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Voorwoord 
 
We zijn blij dat wij u weer een nieuwe dorpskrant kunnen aanbieden. 
Er is weer allerlei informatie verzameld van de diverse verenigingen en overige 
wetenswaardigheden. Ook steeds meer instanties weten ons te vinden en vragen of wij een artikel 
willen opnemen. We geven daar ook vaak gehoor aan. 
Gelukkig zijn er ook dorpsgenoten die meedenken over het vullen van de dorpskrant. Jikke Mol 
kwam, na lang aarzelen, met een kleine selectie van haar uitgebreid archief met krantenknipsels. 
“Misschien heb je er iets aan voor de dorpskrant”. Natuurlijk zijn wij altijd blij als inwoners een 
bijdrage leveren. 
 
Zijn er in het afgelopen halfjaar belangwekkende dingen gebeurd ? 
In de eerste plaats is natuurlijk het nieuwe jeugdhonk/kaatskantine officieel in gebruik genomen. 
Het is een mooi geheel geworden waar de jeugd en de kaatsers  veel plezier van kunnen beleven 
en de omwonenden hopelijk niet te veel overlast.. 
In Wetsens is na vele jaren eindelijk de NAM-locatie ontmanteld. Alles is keurig opgeruimd en 
geëgaliseerd en de boel is opnieuw ingezaaid. Je ziet er niks meer van. Om in de tale Kanaäns te 
spreken: men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 
Verder zijn er weinig spectaculaire gebeurtenissen geweest die de krant hebben gehaald. 
Natuurlijk had De Skulp weer een activiteit die de krant haalde, namelijk een straatkaatstoernooi. 
In juli stond er in de krant dat de bijenhouders een open imkerijdag wilden houden. Naast imkers 
uit Buitenpost en Paesens hield ook een imker uit Niawier open huis. We hebben navraag gedaan 
maar weten nog steeds niet wie die Niawierster imker is. Wil die imker zich bekend maken ? 
In augustus stond in de krant dat er een Niawierster werd gezocht, niet door politie of justitie maar 
door de gemeente. Het ging om de eigenaar van een tandemasser die illegaal op de 
bietenopslagplaats stond. Het is ons niet bekend of de verdachte ook is gesignaleerd. 
Maar het grote nieuws van de maand oktober was natuurlijk de aanstaande verhuizing van 
Veenma Mechanisatiebedrijf. Het is natuurlijk een aderlating voor Niawier, nadat eerder al  bakker, 
slager, kruidenier, transportbedrijf en schilder zijn verdwenen.  
Het zal stil worden op de Siercksmawei. 
Bouwbedrijf Allema & Multitech Service zijn straks nog de enige werkgevers in Niawier. 
Gelukkig gaat Veenma niet te ver weg. Voor de werknemers zijn de gevolgen te overzien.   
 
De gemeente Dongeradeel is op zoek naar de beste sport- en cultuurtalenten. Vindt u dat wij een 
inwoner van Niawier of Wetsens moeten voordragen voor de titel sportman, sportvrouw of 
cultuurtalent van het jaar ? Voor wat de sportprijzen betreft moet het een erkende NOC*NSF-sport 
betreffen. Tipeljen voldoet daar waarschijnlijk niet aan. 
Voor de cultuurprijs gaat het om prestaties op het terrein van film, media en letteren, cultureel 
erfgoed, beeldende kunst, bouwkunst, amateurkunst, kunsteducatie en podiumkunsten.         
 
Kortgeleden woedde er een enorme storm over Nederland en dus ook over Niawier en Wetsens. 
Veel mensen hadden schade. In deze krant een impressie. 
 
De redactie hoopt weer een leesbare dorpskrant voor u te hebben gemaakt. 
Hij is deze keer voor het overgrote deel in het Nederlands, dus voor iedereen leesbaar. 
In de volgende editie kan uw bijdrage komen te staan. Inleveren voor 1 mei 2014 graag. 
 

Hindrik Nicolai              h.nicolai02@knid.nl 
 
 
 

mailto:h.nicolai02@knid.nl
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Nieuws van Dorpsbelang 
 
Duurzaam 
Men heeft tegenwoordig de mond vol over duurzaamheid. Ieder bedrijf vindt dat ze op één of 
andere manier duurzaam bezig zijn. Ook dorpsbelang wil wel een steentje bijdragen. Op de 
jaarvergadering hebben we al gemeld dat wij onderzoek willen doen naar de mogelijkheden op het 
gebied van zonnepanelen. We hebben in Niawier en Wetsens dan wel geen beschermd 
dorpsgezicht maar om te propageren dat op ieder huis een paar zonnepanelen worden geplaatst 
gaat ons toch te ver. Ideaal zou zijn als we op één plek, op een grote stal, schuur of ander 
gebouw,  gezamenlijk een grote hoeveelheid panelen zouden kunnen plaatsen. 
Echter, op dit moment is dat financieel nog niet aantrekkelijk. De overheid heeft plannen om iets 
dergelijks in 2014 wel mogelijk te maken. 
In Metslawier is men al met iets duurzaams bezig. We hebben met een vertegenwoordiger 
gesproken. Maar hun plannen hebben ons nog niet kunnen overtuigen. Vooralsnog wachten wij de 
ontwikkelingen even af. 
 
Oudejaarsvuren 
Mocht de jeugd van plan zijn om oudejaarsnacht een grote brandstapel en vreugdevuur te maken, 
dat mag maar niet zomaar. Er zijn strenge regels door de gemeente opgesteld. Er moet een 
ontheffing zijn verleend. Dit staat allemaal beschreven in een beleidsnotitie over vreugdevuren in 
Dongeradeel, welke is terug te vinden op de website www.dongeradeel.nl. 
Dus als er dergelijke plannen zijn, neem dan eerst contact op met de gemeente, eventueel via 
dorpsbelang. 
 
Oude speeltoestellen 
De oude speeltoestellen op het kaatsveld hebben, voor zover nog aanwezig, hun beste tijd gehad. 
Een oplossing is nog niet voorhanden. Nieuwe toestellen die aan de hedendaagse eisen voldoen, 
zijn behoorlijk prijzig. Voorlopig moeten de ouders maar met de kinderen naar Wetsens. Daar ligt 
de kinderspeelplaats er wel keurig bij. 
 
Zorg gebiedsgericht 
We worden met zijn allen steeds ouder en minder jongeren blijven in de dorpen wonen. 
Daarentegen  zien we de laatste jaren dat er vaak pensionado’s in Niawier komen wonen. 
Natuurlijk zijn ze van harte welkom. Maar we zien onze dorpen daardoor nog sneller vergrijzen. 
Toch zijn de bejaardenwoningen uit Niawier grotendeels verdwenen. Wat betekent dat over 20 of 
25 jaar, als al die 50-en 60-plussers van nu, inmiddels oud en hulpbehoevend beginnen te worden 
of misschien al zijn geworden ? Dan zullen ze noodgedwongen misschien weer moeten vertrekken 
naar stad of dorp waar wel voorzieningen zijn. 
Over deze problematiek is onlangs in Nij Sion een bijeenkomst geweest waar een tiental inwoners 
heeft gesproken met vertegenwoordigers van Zorgbelang Fryslân en Stichting Welzijn het 
Bolwerk. Verrassende gezichtspunten heeft het niet opgeleverd. 
 

H.N. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dongeradeel.nl/
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Activiteitencommissie  
 

Na de zomervakantie zijn we op 18 september weer begonnen met onze 
eerste activiteit: de vossenjacht. 11 zeer enthousiaste vossen waren 
verspreid door Niawier “verstopt” en de kinderen die nog enthousiaster waren, moesten ze zien te 
vinden! Dit was geen probleem, want binnen een uur waren alle kinderen al terug bij het sportveld.  
Mede door hulp van enkele behulpzame memmen een geslaagde middag. 
 
Zaterdag 12 oktober was het de beurt aan de tieners: een spannende spokentocht door Niawier en 
Metslawier, waarbij de groepen onderweg verschillende spoken en achtervolgers voorbij kwamen. 
De spokenwaren vrijgelaten in hun kostuum, waarbij de mooiste creaties naar voren kwamen. 
Spoken Harry, Durk en Douwe hadden zelfs een spook aan een katrol in een boom 
gemaakt in het Metslawierster bos. Dat het best eng was bleek wel uit het feit dat 
Eline van schrik zo hard weg rende dat ze zo de sloot in gleed. Iedere groep had 10 
muntjes mee gekregen en moest uitkijken voor achtervolgers die de kinderen moesten 
pakken, als ze iemand van de groep te pakken hadden gekregen moesten ze een muntje 
inleveren. Er werd onderweg veel gegild en sommigen vonden het best eng, maar toch 

wel heel erg leuk. We eindigden bij de fam 
Hoesman waar iedereen nog een kroket of 
frikandel kreeg.  
Dit werd volledig gesponserd door Hoesman, 
onze dank is groot voor dit gebaar!  

