichtig laten draaien. Dat 
ging nog best hard en na een tijdje hebben we de zeilen toch maar ingenomen tot halflang. Toen 
draaide de molen wat rustiger en hebben we de inrichting van de molen verder bekeken. De 
molen heeft een koppel pel-stenen en een koppel maalstenen. Sietse liet zien hoe je een van de 
molenstenen kon aanschakelen. De molen moet dan stopgezet worden waarna op de 
steenzolder het steenrondsel (een soort tandrad) wordt ingeschoven op het grote spoorwiel dat 
weer aangedreven wordt door de centrale as (de koningsspil). Hierna kan de molen weer draaien 
en zie je de betreffende steen meedraaien zodat ermee gemalen kan worden. Echter, er leek iets 
te gaan smeulen en het stonk naar brand. De molen meteen maar weer gestopt, want brand in 
de molen is de nachtmerrie van elke molenaar. Dus de molensteen snel weer afgekoppeld en de 
molen maar weer onbelast laten draaien. Dat onbelast laten draaien heet overigens: 'voor de 
prins draaien' en dat is wat in het weekend meestal door de vrijwillige molenaars wordt gedaan. 
De enige molenaar in de buurt die beroepsmatig werkt is die van de molen 'De Zwaluw' te  
Birdaard. Die draait om het koren te malen en de meel te verkopen. Doordat de molen draaide en 
de deuren open stonden kregen we onverwachte aanloop van een aantal toeristen en ook van 
mensen uit de buurt. Sietse heeft ze rondgeleid en in het kort de functies van de molen uitgelegd. 
Bij vertrek hebben we de molen weer in de ruststand gezet en met kettingen gezekerd. Hierna 
afscheid genomen van molen en molenaar.                       
                                                                                    Wim Rietdijk (leerling molenaar) 
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Tuinieren Tsjerkepaad 
 

Sinds begin april wordt er weer flink gewerkt op 
maandagmiddagen tussen 15.00-17.00 uur op de 
moestuinen aan het Tsjerkepaad. Deze groep die je op 
de foto ziet; is geïnspireerd door Permacultuur. 
Met permacultuur kun je onder andere leren hoe je een 

lekkere eetbare tuin kunt ontwerpen die mooi en nuttig 
is voor jezelf en andere levende organismen. 
(www.permacultuurnederland.org) 

 

  
 
 
 
 
Er zijn sinds april enthousiaste mensen 
bijgekomen, we leren van elkaars moestuin 
ervaringen en beleven plezier aan deze 
gezamelijke maandag-middag-bijeenkomsten. 
Wil je meedoen dan ben je welkom om langs te 
komen. 
 
 
 

Daarnaast wordt er ook individueel groente verbouwd op de andere percelen. 
 
Tsjikke Tienstra 
 

 

In Memoriam 
 

 

José Gotjé 

 
Op 30 december vorig jaar werd Niawier  opgeschrikt door het plotseling,  
op 52-jarige leeftijd,  overlijden van José Gotjé.  
Elders in deze dorpskrant hebt u het proces van haar kortstondige ziekte kunnen lezen. 
 
Veertien jaar geleden kwam José in Niawier wonen, samen met Jan Lauffer. 
In 2010 is Jan overleden en bleef José alleen achter. 
Zij ondervond toen veel steun van haar buren. Vooral het contact met Albert Braaksma werd in 
de loop van de jaren steeds intensiever. 
Zij kwamen steeds meer bij elkaar over de vloer en speelden al met de gedachte om mettertijd te 
gaan samenwonen. 
Iedereen gunde hun dat gezamenlijke geluk. 
Helaas heeft het niet zo mogen zijn. 
 

