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Foarwurd
De eerste dorpskrant kwam uit in het najaar van 1981.
Als ik het goed uitreken zijn, dan zal dit de 67e dorpskrant zijn.
Twaalf pagina’s telde die eerste krant. De krant werd toen nog gestencild en in elkaar geniet in de
school. Dat doen we al jaren niet meer. Tegenwoordig wordt het naar de drukker gemaild en we
krijgen de krant kant en klaar thuisgebracht.
Het is elke keer weer een opgave om voldoende nieuws te verzamelen om tot een leesbaar geheel
te komen. Over het algemeen lukt dat wel. De ene keer hebben de correspondenten van de
verschillende verenigingen in het dorp meer te melden dan de andere keer.
Helaas maakt de muziekverenging De Bazuin bekend dat er een afscheidsconcert zal worden
gegeven. We zagen het ledental al jaren teruglopen. Natuurlijk zijn er in het verleden wel vaker
jaren geweest dat het aantal muzikanten flink terugliep maar dat herstelde zich dan toch ook wel
weer. Nu verwacht men niet meer dat er een kentering zal komen en valt het doek definitief. In het
verleden kwam De Bazuin bij allerlei gebeurtenissen, huwelijksjubilea, feesten en partijen opdraven.
Dat is niet meer het geval maar toch zullen velen het als een groot verlies voor het dorp ervaren. In
Niawier en Wetsens is amper een gezin te vinden waarvan niet één of meerdere leden vroeger
enkele jaren een partijtje hebben meegeblazen.
De bazar ten bate van Nij Sion is weer achter de rug. In het verleden was de grote zaal soms
afgeladen vol en was er bij finale verkoop van de laatste spullen nog nauwelijks een stoel te vinden.
Dat is helaas tegenwoordig niet meer het geval. Gelukkig laat de jeugd zich van zijn goede kant
zien. Zonder de aanwezigheid en de kooplust van de jongelui zou er wel een streep door de
jaarlijkse bazar kunnen worden gezet. Maar nu is de opbrengst toch ieder jaar weer een welkome
aanvulling voor de kas.
Over een halfjaar verschijnt de volgende dorpskrant. In de tussentijd kunt u mooi berichtjes, sterke
verhalen of nieuwtjes verzamelen en voor 1 mei naar ons toe sturen.

De redaksje,
Hindrik Nicolai

h.nicolai02@knid.nl

In de volgende editie kan uw bijdrage komen te staan.
Inleveren voor 1 mei 2015 graag.
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Nieuws van Dorpsbelang
De leden van de groencommissie zijn uitgenodigd door een medewerker van Landschapsbeheer
Friesland voor een 4-daagse zaagcursus. Dat wil dus zeggen dat de groencommissie in 4 dagen
leert hoe een boom moet worden omgezaagd. Me dunkt dat je dan ook wel gediplomeerd
boomzager genoemd mag worden.
Overigens blijft het beheer en onderhoud van de dorpsbosjes een probleem. Staatsbosbeheer zegt
geen geld te hebben voor onderhoud (kennelijk wel voor cursussen). De inwoners zelf mogen het
niet doen omdat alle instanties doodsbang zijn voor eventuele aansprakelijkheid als er iets zou
mogen gaan. De bosjes verkopen wil Staatsbosbeheer niet.
Het speeltoestel is geplaatst aan de rand van het kaatsveld. Met de gemeente is afgesproken om er
nog een bank bij te plaatsen.
Dokkum wil zich profileren als tulpenstad. Men wil nu ook tulpen planten in omliggende dorpen. Aan
het Tsjerkepaed bij het Anders Minnesbeeld zullen nu ook tulpen worden gepoot.
Het bestuur van dorpsbelang is in het nabije verleden wel gepolst over het innemen van een
standpunt met betrekking tot windmolens. In de huidige plannen zullen er mogelijk bij Wetsens, aan
de Lauwersseewei, enkele molens c.q. windturbines worden geplaatst.
In onze dorpen staan al drie, weliswaar relatief kleine, windmolens. Voor zover bekend heeft
dorpsbelang zich er destijds niet mee bemoeid. Voor het bestuur van dorpsbelang is dat mede een
reden om (ook) nu geen standpunt in te nemen.
De woningbouwcorporatie, tegenwoordig genaamd “Thús Wonen”
(wie bedenkt zo’n idiote naam ?), zit in de maag met een aantal woningen in de dorpen. In de
achterliggende decennia is het overgrote deel van de huurwoningen in de dorpen al aan de
bewoners verkocht. Telde Niawier bijvoorbeeld voorheen ruim 40 huur- en bejaardenwoningen,
tegenwoordig is het nog een handjevol. De meeste zijn verkocht, een aantal is afgebroken.
Men speelt nu met de gedachte om mettertijd de twee laatste voormalige bejaardenwoningen aan
het Tsjerkepaed te verkopen of zelfs te slopen. Vooral dat laatste willen we zien te voorkomen,
vooral nu de laatste jaren blijkt dat er geen nieuwe woningen voor in de plaats komen. Bovendien is
het o.i. niet wenselijk dat er straks helemaal geen huurwoningen meer beschikbaar zijn.
HN