Fam Hoesman BEDANKT!!!! 
 
Het klaverjassen en de koffieochtenden zijn 
inmiddels ook weer begonnen. 
 
Voor nu staat eerst het lampion maken en de 
winterfair op het programma!  

Voor het volledige programma verwijs ik u naar de huis-aan-huis flyer of 
hou onze facebookpagina in de gaten.. 
 
www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens 
 

Tot ziens op een activiteit!  
 

Groeten van de activiteitencommissie/dorpsbelang 
 

Jaofnee.nl 
 

Op bovengenoemde site wordt bijgehouden hoeveel mensen van 15 jaar en ouder hebben 
vastgelegd of zij wel of geen orgaandonor willen zijn. Landelijk ligt dat percentage op ongeveer  
42 %. De gegevens van Niawier en Wetsens zijn via deze site niet te achterhalen. We hebben 
even gemaild en wat blijkt ? In Niawier en Wetsens heeft ruim 53 % zijn of haar wens op dit gebied 
laten vastleggen. We hebben ons hiermee in de top van Nederland genesteld.  
Prima dus. 
Toch heeft bijna de helft dus nog niets laten vastleggen.  
Nog even doen dus. We weten toch hoe belangrijk het kan zijn !  

http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens
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Kaatsvereniging"De Trije Doarpen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 
 
Het kaatsseizoen 2013 is nauwelijks afgelopen of wij zijn al weer bezig met het nieuwe seizoen 
2014. Alle wedstrijden die van de K.N.K.B., Federatie Dongeradeel en onze eigen partijen moeten 
op elkaar afgestemd worden om zoveel als mogelijk aan die wedstrijden deel te kunnen nemen. 
 
Het hoogtepunt van het komende seizoen zal zijn de organisatie van een hoofdklasse wedstrijd, 
deze zal eind mei worden gehouden. Dit verzoek kwam van de K.N.K.B. in samenspel met de 
federatie Dongeradeel. Wij als bestuur tesamen met het jeugdbestuur hebben hier uitgebreid over 
gesproken en wij realiseren ons dat dit evenement “niet niks is “ 
 
Toch waren wij van mening dat onze vereniging dit aan kan en gaan deze uitdaging aan. 
De kosten van deze partij gaan we binnenkort in beeld brengen en zullen zo rond de € 1300,- 
uitkomen. Deze kosten hopen wij te “dekken”met sponsoren, verloting en entree gelden. 
Natuurlijk zullen de weersomstandigheden dan heel belangrijk zijn  want mooi weer betekend veel 
publiek, bovendien staat deze partij gepland aan het begin van het kaatsseizoen, dan is iedereen 
nog “gretig”. 
 
Er zullen veel keurmeesters nodig zijn op die dag en wij gaan er van uit dat al onze leden zich “vrij 
maken”  om dit te laten slagen.  Verder staat er van de bond nog een jongenswedstrijd op het 
programma. 
 
Het afgelopen seizoen is voor wat de jeugd betreft prima geslaagd met veel deelname aan zowel 
de bonds- federatie en onze eigen partijen. 
Bij de senioren en dames viel dit tegen en moesten meerdere keren worden afgelast, erg jammer. 
Misschien dat een nieuwe competitie opzet in de week nog een optie is. 
Via “Wis in”hebben we een oproep geplaatst voor een gediplomeerde trainer voor onze jeugd want 
dat heeft  onze grootste aandacht. 
 
Alle categorieën vanaf de welpen tot aan de senioren kaatsen op officiële bondswedstrijden en 
eventueel andere wedstrijden in de club kleuren van Ropta Boys. 
Elk van deze categorie heeft een eigen shirt sponsor 
Bij  het begin van het nieuwe seizoen zullen we dit prachtige resultaat laten zien, met uiteraard 
veel dank aan deze sponsoren die dit  mogelijk hebben gemaakt. 
 
Kaatsvereniging de Trije Doarpen is een vereniging met ambitie en wij hopen dat onze leden dit 
met ons gaan oppakken.. 
 
                                                                 Bestuur, jeugdbestuur kaatsvereniging  De Trije Doarpen. 
 
Mededeling t.b.v toegang tot kaatskantine/ jeugdhonk. 
 
De jeugd heeft zijn eigen ingang tot het jeugdhonk, deze ligt aan de Mearswei zoals afgesproken. 
Nog steeds wordt deze zelden gebruikt, bijna alles gaat via de centrale ingang dwars over het 
kaatsveld, dat moet afgelopen zijn. 
Ook is gebleken dat er fietsen en auto’s  over het veld gaan, dat is nog een “graadje” erger. 
 
Het moet bij iedereen bekend zijn dat er geen fietsen en auto’s  over het terrein mogen, ook niet 
naar het jeugdhonk. De auto’s en fietsen kunnen geparkeerd worden aan de Terpstrjitte of aan de 
Mearswei, zoals bekend . Wij gaan ervan uit dat iedereen nu weet hoe te handelen in deze 
situatie. 
                                                                                              Bestuur K.F.De Trije Doarpen. 
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Broodje aap ?  
 

Een broodje-aap-verhaal is een verhaal of gebeurtenis waarvan de verteller 
overtuigd is dat het waar is. Maar hij weet niet precies wat de bron is, hij of zij 
heeft het weer van iemand anders gehoord en ook die heeft het uit vage bron. 
Kortom, niemand kan het onomstotelijk bevestigen. Ik vrees dat wij in de vorige editie zo’n 
broodje-aap-verhaal hebben geplaatst. 
We deden, namens de Skûle, namelijk een oproep om plastic doppen van flessen te bewaren. 
Samen sparen we dan voor een blindengeleidehond.   
Het wordt op meer plaatsen gedaan. Heel nobel natuurlijk. Het kost ook weinig moeite. 
Waarschijnlijk doet iedereen mee. 
 
Ook wij hebben thuis fanatiek alle doppen bewaard. Nu, 5 maanden later hebben we er al 118, dat 
lijkt me een heleboel, maar het is iets meer dan één dm3, zeg maar ruim een liter. Het totale 
gewicht is exact 156 gram. Als we het jaar vol maken zullen we er dus waarschijnlijk zo rond de 
280 doppen hebben, zo’n 3,5 ons. Inderdaad de doppen zijn vederlicht, er gaan zo’n 850 in een 
kilo. Dus we moeten drie jaar sparen voor één kilo. De doppen brengen per kilo € 0,22 op. Na drie 
jaar dus € 0,22. Op dit moment zitten we dus op bijna € 0,04. Dus erg snel gaat het niet. 
 
Maar als alle gezinnen in Niawier en Wetsens meedoen gaat het natuurlijk veel sneller. We 
bezorgen zo‘n 170 dorpskranten. Dus als iedereen meedoet, en waarom zou niet iedereen willen, 
zou dat dus na een jaar ongeveer 170 x 350 gram is ongeveer 60 kilo betekenen. Dat heeft een 
waarde van € 13,20. Dat schiet ook niet op.  
 
Er zullen veel meer mensen moeten helpen. Als heel Dongeradeel nou eens mee doet ? Dat 
zullen misschien zo’n 8000 woningen zijn. Ook dan moet iedereen meedoen natuurlijk. Dat wordt 
dan na een jaar 8000 x 350 gram x € 0,22 = € 616,--. 
Voor één blindengeleidehond is ca. € 15.000,-- nodig. Dat duurt dus ongeveer 25 jaar. Dat is wel 
erg lang, maar dan heb je ook wat, zeggen ze tegenwoordig. 
Dan staat hier 70.000 kilo aan doppen. Doordat die doppen bijna niets wegen, gaat er volgens 
mijn berekening ruim 150 kilo in een kuub, dus we hebben dan 466 kuub. Dat is een behoorlijke 
loods vol. Een standaard container schijnt ca. 35 kuub te zijn, dus we hebben dan 13 containers 
vol.Die moeten natuurlijk vervoerd worden naar een verwerkingsfabriek. Die staat niet in Dokkum, 
waar er wel eentje is, weet ik niet, maar laten we er maar van uit gaan dat het toch snel 100 
kilometer rijden zal zijn. De kosten per kilometer variëren, maar bedragen gemiddeld € 1,50, als ik 
Google mag geloven.  Verdorie, zijn we ook nog eens 13 x 100 x € 1,50 =  bijna € 2.000,-- aan 
transportkosten kwijt. Dat is nog eens bijna 4 jaar sparen. 
En niet te vergeten, de huur van de loods en/of containers gedurende al die jaren. 
Zullen we er nog wel mee doorgaan of zou het toch een broodje aap zijn ? 
Het laatste lijkt waarschijnlijk. 
Maar voordat u de gespaarde doppen nu weggooit, moet u wel even het artikel verderop in deze 
dorpskrant lezen. 
 
Ik vind het toch wel een beetje sneu voor de Stichting die zich bezighoudt met blindengeleide-
honden. Daarom heb ik voor de zekerheid de tegenwaarde van enkele tientallen jaren doppen 
sparen overgemaakt. Hebben ze in ieder geval wat. U zou dat ook kunnen doen. 
Het bankrekeningnummer is 275400 ten name van Stichting KNGF geleidehonden. 
 