 

 

http://www.permacultuurnederland.org/
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Telefoonnummers  
 
Ambulance / Brandweer / Politie 112  
 
In niet - levensbedreigende situaties  
Ambulance  0519-222033 
Brandweer   0519-228020 
Politie   0900-8844  
 
Dorpsagente  0900-8844 

E-mail: trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl 
 
Gemeentehuis Dongeradeel   0519-298888  
Wijkbeheer   0519-298777  
 
Storingsnummers  
Electriciteit & gas  0800-9009 
Water  0800-0359 
Kabel Noord   0519-701701 
 
Gezondheid 

Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens 
Centraal meldpunt   0519-292223 
Maandag t/m vrijdag  8.30 tot 12.30 uur  
                            en 13.00 tot 17.00 uur 
 
Dierenarts:  

Dierenassociatie Dokkum c.o.  0519-292526 
Dierenambulance   0518-400048  
  of 06-27137586 
 
Dokterswacht   0900-1127112 

 
Huisarts:  

H.M.A. Wijmenga  
B.Bekkerstrjitte 19  0519-241270 
Metslawier (spoed) 0519-241119 
 
Tandarts: 

A.A. Herbig, 0519-241360 
Roptawei 22  
Metslawier 
 
School 

Christelijke basisschool By de Boarne  http://www.boarne-pcbodongeradeel.nl/ 

De Skulp 24 
9138 SJ  Niawier 0519-241232  
 
Thuiszorg  

Buurtzorg Dongeradeel  06-23500926 
Thuiszorg Het Friese Land  058-215 73 00  
 0900-8864 
Ziekenhuis  
Talma-Sionsberg, Brirdaarderstraat 68-70, Dokkum. 0519-291234 
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur) 
 

http://www.boarne-pcbodongeradeel.nl/
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Kerken  

Protestantse gemeente Metslawier/Niawier:              http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/ 
 
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte 5 Niawier  0519-241778 
 
Kleastertsjerke  Tsjerkepaad 4 Niawier 
 
Rehoboth en gebouw de Schakel,  
B. Bekkerstrjitte 27  Metslawier  06-30027981 
 
De Doarpstsjerke,  Tsjerkebuorren 7 – Metslawier 
 
“De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel)  
worden beluisterd op FM 102.8” 
 
Verenigingen / Stichtingen /Commissies 
 
Activiteitencommissie http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens 

 Anita Mol      0519-321072 

 Magda Rietdijk     0519-242370 

 Fokje Kingma      0519-242018 

 Janny Hoekstra     0519-241246 

 Annemarie Wiersma     0519-701239 
 
Begrafenis / uitvaartvereniging “De Laatste Eer” http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/ 

 Voorzitter  : Gosse Veenma 0519-241202 

 Penningmeester : Hendrik Nicolai 0519-241658 

 Secretaris  : Annemarie Wiersma 0519-701239 

 Algemeen bestuur : Sjouke Basteleur   0519-242052 

    : Trienke Zijlstra  0519-241477 
 
Bode:  Marianne Zeilinga   0519-297280 of 06-128 39 195 

Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen. 
 
Dorpsbelang   http://www.niawier-wetsens.nl/ 

 Voorzitter  : Hendrik Nicolai 0519-241658 

 Secretaris  : Linda Kooistra  0519-850144 

 Penningmeester : Sietske van der Meulen 0519-241615 

 Algemeen bestuur : Albert Kingma   0519-241418 

    : Wiebe Turkstra   0519-242081 
 

 Webmaster : Peter Tromp & 0519-701239 
     Annemarie Wiersma 
 

Freonen fan it Hokje: 

 Voorzitter  : Ronald Lodder 0519-241340 

 Secretaris              : Magda Rietdijk 0519-242370  

 Penningmeesteer : Nynke Dijkstra 0519-241255 
 

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

 Voorzitster : Natasja Wagenaar 0519-241777 

 Secretaresse        : Tjitske de Groot   0519-242334 

 Penningmeester    : Ageeth Feenstra   

 Bestuurslid        : Maaike Miedema    0519-571173 

                             : Froukje Wiersma  0519-241866 

http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens
http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
http://www.niawier-wetsens.nl/
https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk
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KeatsFeriening De Trije Doarpen  
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)                          https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen 

 Yme Braaksma  0519-241611 

 Harald Wiersma`  0519-241488 

 Bote Cuperus  0519-242165 

 Wiebe Westra  0519-241636 

 Bean Braaksma  0519-241213 

 Lolke Bergema  0519-241704 

 Foppe. Heeringa  0519-242097 

 Tine Torensma  0519-241736 

 S. Sijtsma, P Braaksma, R. Eisinga   
 
Nij Sion   http://www.nijsion.nl/ 

 Voorzitter  : Yme Braaksma 0519-241611 

 Penningmeester : Ingrid Weidenaar  0519-241900 

 Algemeen bestuur : Kor Braaksma 0519-241283 
    : Pieter Braaksma 0519-242118 
   : Doetie Meindertsma 0519-241996 
   : Wikje Braaksma 0519-241283 