Glascontainer
In de vorige dorpskrant had ik een oproep geplaatst om
samen de glascontainer op te pimpen.
En ja er waren jongeren die mee wilden helpen om er een
vrolijke container er van te maken.
Eerst is de container wit geverfd en daarna kon hij mooi
worden gemaakt met mooie felle kleurtjes.
Emma, Femke, Pieter, Sanne en Paula hebben er iets
moois van gemaakt.
Op deze manier is het een feestje om je glas naar zo'n mooie container te brengen.
Ik zou zeggen, maak er gebruik van en, Emma, Femke, Pieter, Sanne en Paula bedankt dat jullie
mee wilden helpen.
T.W.
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Activiteitencommissie










22 mei was er voor het eerst een dorps(!)reisje. We gingen met z’n allen
eerst naar de woonboot van Nelis en Leentje. Daarna winkelen in Emmen en toen naar het
gevangenismuseum in Veenhuizen (ze hebben iedereen weer meegegeven!) Tot slot kregen we een
drie gangen diner in Oudwoude. Al met al weer een geslaagde dag.
Op 18 juni was er voor de basisschooljeugd een straatspelmiddag, die uiteindelijk toch op het
sportveld is gehouden. Een goede opkomst, zoals altijd.
3 juli was de stegenpuzzeltocht gepland. Waarschijnlijk was deze datum te kort voor de
zomervakantie, want de opkomst was zeer laag. Maar desondanks hebben degenen die er wel waren
een hele leuke avond gehad. Op een paar dames na misschien, voor hen was het bijna een
griezeltocht….toch dames? Na afloop hebben we op het terras van de Waegh nog een drankje
genuttigd.
Na een heerlijke zomervakantie zijn we in september weer begonnen met de koffieochtend. De eerste
keer viel wat in het water, want de briefjes waren wat te laat bij de deuren langs. Maar in oktober was
het weer als vanouds!
Ook het klaverjassen en de crea-doe middagen zijn weer van start.
17 oktober is de jeugd van 12 – 16 jaar naar het bowlingcentrum in Dokkum geweest. Er werd vel
gestreden om de bokaal. Ondanks de stootbumpers waren de prijzen voor de oudere jeugd: bij de
jongens Lolke van der Meulen en bij de meisjes Marijke Holman.