Overigens kreeg ik naar aanleiding van deze bescheiden gift een bedankbrief met een postzegel 
van € 0,52. Die postzegel vertegenwoordigt ongeveer 2.5 kilo doppen, zo ’n tweeduizend, ca. 7 
jaar sparen. 
                                                                                                          H.N. 
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Huiscatechesanten steunen Serious Requist 
 
3FM Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor kinderen die 
sterven door diarree. Elk jaar sterven 800.000 jonge kinderen aan 
diarree. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met schoon water, 
zeep, toiletten en goede informatie. 
 

Wij van de huiscatechisatie willen dit doel gaan steunen door middel van actie’s. 
Op 30 november staan we op de winterfair. We maken heerlijke snert en verkopen deze voor dit 
goede doel. Ook zal er een verloting zijn. 
 
Op 7 december komen we bij u langs voor een karweitje. Ook wassen we graag uw auto’s, en 
willen we graag uw lege flessen zodat wij die kunnen inleveren. Houd u er alvast rekening mee?  
In een flyer die huis aan huis wordt bezorgd hoort u meer van ons. 
Mogen wij op uw medewerking rekenen? 
 
Op 23 december gaan we met zijn allen naar het glazen huis in Leeuwarden om de opbrengst van 
deze actie in te leveren. 
Wij hebben er zin in. 
 
Corina, Melle, Nienke,Simon Jan, Sipke Johan, Rianne, Anne Marit, Klaas Jan, Dineke, Geke, , 
Hendrik, Lutske,  Anja en Tiny 
 
 

Wat wier is moat wier bliuwe 
 
Jan Walda stjoerde ús ûndersteand rymke. It is makke troch frou Posthuma ut Skearnegoutum. 
 
Wat ha wy mei Wier ? 
 
Wy ha 40 jier buorke yn Offenwier 
Wy ha famylje yn Nijewier 
Ús learmaster wennet yn Jouswier 
Wy ha kunde yn Poppenwier 
En in kollegaboer yn Abbenwier 
In hiel lyts plakje is Engwier 
Wy ha woltris west yn Allingawier 
Mar bin net bekend mei Mitselwier 
En sa is ’t ek mei Domwier. 
Nea hie ik heard fan Pylkwier. 
Yn ‘t ferline wie der ek noch in Sytsingawier 
Kunde fan us wennet op Barrewier 
Wy ha koartlyn in besite brocht oan Wier. 
 
Wy ha de tsjerke sjoen fan Wier-ja-wier. 
Yn ús eagen wie dat Bar-ja-wier. 
It ynterieur wie Eng-ja-wier 
Der moat sa gau moggelik Mitsel-ja-wier 
Dan wurdt de tsjerke wer Nij-ja-wier 
Ha jo der jild foaroer: Jou-ja-wier 
Dat men skielk net seit: Dat wie dom-ja-wier. 
Is ’t wier of net ? 

http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2013/diarree/
http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2013/diarree/
http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2013/diarree/
http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2013/diarree/
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ByX_UO3jR-1TeM&tbnid=R9XdA8-MiL7c5M:&ved=&url=http://www.kominactie.nl/Handleiding&ei=eHFtUv6fM47Kswar0YDAAg&psig=AFQjCNHCgQQgl20aakZLuBy4voHxU19INA&ust=1382990584886778
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Wat gebeurde er een kwart eeuw geleden? 
 
Vijfentwintig jaar geleden won de school van Niawier de schaakcompetitie voor scholen in 
Dongeradeel. Het team bestond uit Paul Kingma, Janke Nutma, Maaike Meindertsma, Valentien 
Riemersma en Wessel de Vries. Geen van hen woont tegenwoordig nog in Niawier of Wetsens. 
Zeker vermeldenswaard is dat in datzelfde jaar Sanne nationaal kampioen werd. Sanne, want zo 
heette de patrijshond van Gerrit Kramer, had al meerdere kampioenschappen behaald. 
Bij de familie Van der Wielen brandde op 4 juni van dat jaar een slaapkamer uit. Ze hadden een natte 
matras voor een straalkacheltje gezet om te drogen. Het zal wel één van de kinderen geweest zijn. 
Durkje zou zoiets nooit gedaan hebben. 
De Havinga’s kregen bezoek van een bus met 50 Poolse boeren.  
Sietse Allema won het 4e bowlingtoernooi van Niawier-Wetsens. Er waren ruim honderd deelnemers. 
 
Een paar willekeurige familieberichten uit de kranten van 1988: 

- Jeltine Turkstra werd geboren op 18 april 
- Andries en Anna Wijbenga waren op 23 mei 50 jaar getrouwd 
- Harrie en Anke de Jong trouwden op 1 juli  
- Juffrouw Harms overleed op 5 november 
- Wytze Braaksma overleed op 10 november 

 
Landelijk nieuws was de komst van het derde televisienet, Nederland 3. Daarvoor moesten we ons 
“behelpen” met alleen Nederland 1 en 2.  
In het voorjaar van 1988 werd Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit-Jan Heijn 
gearresteerd. In september 1987 had hij Heijn ontvoerd, twee cassettebandjes laten inspreken en 
Heijn door zijn hoofd geschoten. De cassettebandjes en een afgesneden pink van het slachtoffer 
gebruikte Ferdi E. om zijn eis tot losgeld kracht bij te zetten. 
Op 1 mei 1988 werd de toegestane maximumsnelheid op de meeste Nederlandse autowegen 
verhoogd van 110 naar 120 kilometer per uur. 
Het Nederlands voetbalelftal werd Europees kampioen. De winnaar van de Tour de France, Petro 
Delgado, werd betrapt op doping. 
 
We menen soms dat het weer over de hele wereld de laatste jaren, als gevolg van de opwarming van 
de aarde, steeds extremer wordt. Maar klopt dat wel ? Als je een aantal krantenkoppen uit het najaar 
van 1988 pakt, lijkt er ten opzichte van 25 jaar geleden weinig veranderd te zijn: “Droogte treft 
Amerikaanse boeren”, “Watersnood treft Soedan”, Bangladesh verdwijnt grotendeels onder water”, 
“Orkaan Gilbert zaait dood en verderf” en Armenië werd getroffen door een aardschok met een kracht 
van 8 op de schaal van Richter. 
Het lijken net recente berichten. 
 
In december 1988 stortte een Boeing 747 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Panam neer op 
het Schotse plaatsje Lockerbie. Alle 258 inzittenden en een aantal inwoners van Lockerbie kwamen 
om het leven. Het bleek om een terroristische aanslag te gaan. 
                                                                                                                           H.N. 
 

Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens 
 

 

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

http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
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Opbrengsten Deurcollectes 
 

Vooral in het najaar worden er bijna wekelijks deurcollectes gehouden. Zo nu en dan wordt een 
opbrengst doorgegeven voor plaatsing in de dorpskrant. Dat plaatsen we dan natuurlijk ook. We 
hebben nog wat mensen gebeld en gemaild om meer van die opbrengsten te verzamelen. Het is 
vast nog niet compleet. Hierbij een oproep om opbrengsten voortaan door te geven voor plaatsing 
 
Marianne Kersbergen meldt: 
De opbrengst voor het longfonds was dit jaar € 321,80. 
Inwoners van Wetsens en Niawier, vriendelijk bedankt hiervoor ! 
Ik wil graag de collectanten: Djoke, Fokje, Jacky en Lise bedankten voor hun Inzet 
 
Jacky Gardenier en Anja Kloostra waren betrokken bij de collecte voor het 
PrinsesBeatrixspierfonds. De opbrengst bedroeg € 271,30. 
 
De jaarlijkse collecte voor verstandelijk gehandicapten heeft in  Niawier € 270,60 opgebracht, 
zo vernamen wij van Ria Braaksma 
 
Trienke Zijlstra vermeldt elders in deze dorpskrant dat de Anjercollecte een opbrengst had van  
€ 366,--. 
 
Hylkje van Dellen organiseerde de collecte voor de Nierstichting. Het resultaat was € 338,10. 
 
Lize de Haan meldt de opbrengst van de collecte voor de Brandwondenstichting: € 330,--. 
  
 
 

Stichting Haarwensen 
 
1 jaar geleden hoorde ik van 2 meiden op school dat ze hun haar hadden laten afknippen voor 

stichting haarwensen. Een stichting die van gedoneerde 
haar (vlechten) pruiken maken voor zieke kinderen die zelf 
geen haar meer hebben. Dit zijn kinderen met kanker of 
met haarproblemen. Ik had er al vaker over nagedacht en 
deze zomer besloot ik om mijn haar te doneren. Er zijn 
speciale kappers die voor stichting haarwens knippen en 
helemaal gratis. Na het knippen heb ik mijn vlecht (25 cm.)  
zelf opgestuurd met een briefje 
naar stichting Haarwensen. 
Een paar dagen later kreeg ik 
reactie dat ze van mijn haar 
een mooie pruik maken. Ik ben 

blij dat ik mijn haar gedoneerd heb en heb er geen spijt van.  
 