 
Ondernemersvereniging MNW:  http://www.ovmnw.nl/ 

 Voorzitter  : Gosse Veenma 0519-241202 

 Secretaris : Hette Meinema 0519-294161 

 Penningmeester : Andries Mol 0519-241555 

 Algemeen bestuur : Bianca Waamelink  0519-241673 

      Durk Weidenaar  0519-242335 

 
Oranjevereniging  

 Voorzitter  : Folkert van der Meulen 0519-241615 

 Secretaris duo : Froukje Douma / 0519-220108 
   : Ingrid Turkstra 0519-242152 

 Penningmeester : Aebe Meindertsma  0519-724213 

 Algemeen bestuur : Bean Braaksma 0519-241213 

   : Durk Allema  0519-241251 

   : Anja v/d Bij   0519-720588 
 

Ropta Boys   http://www.roptaboys.nl 

 Voorzitter  : Theunis Linthof   06-49604003 

 Penningmeester : Jantina Terpstra  0519-589653 

 Secretaris  :  Anja Bandstra   0519-241541 

 Wedstrijdsecretaris: Bram Weidenaar   0519-242148 

          : Douwe Jaap Meinsma 06-41522170 

     : Gerard Peter Weidenaar 06-20112151 

     : Jan Y. Braaksma  

    : Bas Dijkstra  (wordt volgend jaar voorzitter) 
 
SionSjongers   http://www.sionsjongers.nl/ 

 Voorzitter  : vacant 

 Secretaris : Sjoukje Lodder               0519-241340 

 Penningmeester : Wim Rietdijk                   0519-242370 

 Bestuurslid : Annet Basteleur   0519-242052 
 
Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct 
Mail dit naar niawierwetsens@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
http://www.nijsion.nl/
http://www.ovmnw.nl/
http://www.roptaboys.nl/
http://www.sionsjongers.nl/
mailto:niawierwetsens@gmail.com
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Agenda Activiteiten in- en om Niawier 
 

19 tm 22 mei   Avond 4 daagse – Start 18.15 uur Dorpshuis de Terp Oosternijkerk 
 
28 tm 31 mei   Dorpsfeest met thema: Televisie 
 
30 mei   4de Ie en waadrintocht (metslawier 
 
30 mei   59ste  Oostdongeradeeltocht 
 
 

12 en  13 juni   Samenloop voor Hoop Dongeradeel 2015  (Dokkum) 
 
06 juni    Elf dorpshuizen fietstocht  
 
13 juni    Oud papier wordt opgehaald 
 
18 juni    Dorpsreisje 
 
19-20-21 juni   Dorpsfeest Metslawier 
 
19-20 juni   kleintje Dorpsfeest Hantumhuizen 
 
20 juni    Ringrijden Hantumhuizen  
 
24-26-27 juni   Iepenloftspul Brantgum : de ferskoppeling 
 
25-26-27 juni   Dorpsfeest Anjum 
 
9 juli tm 11 juli   Dorpsfeest Paesens - Moddergat 
 
18 juli     Ringrijden op Tibma onder Ee 
 
22 augustus   Oudpapier wordt opgehaald 
 
26 augustus   19de braderie te Metslawier 
 
16 september  Voetbalvereniging Roptaboys bestaat 50 jaar 
 
10 oktober    Oudpapier wordt opgehaald 
 
12 december   Oudpapier wordt opgehaald 
 
23 tm 26 juni 2016  Dorpsfeest Oosternijkerk 
 
Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda. 
Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden. 

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.Voor vragen of tips 
mail naar niawierwetsens@gmail.com 

 

 

mailto:Voor%20vragen%20of%20tips%20mail%20naar%20niawierwetsens@gmail.com
mailto:Voor%20vragen%20of%20tips%20mail%20naar%20niawierwetsens@gmail.com