                            
                                    Nienke Turkstra 
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Hobbyhoekje 
 
Annemarie benaderde me ergens in september om iets over mijn of onze hobby(‘s) te schrijven. 

Heb me werkelijk suf gepiekerd wat dat nou moest worden. 
Er zijn zoveel leuke dingen! Welke te kiezen voor de 
dorpskrant? Of iets wat we allemaal doen? Er is geen grote 
gemene deler, iets wat we alle vier doen, of het moet al het 
paardrijden zijn. Maar de momenten dat we dat met z’n 
allen doen is alleen tijdens ‘t vakantie vieren. Dan komen er 
twee na een paar uur behoorlijk stijf en verkreukt van het 
paard, dus dat mag je met recht HOBBY noemen. Daar 
gaan we ’t maar niet over hebben. 
 
 

 
Wat ook zou kunnen, is de muziek. De piano wordt goed afgemat 
door 3 van de 4 gezinsleden. Je kunt met goed fatsoen geen 
gesprek meer voeren als iemand aan ’t spelen is. De piano staat 
namelijk boven de kelder, dus het galmt nogal. Daarom zijn de 
gesprekken kort en bondig    De muziek die meest gespeeld 
wordt varieert  nogal: van Rachmaninov tot Einaudi, van blues 
naar pop en oja, hollandse meezingers. Maar dat alleen als de 
11 in de klok zit en de kruiden in de man. Begeleiden met de 
mondharmonica kan dan ook . Of vals meezingen.  
’t Is daarom maar goed dat de buren niet binnen gehoorsafstand wonen.  
 
Nog een hobby, volledig uit de hand gelopen, is ons huis. Nooit af. Nooit klaar. Maar dat is de 
charme. En het woont er fantastisch. We kwamen hier wonen met de gedachte aan een 
vijftienjarig project. Daar zijn nu de eerste 10 jaar van om. We gaan ’t binnen die vijftien jaar niet 
halen. Wat heerlijk. Je zou je toch eens gaan vervelen!  
 
Hartelijke groet,  
Nynke Dijkstra-Bakker 

 
 

Lotgenoten, een onmisbare steun in de rug 
 
‘’Heb jij ook wel eens behoefte om te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als jij, 
maar weet je niet waar je zo iemand kunt vinden? Wist je dat er in Friesland groepen bestaan 
waar je ervaring kunt uitwisselen met lotgenoten? In deze groepen kun je erkenning en herkenning 
vinden. Het Steunpunt Zelfhulp, een project van AanZet, kan je helpen om deze mensen te vinden.  
 
Het Steunpunt Zelfhulp is te bereiken op 058 – 284 90 20 of via steunpuntzelfhulp@st-aanzet.nl. 
Kijk ook eens op www.zelfhulpnetwerkfriesland.nl  of www.st-aanzet.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:steunpuntzelfhulp@st-aanzet.nl
http://www.zelfhulpnetwerkfriesland.nl/
http://www.st-aanzet.nl/
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Met heit en mem op de Fryske Ambassade in Den Haag 
 
Vrijdag 20 september staan heit en mem om acht uur s’ochtends voor mijn deur in Leeuwarden. 
We gaan vandaag naar Den Haag naar de Fryske Ambassade. We staan op de brunchmarkt 
Smuk en Smikkel met onze Runderdrogeworst, biologische droge worst en natuurlijk de losse 
Friese droge worst.  
Voor een week heeft Fryslan een ambassade in Den Haag. Het gebouw waar we aankomen staat 
recht tegenover de Canadese Ambassade. We krijgen binnen een kraam toegewezen. Samen met 
mem richt ik de stand in om straks de mensen te overtuigen van onze lekkere producten en het 
verhaal van ons familiebedrijf te vertellen aan de bezoekers.  
 
‘Wat heerlijk kan ik eindelijk weer eens Fries spreken’ aldus een mevrouw die in Den Haag woont. 
Als ik met haar in gesprek ben zie ik heel veel mensen voorbij lopen dus ik koppel haar aan mijn 
vader die spreekt ook het liefst Fries denk ik lachend. Blijkt dat ze elkaar nog kennen ook. Vroeger 
kwamen we altijd bij haar ouders langs met het venten in Metslawier.  
 
De hele dag loopt het lekker door. We hebben zonder dit af te spreken een goede verdeling 
gemaakt. Heit vangt de mensen op die even lekker Fries willen spreken, de Engelstalige 
bezoekers zijn voor mij en mem doet de rest, die heeft het dus ook het drukst. Na een lange dag 
gaan we op weg naar ons hotel. We blijven een nachtje want heit is nog nooit op het binnenhof 
geweest.. Zaterdagochtend zijn we vroeg op pad om Den Haag te ontdekken. Naast het binnenhof 
wordt er natuurlijk nog even lekker geshopt.  
We hebben twee prachtige dagen gehad en Fryslan staat weer goed op kaart in de Randstad. 
Mooi om onze provincie en ons familiebedrijf op deze manier te vertegenwoordigen, dat ze ons in 
Den Haag maar lang mogen blijven herinneren.  
 
Wini Weidenaar 
 

Hondenbezitters, alsjeblieft !!  
 

In de vorige dorpskrant deden we al een oproep aan de 
hondenbezitters om hun rotzooi op te ruimen. Maar het heeft 
kennelijk niet geholpen. Moeten we de volgende keer de namen van 
de overtreders in de dorpskrant vermelden ?  
Opnieuw kregen we een verzoek van een dorpsgenoot over de bekende overlast: 
De stoep van de Bredewei ligt van voor tot achter bezaaid met hondenpoep. 
Iedereen, en dan met name de kinderen kunnen niet eens met schone schoenen op school of 
weer thuis komen. 
Het is verschrikkelijk vies. Je kan bijna niet eens meer op de stoep lopen, zo’n bende is het daar. 
Zo ook het stuk bouwgrond aan het Tsjerkepaed wordt gebruikt als honden uitlaatplaats. 
Als de kinderen daar spelen komen ze geheid onder de poep weer thuis. 
Wij hebben zelf ook honden gehad en het is maar een kleine moeite om het op te ruimen.  
Sterker nog, volgens mij is het verplicht in deze gemeente en ben je zelfs in overtreding als je het 
niet doet. 
Buiten het dorp kun je honden prima uit laten. 
Kan daar iets aan worden gedaan en misschien aandacht voor het probleem in de dorpskrant? 
Sommige hondenbezitters zijn erop aangesproken maar lopen gewoon door en ruimen niets op….. 
Ik hoop dat we met zijn allen hier een einde aan kunnen maken. 
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Bietenopslagplaatsen houden we samen schoon! 
 

Vanaf het voorjaar 2013 is de Gemeente Dongeradeel in actie tegen illegale stalling en vervuiling 
op de bietenopslagplaatsen. 
 
Diverse opslagplaatsen zijn inmiddels opgeruimd. Zoals onlangs in Wierum, Lioessens, Niawier 
e.a.. De opruimactie is in nauw overleg met Gemeentewurk uitgevoerd. De gemeente is blij dat 
boeren gehoor geven aan de oproep. Stap voor stap wil de gemeente samen met de verenigingen 
van dorpsbelangen, bewoners, agrariërs, akkerbouwers de bietenopslagplaatsen veilig en schoon 
maken. 
 
Schoon maken en schoon houden 
Om er met elkaar voor te zorgen dat de bietenopslagplaatsen schoon blijven vragen wij u, als 
inwoner van de gemeente Dongeradeel, uw materieel, tractoren en aanhangwagens op uw eigen 
erf op te slaan en geen afval meer achter te laten op de bietenopslagplaatsen.  
 
De akkerbouwers werken mee 

De akkerbouwers werken op twee manieren mee.  
1. Zij zorgen ervoor, dat, na het storten van de bieten, deze worden voorzien van een bord 

met de naam van de akkerbouwer erop.  
2. Na het afvoeren van de bieten wordt de grond zorgvuldig opgeruimd en afgevoerd naar het 

eigen perceel.  
 
Waar kunt u uw afval kwijt? 
Gemeentewurk biedt u verschillende mogelijkheden voor het aanbieden van uw grof afval. U 
kunt dit afval zelf naar de milieustraat brengen of gemeentewurk bellen om het bij u thuis op te 
halen. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 
0519, of kijken op www.dongeradeel.nl 
 
Kortom, als iedereen meewerkt gaat het samen lukken! 
 
 

Nieuw: Voordelige rijbewijskeuring Dokkum door cardiologenduo 

 
DOKKUM - Wie een rijbewijskeuring nodig heeft, kan m.i.v. 11 
oktober 2013 in Dokkum terecht via Regelzorg. Twee 
cardiologen zullen bij toerbeurt deze keuringen verzorgen in 
Zorgcentrum Dongeraheem, Dongeradyk 67. Voor informatie en 

een afspraak belt u: 088 23.23.300. Zelf een afspraak plannen kan via www.regelzorg.nl. Het tarief 
bedraagt € 35,00 voor de B/E seniorenkeuring. Chauffeurs jonger dan 70 jaar betalen € 55,00 voor 
de C/D/E keuring. 
 
Informeer bij uw ziektekostenverzekering of deze de kosten voor de keuring vergoedt. Het 
keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring is voor € 23,80 verkrijgbaar bij de gemeente 
of via internet op http://www.mijn.cbr.nl/ 
Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig. Wanneer de Eigen Verklaring is gedownload van internet 
hoeft bij zoekraken geen nieuwe te worden aangeschaft.  
Met ingang van 1 januari 2014 gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Op 
www.regelzorg.nl kunt u middels de keuringscheck nagaan of u moet worden gekeurd. 
 

http://www.dongeradeel.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.mijn.cbr.nl/
http://www.regelzorg.nl/
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Sibbele 
 

Dorpsgenoten wij zijn blijde om u het nieuws vanuit Wetsens enzo weer te geven want het 
scheelde niks of wij waren weggeblazen geweest geworden vanwege de harde storm vandaag die 
over Wetsens gierde terwijl wij dit nu dessavonds schrijven want de storm raasde over over maar 
nu is het weer over maar niet dat het weer over is maar nu is het weer stiller en  is het weer stiller 
weer en vanwege de stormachtigheden zagen wij vele omgewaaide bomen en dakpannen op de 
grond in plaats van op de daken en Elly en Roel zitten nou in Nee Pal zo vernamen wij maar Elly 
schrijfde op vees boek dat zij zich wel heel ongerust maakte over hun stulpje en dan kunnen ze 
door de mobiele telefoon ook veesboeken ofzo wel vanaf de andere kant van de wereld en er was 
een takje afgewaaid van een boom want takjes waaien niet van ligtmasten of van pleetsen maar 
Roel was helendak oerrol vanwege dat takje en Woude meteen naar Wetsens maar Elly zeide dat 
dit niet zo nodig was die blijft dan wel weer zo rustig als een poen mool en Valentien is nou naar 
Dokkum verhuist in een reitjeshuiswoning en dat begroot ons wel want nou zijn Tineke en 
Gooitzen hielandak alleen in dat grote huis maar die verhuisden nou weer naar de voorkant dus 
die blijven ook bezig en wij vernaamden ook vanuit de pers dat Gossemekanniesjenmasjienerieen 
uit Niawier een hok in Dokkum kocht heeft en nou dat verbaasde ons niks want de trekkers en 
wagens en al dat andere grote boerenark staat somstijden wel tot in Wetsens aan toe dus nou 
kunnen Gosseenzijnpersoneelenzo alle brut daar mooi oproemen en nou vraagden wij ons wel af 
wat er nou in het hok van Gosseendie in Niawier kan en wij dachten aan Jan en Yvonne want die 
hebben nou een winkel in Alkmaar met klokken en barremeters aldaar ter plaatse en nou kunnen 
ze mooi dichtbij in Winkel beginnen in de loods van Gosseendie dat is mooi in de buurt en in de 
buurt van het Aldersminneshoekje kan dan wel een groot reclamebord komen zo van niet meer 
mokken hier koopt u klokken nog een kilometer de mooiste barremeter en TsjerkenWiekeendie  
zijn ook goed beidetijd want we laasden in de dokkumerkrante dat ze de tienduizendstesteste 
telefoonklant waren zijn geworden en daar snappen wij helendal niks van want er staan geeneens 
tienduizend huizen in Wetsens dus wij denken dat er vrouwde in het spel is en dat ze bij de 
telefoonmaatschappijbedrijf ze het achter hun armtakken hebben het moet ook niet malder worden 
en nou er geen olie in de grond zit onder het land van Astrid heeft Astrid het beton aldaar voorzien 
van groenkunstgrastapijt want dan heeft al zoveel te maaien enzo en dan kunnen de koeien daar 
mooi op rondkuieren en datgroengraskunsttapijt  lijkte Hendrik ook wel wat want nou moet hij 
steeds het gras maaien laten en dan kan Hendrik zichzelf mooi del geven zonder dat hij zich druk 
maken moet vanwege grasgroeierijen en de maaierij zodoende weet u weer al het nijs van 
Wetsens en ook omstreken. 
 

                                                                                                       Sibbele. 

Kennedymars 
 
Een paar jaar geleden meldden we al dat Dries en Maaike Braaksma en Albert en Baukje Kingma 
de Kennedymars hadden gelopen. Voor wie het niet weet, dat is een wandeltocht van 80 
kilometer. En dan niet als een vierdaagse of driedaagse maar in één dag en één nacht. 
Intussen is er nog iemand met dat vreemde virus besmet, namelijk Andries Mol. Vorig jaar was zijn 
eerste keer en dat beviel kennelijk zo goed dat hij ook dit jaar de 80 kilometer heeft gelopen. De 
route startte ’s avonds 10 uur in Wouterswoude, eerst een rondje Dokkum en weer terug naar 
Wouterswoude. Dat was dan nog maar een stukkie van niks natuurlijk, zo’n 16 kilometer. 
Vervolgens werd koers gezet naar Rinsumageest, dan naar Oentsjerk, Veenwoudsterwal, De 
Westereen, Westergeest en weer terug naar Wouterswoude. Nog steeds lopend natuurlijk. Voor 
Andries duurde de tocht ruim 16 uur, dus tot rond 10 over 2 de  volgende middag. Als bewijs van 
deelname ontving hij een heus certificaat.  
Tegenwoordig krijgen de deelnemers een chip geïmplanteerd of iets dergelijks, zodat de 
familieleden thuis op de computer de vorderingen kunnen volgen. 
Of die ook de hele nacht opblijven, is maar de vraag. 
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De Skulp Partij  
 
We dachten laten we eens wat anders organiseren namens de buurtvereniging. We zijn jong en 
actief, en dus ook sportief !  Voor iedereen op de buurt, jong en oud, sportief of niet, we gaan 
STRAATKAATSEN. De opgave viel niet tegen, en voor we het wisten was het zover, de perken  
zijn uitgezet, en op donderdag 5 september, een prachtige avond, ging het los. We hadden in 
totaal 6 parturen. Voor velen van ons een onwennige sport, waarbij er tijdens het spel nog veel 
tekst en uitleg moest worden gedaan, maar het mocht de  pret niet drukken. Helaas kwam het 
balletje niet altijd op de juiste plek, zodat wij  nu precies weten  waarop de Skulp stuikjes  met 
doornen staan , en dichte coniferenhagen.   Tussendoor even een korte pauze, voor sporters en 
supporters  en dan de finales. Het was enorm zweten, maar een ieder heeft zijn best gedaan. 
Winnaars van de verliezers  ronde  Lieuwe W. en Sabien     
Tweede prijs is gewonnen door Harry , Lutske en Afke 
Eerste prijs is gewonnen door Lieuwe K en Winanda, en voor hen de officiële  Skulp krans 
Met dank aan Weidenaar slagerij die ons vleespakketjes beschikbaar stelde , en aan de 
kaatsvereniging voor het lenen van de spullen. We kunnen terugkijken op een hele gezellige 
avond die nog doorging tot de late uurtjes.  

         
               Concentratie ten top….          De winnaars van de Skulp partij   Winanda en Lieuwe K 
 

 
Sportiviteit en gezelligheid, daar doen we het voor……… 
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Gymvereniging Sport Staalt Spieren  
 

Sinds 1959 is er in Oosternijkerk een gymvereniging met de naam Sport Staalt Spieren.          
De vereniging telt momenteel bijna 100 leden en is onderverdeeld in 3 groepen.  
Op donderdagavond is er Streetdance, voor de kinderen van de basisschool en voor de kinderen 
van het middelbaar onderwijs.   
Groep 1 (groep 5,6 en 7    18.30 uur tot 19.15 uur 
Groep 2 (groep 8 en voortgezet onderwijs) 19.15 uur tot 20.00 uur 
 
Ook is er op donderdagavond Bewegen Op Muziek (BOM), een hele leuke manier om je conditie 
te verbeteren! Dit begint om 20.00 uur tot 20.45 uur 
 
Op woensdagmiddag is er gymles voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool.  
De lestijden zijn als volgt ingedeeld. 
Groep 1 & 2 van   13.30 uur tot 14.30 uur 
Groep 3 & 4 van   14.30 uur tot 15.30 uur 
Groep    5     van  15.30 uur tot 16.30 uur 
Groep 6 & 7 & 8+ 16.30 uur tot 17.30 uur 
 
Spreekt het je aan en wil je er meer over weten: Kom een keer langs of neem contact met ons 
op!!!!! 
 
Streetdance: j.wagenaar02@knid.nl                    
B.O.M: basentjitske@hetnet.nl 
Gym: kraamzorgdebaakster@gmail.com 
 
 

De Sionsjongers 
 
Beste buurt-, dorps- en streekgenoten. 
 
De Sionsjongers, u kent ze wel: dat sympatieke koor uit Niawier met die leuke zangers en 
zangeressen en die aardige dirigente.  Hoe zou het met hen gaan? vraagt u zich misschien zo nu 
en dan af. Zomaar als u in de auto zit naar uw werk of achter de strijkplank staat te strijken, 
of 's nachts als u ligt te piekeren en de slaap niet kunt vatten. 
Welnu, niet langer over doorpiekeren want luister!  
D'er is tegenwoordig een website waar al onze gegevens op vermeld staan. 
Zoals de repetitie-tijden, het zangrepertoire, de agenda van optredens, foto-reportages, 
contactgegevens enz.  De website heet: www.sionsjongers.nl. 

Kijkt u er eens naar en u bent meteen op de hoogte van ons reilen en zeilen. 
 
We zoeken bovendien nog steeds zangers en zangeressen die ons koor willen versterken en 
enthousiast met ons mee willen zingen. 
 
De bezetting van het koor zoals die nu is kent slechts zes heren. Die moeten het opnemen tegen 
zo'n zeventien dames, en dat valt dikwijls niet mee. Dus Sietse, Eise, Durk, Jannus, Klaas en Pier: 
doe jezelf een plezier. Loop op woensdag-avond eens binnen in ons mooie dorpshuis Ny Sion  en 
zing die stress van je af.   
 
Afgesproken? Tot ziens dan bij zangkoor de Sionsjongers in Ny Sion.(om 19.15 uur beginnen we) 
Natuurlijk zijn Annie, Jannie, Greetje, Truus en Sjaan ook van harte welkom. 

mailto:j.wagenaar02@knid.nl
mailto:basentjitske@hetnet.nl
mailto:kraamzorgdebaakster@gmail.com
http://www.sionsjongers.nl/
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De Singel – Burendag - Oranjefonds  
 

Dit jaar heeft de Singel zich aangemeld bij het Oranjefonds, hier kun je een bedrag van max. € 
500.00 krijgen als je iets leuks met je buurtgenoten doet. 
 
Het plan was om de gemeenteplantsoenen wat op te vrolijken met bloemrijke beplanting maar 
helaas was het nogal kortdag en moest dit eerst overlegd worden met meerdere ambtenaren, 
maar we mochten wel krokussen planten! 
 

Zo gezegd, zo gedaan, snel wat besteld (gelukkig hadden we 
wat connecties ) want we konden 10.000stuks voor dat bedrag 
kopen!. 
 
Met een mooi groepje zijn we aan het begin van de singel 
begonnen, ongeveer 80 crocussen op de M2. 
 
Met behulp van een gazen mat konden we ze mooi op gelijke 
afstand in de grond bore, maar al redelijk snel kwamen de 
eerste blaren! Dit moest anders!, dacht onze klusser en 

verdween met een pootstok op de fiets het dorp in. Na een kwartiertje had hij ingenieus een dwars 
ijzen staafje er in geboord waar je de voet op kon zetten: IDEAAL!!  De andere buurman had nog 
wat meer pootstokken opgehaald en die werden ook aangepast.  It gie as it slytjage 
 
De dames die op de knieeen lagen om de bolletjes er 
in te gooien konden ons niet bijhouden, wat hadden we 
een teamwork! Degene die niet kon helpen zorgde voor 
wat koek en sopie ; Prachtig! 
 
Alle Nieuwtjes passeerden de “reunie” en we hebben 
heerlijk bijgekletst, na 2 middagen van ongeveer 2 
uurtjes hadden we de eerste zending in de grond en we 
beslopten om nog maar wat te bestellen om straks een 
verpletterende indruk te maken met al die mooie 
gekleurde velden. 
 
We hadden zo de smaak te pakken, dat we de volgende 10.000 stks in één middag in de grond 
hadden!  Met natuurlijk grote dan aan onze uitvinder en de leverancier van de pootstokken!! 
 

We hebben het burendag-oranjefonds project afgesloten met 
een heerlijk High-Tea  op de zondagmiddag in de boerderij 
van de fam. Austen, een prachtige mooi aangeklede locatie. 
Het was smullen met al die lekkere hapjes, iedereen had wat 
meegenomen en het was leuk om te zien wat voor variaties er 
gemaakt waren. 
 
Al met al een groot succes!  En met een beetje geluk hebben 
we er jaren plezier van! 
                                                   J.B.W. 
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Muziekvereniging De Bazuin 
 

 
Zoals u zich misschien nog kunt herinneren deden we 9 Februari mee aan het “federatie festival” 
in Anjum, o.l.v.  dirigent Mark van Dijk werd ons musiceren als beste bevonden door de jury en 
mochten wij de felbegeerde wisselbeker in ontvangst nemen. 
In de vroege ochtend van 1 juni maakten we de overtocht naar Schiermonnikoog om daar aan het 
festival deel te nemen, ook hier boekten we een goed resultaat, 
80 punten wat staat voor een 1e prijs 
Dank is aan onze hulpen anders kunnen wij geen optreden verzorgen want zoals we al eerder 
vermeldden, hebben wij een onderbezetting, dus degene die ooit een muziekinstrument heeft 
bespeeld of wil leren bespelen , meld je aan. 
 
Ons volgend optreden is 17 november met de “Sionsjongers” in Nij-Sion  en begint om 
16.00 uur.   Ook de leerlingen zullen een bijdrage leveren. 
 
In het voorjaar hebben we een nieuwe Bugel en een drumstel gekocht, volgens de langst spelende 
leden is het drumstel wel 25 jaar oud, en nodig aan vervanging toe, voor ons korps een hele 
investering, en dankzij uw steun was dit mogelijk. 
Opbrengst acties: Geranium actie € 363 
                             Anjer actie € 366 waarvan wij een derde deel mogen houden 
                             Alle gevers en geefsters: TIGE TANK  
 
Namens “De Bazuin” 
 

Trienke Zijlstra    Tel: 241477 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereidingswijze: 

1. Oven voorverwarmen op 160 ºC 

2. Kneed de boter, suiker, meel, 

speculaaskruiden en kaneel tot een deeg. 
3. Doe één voor één  de eetlepels melk erbij 

en kneed tot het deeg soepel is 

4. Maak kleine bolletjes van het deeg en leg 
deze op een bakplaat (bekleed met 

bakpapier). Druk de bolletjes een beetje 

aan 
5. Laat ze 15-20 min. In de oven bakken 

6. Daarna af laten koelen 

7. Smullen maar!! 
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Stoarm oer Nijewier en Wetsens 
 
Op moandei 28 oktober raasde der in pear oeren lang in stoarm 
oer ús doarpen. Beammen, dakpannen, fergetten túnstuollen, 
alles wat net goed fêst siet, waaide fuort. 
Fan Dokkum ôf seagen wy de folgjende skea. By de Opslach yn 
Wetsens, by Klaver, stienen de beammen oan ‘e goede kant fan 
it hûs. De âld beam foel gelokkich yn ‘e greide.  
Yn de buorren fan Wetsens wie it paad nei de tsjerke net 
begeanber. Tsjerk Boersma wie tiisdei in moai skoft dwaande 
beammen en takken yn  stikken te seagjen en it paad wer frij te 
meitsjen. Oant safier gie it noch net sa mâl.  
By de famylje De Jong gie it der mear oan wei. Sy soenen fuort 
mar seagen der mar fanôf. Sy seagen de grûn foar hûs 
bewegen. Twa beammen gienen om. De earste, de grutste, foel 

gelokkich moai foaroer yn ‘e blikke. De twadde, in bytsje lytser, foel op it hûs. Elts begrypt dat soks 
in hiele skrik jout. Om de skea oan it dak en harkeniel op te nimmen moat harren soan Tsjerk út 
Dokkum delkomme. Jaap komt sels net omheech. Mar fanôf de grûn liket de skea wat ta te fallen. 
Dan geane wy oer de Singel. Op ‘e ein fan De Singel, of begjint De Singel dêr, is nochal wat skea. 
Fjouwer hûzen op in rige misse in bulte dakpannen, Henny Meindertsma, de pleats fan foarhinne 
Fokkens, it hûs fan Kruger en de Boonstra’s op Sion. Op Sion leinen beammen om, de kas stikken 
en pannen derôf. Fan dy oare trije hie Henny de measten pannen derôf. Op de Siercksmawei foel 
it wat ta. Hjir en dêr lei der in beam om, mar de skea foel ta. Wim en Magda Rietdijk binne tink wol 
efkes skrokken fan in flinke beam út it bosk dy ‘t oer de sleat hinne foel, mar dy kaam net oan it 
hûs ta.  Goasse Braaksma hie sa ‘n 25 dakpannen derôf mar dêr is it wolris folle mâlder gien. 
By Jan Walda wienen der oan ‘e efterkant in pear pannen ôfrekke mar der binne tûzenen lizzen 
bleaun. 
Oan ‘e Auck Doniastrjitte gie it der by Sas en Fokje oan wei. Hûnderten pannen waaiden derôf. It 
hiem lei fol, sa’n 600 neffens Sas. Buorfrou Sippie belle ûnder de stoarm Sas al op. De pannen 
kamen by har yn ‘e tún telâne en koenen wol troch de ruten waaie. Mar ja, wat koe Sas dêroan 
dwaan ? It wie net iens fertroud om nei bûten. En wat dan noch ? Hy koe se ek net beethâlde. 
Gelokkich bleaunen Sippie har ruten sparre. 
Yn ‘e rest fan de buorren like it allegear wat ta te fallen. By Mique en har buorfrou Holtewes 
wienen wat dakpannen nei ûnderen kommen, mar dat wie te oersjen. 
Al mei al falt de skea ta. Brânwar, polysje, plantsoenetsjinsten, leanbedriuwen en hoveniers hienen 
drokke dagen. Dat jildt fansels ek foar fersekeringsminsken. Ek de timmermannen ha it efkes drok.  
En foar minsken mei in iepen hurd sille it gouden tiden wêze want der is no in bult oanbod fan 
branhout, tink ik. 
 
HN 
 
 
 

Zaterdag 7 december winterfair in De Skûle. 
Noteert u deze dag alvast in uw agenda 
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CBS “By de Boarne” 
 

* We zijn een kleine actieve dorpsschool met op dit moment  
45 leerlingen. In groep 1 en 2 zitten 16 jongens en meisjes.  
Groep 3, 4 en 5 hebben we 14 en groep 6,7 en 8, 15 leerlingen.  
 
Juf Hanneke en juf Ria werken bij de kleuters, juf Miriam en juf 
Sippy begeleiden de middenbouw. Juf Hetty werkt in de bovenbouw. Ook zijn er een ict-er, Klaas 
van der Zee en intern begeleider, Coby Klugkist,  een aantal uren per week aanwezig. Conciërge 
‘meester’ Oane is 2 dagdelen op school en juf Lies  4 ochtenden. 
 
* Het onderwijs is de afgelopen jaren veranderd, de ontwikkeling op digitaal gebied vind je terug in 
de klassen. In elk lokaal hangt een digitaal schoolbord, er zijn 12 werkstations en 10 tablets 
beschikbaar. Het digitale schoolbord wordt vooral ingezet tijdens de instructielessen en als 
informatie verstrekker. 
Alle methodes worden ondersteund door software, oefenmateriaal dat door  kinderen zelfstandig 
op de computer kan worden gemaakt. Onderwijs anno 2013…… maar degene voor de klas blijft 
de kwaliteit maker van dit onderwijs. 
 
*Vanaf 1 augustus 2013 volgen we het continu rooster. Dit betekent dat de kinderen om 8.30 uur 
beginnen, van 10.00-10.15 pauze hebben en om 12.00-12.30 gezamenlijk in hun klas eten. Om 
14.30 uur zijn ze vrij. Op deze manier wordt effectiever met tijd omgegaan en is het leerrendement 
vergroot. Kinderen en leerkrachten vinden het gezellig tussen de middag samen te eten. 
 
*Elk jaar sparen we voor een goed doel.  
Dit schooljaar sparen we voor Serious Request en voeren we actie om 3 DJ van 3FM en het Rode 
Kruis te steunen. Van 18 – 24 december staat het Glazen Huis op het Wilhelminaplein in 
Leeuwarden.  3 DJ’s eten 6 dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie.  
Op deze manier vragen ze aandacht voor honderdduizenden kinderen die sterven door diarree. 
Elk jaar sterven ruim 800.000 kinderen aan deze stille ramp, elke dag 2200 kinderen. Dat zijn ruim 
70 volle schoolklassen per dag. Jonge kinderen, met name die tot 5 jaar oud, zijn kwetsbaar 
omdat ze nog weerstand moeten opbouwen, en diarree breekt de weerstand af. Kinderen met 
diarree die niet behandeld worden sterven door uitdroging.  
Wat doen wij? 
Elke maandag wordt door de kinderen het meegenomen zendingsgeld in een glazen huis gedaan.  
De komende weken organiseren we een lege flessenactie. In school hangt een hele grote plastic 
zak waar lege plastic statiegeld flessen in worden verzameld. Vrijdagochtend 8 november (van 

10.15-11.30 uur) gaan schoolkinderen de deuren langs om statiegeld flessen op te halen. We 
hopen dat jullie allemaal de komende tijd de flessen mee willen geven aan de kinderen of 
afleveren op school. Zegt het voort!! 
 
Ook de kerstmarkt die plaatsvindt op woensdag 18 december van 17.00-19.00 uur staat in het 
teken van Serious Request. Eigengemaakte spulletjes, leuke activiteiten, lekkere hapjes en snert 
worden verkocht. U komt toch ook?  
 
Op deze manier proberen we zoveel mogelijk geld te verzamelen zodat wij iets kunnen betekenen 
voor deze kwetsbare kinderen. 
 
Vriendelijke groet,  
Team “By de Boarne”                                                                  Kijk voor meer informatie en/of foto’s op www.boarne-pcbodongeradeel.nl/ 

 
 

http://www.boarne-pcbodongeradeel.nl/
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Open tuinen 

 
Dit is de uitnodiging die we in juni huis aan 
huis hebben verspreid. 
Wij, tuinliefhebbers hadden onze tuinen een 
goede beurt gegeven en jullie dorpsgenoten 
waren allemaal hartelijk welkom. 
Maar op 21 juni waren wij er klaar voor, maar 
het weer werkte niet mee. Het regende, 
regende en regende…….., dus geen 
bezoekers in de tuinen, jammer maar helaas. 
Misschien nog een keer een herhaling? Wie 
weet. 
 
Maar ondanks dat u niet hebt kunnen genieten 
van onze open tuinen, hebben wij wel kunnen genieten van elkaars tuinen. 
Wij zijn op maandag17 en dinsdag 18 juni bij elkaar geweest en hebben we gekeken in elkaars 
tuinen. 
Op maandag zijn we bij Caroline Jardin bij elkaar gekomen en hebben haar tuin bewonderd. 
Onder het genot van een heerlijk kop koffie of thee hebben we nog even nagepraat. Toen zijn we 
naar de tuin van Jenny gegaan. Heel mooi kun je dan de verschillende manieren van tuinieren 
ontdekken. Ook de dieren in de tuin van Jenny krijgen hun plaats en ruimte. Op naar de tuin van 
Akkie, met veel bijzondere bloemen en met een prachtig uitzicht. Toen op bezoek bij Willie en 
Hemke, prachtige borders en ook hier weer een wijds uitzicht over de landen. De temperatuur was 
ondertussen al snel gedaald en  de wind was behoorlijk koud maar toch zijn we nog naar de tuin 
van Maaike gegaan. Een grote tuin, met prachtige borders. Op dinsdagavond had Magda de koffie 
voor ons klaar. Een rondje door haar tuin was ook zeer verrassend. De grote van haar tuin en de 
moestuin met heel veel groenten was heel bijzonder. Vandaar naar de tuin van Djoke op de Skulp. 
Weer een verrassing wat voor moois we hier aantroffen. Bloeiende borders en fruitbomen. 
Vandaar naar de tuin Tiny aan de Bredeweg. De rozen zaten nog in de knop door het koude weer 
maar ook hier waren de borders hier in de vroege bloei. Als laatste hebben we tuin van Hylkje 
bezocht. Alle bloemen die in haar tuin staan weet zij de namen van en heeft ze een boek 
bijgehouden met foto’s en namen van de planten. Al met al een paar heel mooie avonden die wij 
als tuinliefhebbers samen hebben gehad. 
                                                                                                                 T.W. 

Nij Sion  
 
Iedere zaterdagmiddag vanaf een uur of half 5 is Nij Sion geopend 
voor mensen die gezellig een glaasje willen drinken en/of gezellig een 
praatje willen maken en/of een kaartje willen leggen. 
 
Iedere eerste zaterdag van de maand         
wordt het ladies-day genoemd. 

Dan zitten er 10 - 15 dames gezellig bij elkaar. 
Vaak hoor je: "Dat zouden we vaker moeten doen". 
Nou waarom niet? 
Voortaan iedere eerste en derde zaterdag?   
 
Zaterdag 16 november is het de 3e zaterdag van de maand. 

 
Doen ?!  ! ! 
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Campagne Groen in Groen 
 

Volgens de gemeente gooien we teveel zogenaamd GFT-afval in de grijze container. 
Dat is onnodig duur. Men denkt tienduizenden euro’s te kunnen besparen, als wij bij het scheiden 
beter opletten. 
Daarom houdt men een campagne onder de pakkende slogan “Groen in groen”. 
 
Wat is GFT?  
Groente-, Fruit- & Tuinafval (GFT) bestaat uit keukenafval, zoals etensresten en schillen. Ook klein 
tuinafval, zoals gemaaid gras, bladeren en geknipt snoeihout zijn GFT afval.  
 
Wat mag in de groene container? 
- loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen 
- alle etensresten 
- eierschalen 
- snijbloemen en kamerplanten 
- koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren 
- doppen van pinda’s en noten 
- gras, stro en bladeren 
- klein snoeiafval, ingekorte takken 
- resten van tuinplanten (maar geen zand) 
- kattenbakkorrels met milieukeur 
- mest van huisdieren 
 
Het gescheiden inzamelen van GFT-afval is in Nederland vanzelfsprekend. Dat we hiervan 
compost maken, is algemeen bekend. Maar wist u dat we GFT-afval ook vergisten? Dat levert ons 
compost, biogas, elektriciteit, warmte en CO2 op!  
 
Grof tuinafval 
Grof snoeiafval kunt u gratis naar de milieustraat brengen aan de Koailoane 2, Damwâld. 
 
Openingstijden: 
maandag   gesloten 
dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 16.30 uur 
zaterdag   09.00 tot 12.30 uur 
 
Dongeradeel en Dantumadiel 
De gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel stimuleert het composteren door de verkoop van 
compostvaten tegen de sterk gereduceerde prijs van € 20,-. Voor een bestelling of voor vragen 
kunt u contact opnemen met het meldpunt van Gemeentewurk. 
 
Campagne 
Dit is een campagne van de gemeente Dongeradeel, Dantumadiel en Ferwerderadiel. Voor meer 
informatie over de gescheiden inzameling van afval wordt verwezen naar de afzonderlijke 
websites van de deelnemende gemeenten. 
 
www.dongeradeel.nl 
www.dantumadiel.eu 
www.ferwerderadiel.nl  
 

http://www.dongeradeel.nl/
http://www.dantumadiel.eu/
http://www.ferwerderadiel.nl/
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It 50+reiske, 30 maaie ‘13 
 

Sa’n 35 doarpsgenoaten stapten yn ‘e bus fan De Jong 
Tours. Om 8.30 oere waarden wy útswaaid troch 
famyljeleden en koe de reis begjinne. Wêr soenen wy 
hinne gean ? It gie rjochting Bûtenpost en oer de A7 op 
nei Grins. We kamen út yn Eelde-Paterswolde, wêr ‘t de 
kofje op ús wachtsje soe. It wie it klompenmuseum “Van 
de tak op de hak”, mar al wa ‘t der op ús wachte, gjin 

kofje. De doar op ‘t slot, hoe koe dit ? Nei in tillefoantsje fan ús sjauffeur wie it samar regele. 
Frijwilligers kamen fan alle kanten en yn in mum fan tiid sieten we oan in hearlik farsk bakje kofje 
mei koeke as cake. Dêrnei krigen we in film te sjen oer it klompmeitsjen mei de hân en letter 
masinaal. Yn 2 groepen gienen we mei in frijwilliger troch it gebou, earst koene wy sjen mei hokker 
ark de klompen eartiids makke waarden. No dat liigde der net om, swier wurk. 
Yn it ekposiesjediel seagen we ús eagen út, safolle ferskillende klompen, út ús lân mar ek út 
lannen oer de hiele wrâld sa as Bulgarije, China en sels út Afghanistan. Prachteksimplaren wienen 
der by. It wie echt de muoite wurdich. Jo koenen der ek klompen keapje, en Jehannes woe wol in 
pear ha. Mar syn maat siet der net by, spitich, want by Piet de Boer binne sy folle djoerder. Lize 
hie mear gelok, sy kocht “kninekeutels”,  en dy wienen lekker ! 
Foar har dy ‘t hjir noch nea west ha, is it museum in echte oanrieder.  
Doe de bus wer yn en op nei de lunch, dat wie op in prachtich plakje yn Norg. It iten wie bêst, earst 
sop en dernei krige elk in board mei trije stikken bôle mei ham en tsiis en ek noch in kroket en 
slaadsje. It koe net op.  
Dus grau sêd de bus wer yn nei Roden, dêr koe elk syn gong efkes gean, winkelje en wat 
omstrune. Jikke kocht in pear prachtige mokjes, Antsje in prachtich blau fest. It like Maxima wol ! 
Jannie hie ek in taske, mar wat der yn siet ha wy net sjoen. In eintsje fierder sieten Gerda en Lize 
efter in geweldige sorbet, dêr ha wy ek efkes sitten mei in ijsko. 
 De mannen sieten op in terras mei in lekker pilske as sokssawat, ik leau dat sy net iens in fiskje 
hân ha ! 
Om kertier oer trijen it boartersguodmuseum yn, no dat wie ek in aardichheid. Allegear guod wat 
de measten fan ús noch wol bekend foarkaam, sa as prachtige poppehuzen, treintsjes ensfh. Ek 
koe men de hân lêze litte foar 20 sint. De hân op in plaat lizze en dan kaam der in kaartsje út mei 
jo goede en minder goede eigenskippen. Jan Walda en Goasse wienen goed tefreden, mines koe 
wol better. En ek hjir stie wer kofje foar ús klear. 
Wer bûten waard der noch gau hjir en dêr en pilske as jonkje nuttige en wie it tiid om wer yn ‘e bus 
op nei Fryslân. It wie drok op ‘e dyk mar it wie in geweldige sjauffeur dy ‘t ús om goed 6 oere 
ôfsette by Old Dutch yn De Westerein foar alwer in geweldich miel: alwer lekkere sop, grauwe 
snytsels mei sipels en sjampinjons en alles wat der by heart en iis as útsmiter. 
It lêste eintsje nei Nijewier wie suver te koart om te bekommen. Fokje hat noch in tankwurdsje dien 
oan ‘e sjauffeur en elk dy ‘t mei wie. 
Goed healwei achten wienen we wer by Nij Sion wêr ‘t al famylje stie te wachtsjen. 
It wie in hiele moaie dei, hulde foar Antsje, Magda, Jannie en Fokje, en ik soe sizze: takomme jier 
moat de bus fol want wa ‘t net mei wie hat wat mist !! 
 
Henny 
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Toch geen broodje aap ? 
 
In het blad “Nieuwsflits” van Pasana staat een artikel “ Doppenspaaractie 2013”. 
In 2011 werd er maar liefst 225241 kilo aan plastic doppen bij elkaar gespaard. 
De doppen werden verzameld door clubs, scholen, bedrijven en particulieren. Daarna worden ze 
naar steunpunten vervoerd. Hier worden de doppen nogmaals goed gesorteerd en vervolgens 
verkocht aan fabrieken. Het geld dat hiermee verdiend wordt, besteden ze aan de aankoop en 
begeleiding van geleidehonden. De fabriek maakt van de doppen vervolgens plastic pallets die 
weer zo ‘n 3000 keer kunnen worden gebruikt. Dat is echte recycling toch? 
 
De aankoop van een geleidepup kost veel geld. Daar zijn zo’n 4500 kilo doppen nodig. Voor de 
hele opleiding van de hond moeten nog veel meer doppen worden gespaard. Totaal 68000 kilo 
doppen. 
De eerste geleidehonden zijn inmiddels bij hun nieuwe baasjes aangeleverd.  
De actie is dus zeker geen luchtbel. 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 



 

- 24 - 

 

 

Ta oantinken  
 

 

Jan Braaksma 
Woansdei 16 oktober skrokken wy op fan it berjocht dat Jan Braaksma samar stoarn wie. Hy 
wenne net mear yn Nijewier. In pear wike earder wie Jan ferhuze nei De Pein. Mar bûten dy 
lêste pear wiken hat hy syn hiele libben yn Nijewier wenne. 
 
Jan hat net in maklik libben hân. Hy kaam út in grutte, hechte húshâlding.  
Mar syn eigen houlik en gesin hie in bult te lijen ûnder de druk fan de sykte fan syn frou 
Lineke. Jan wenne dêrtroch al wer in grut tal jierren allinne. 
Jan en Lineke hiene twa bern, Ernst en Auckje. 
Troch de emigraasje fan Ernst nei Australië koe hy syn earste pakesizzers sa faak net sjen 
as hy tink wol wollen hie. Auckje wennet yn De Geast. 
 
Jan hat jierren boere-arbeider west by Brunia. It boerewurk waard stadichoan minder. 
Sadwaande kaam Jan sa ‘n 13 jier ferlyn by Weidenaar oan it wurk, earst yn Nijewier en 
letter yn Dokkum. 
 
Elts wie bliid foar Jan dat hy Harma kennen learde en dêrmei faaks it gelok wer fine soe.  
It hat net sa wêze mochten. 
Jan is mar 61 jier wurden. 
 
Dat it foar Harma, Ernst, Auckje en oare famylje in treast wêze mei dat der safolle minsken 
ôfskie nimmen woenen, dat Nij Sion fierstente lyts wie om al dy minsken plak te jaan. 
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