Freonen fan it hokje
Alweer ruim een jaar geleden werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen door de jeugd en de
kaatsvereniging. In dat jaar heeft men zeker niet stil gezeten. De kaatsvereniging heeft haar 2e seizoen in
het nieuwe gebouw net afgesloten. En de jeugd heeft het afgelopen jaar weer heel wat activiteiten
georganiseerd.In augustus heeft het bestuur samen met dorpsbelang een vruchtbaar overleg gehad met de
kaatsvereniging. Er is veel besproken en er zijn een aantal goede afspraken gemaakt. We moeten tenslotte
samen door die ene deur en dan is goed dat je weet wat je aan elkaar hebt.
De oude speeltoestellen worden opgeruimd, deze zijn afgekeurd en er zijn nieuwe voor in de plaats
gekomen. Brommers en fietsen horen niet op het kaatsveld. De jeugd wordt gevraagd zoveel mogelijk
gebruik te maken van het voetpad. Aan de verlichting van het voetpad vanaf de Mearswei wordt gewerkt. In
het najaar werden alle buren van het kaatsveld door de jeugd in de bloemetjes gezet. Een leuke verrassing
en het gebaar werd zeer gewaardeerd. Laatst kreeg de jeugd in de gaten dat het gebouw er toch wel wat
smoezelig uitzag en toen hebben ze de handen eens goed uit de mouwen gestoken en de buitenkant van
het gebouw en het terras schoongemaakt. Onze complimenten voor dit initiatief.Het jeugdhonk draait goed,
de jeugd kent zijn verantwoordelijkheid. Uitspattingen probeert men te voorkomen. Maar mochten er toch
klachten zijn dan kunt u altijd terecht bij iemand van het
bestuur. Of loop gewoon even binnen.
Zo langzaamaan begint ook de jongere jeugd de weg
naar het Hokje te vinden. En dat is mooi want het
jeugdhonk is er ook voor hen. De wet verbiedt het om
alcohol te schenken aan personen onder de 18 jaar. Zo
is de wet en daaraan moeten we ons houden. Maar met
een colaatje en veel vrienden kan het ook heel gezellig
zijn.

Op 8 november is het weer partytime met een
thema-avond. Novembierfeest!!!.
Iedereen is welkom, maar dan wel verkleed naar
het thema.Dus lederhosen en dirndljurk of iets dat
er op lijkt.
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Gymvereniging SSS (Oosternijkerk)
De gymlessen zijn dit jaar weer op de vertrouwde woensdagmiddag in de Terp te Oosternijkerk.
De lessen beginnen om half 2 tot half 3 voor de groepen 1 en 2.
Daarna van half 3 tot half 4 voor de groepen 3 en 4, en als laatste van
half 4 tot half 5 de groepen 5 en 6. Jammer genoeg zijn er geen kinderen van groep 7 en 8 op de
gymvereniging.
De contributie wordt per november van dit jaar verhoogd naar € 6,50 per maand.
Het ledenaantal is het afgelopen jaar sterk gedaald, daardoor zijn wij genoodzaakt deze stap te
nemen om onze vereniging financieel gezond te houden.
Woensdag 26 november organiseren we open lessen, hier kun je zonder je aan te melden, mee
gymmen of gewoon even komen kijken!
Body Move is op donderdagavond van kwart voor 8 tot half 9.
Dit is voor volwassenen die het leuk vinden om in een ontspannen sfeer te bewegen op muziek.
Graag zouden wij de jeugd en volwassenen willen oproepen zich aan te melden bij de vereniging
als zij willen meedoen aan de gymlessen of bewegen op muziek!
Aanmelden is mogelijk bij het bestuur.
Natasja Wagenaar voorzitster
Tjitske de Groot
secretaresse
Ageeth Groenwold penningmeester
Maaike Miedema bestuurslid
Froukje Wiersma bestuurslid

tel: 241777 j.wagenaar02@knid.nl
tel: 242334
tel: 241846 offkosasplace@msn.com
tel: 571173
tel: 241866

Die goede oude tijd?!
-

Vroeger had je nog echte winters
Vroeger kreeg je je loon nog in een bruin loonzakje
Vroeger at je nog roggebrood met kaantjes (brea mei griuwen), potstro, boekweit, griesmeel, weake bôle en
meer van dat “lekkers”
Vroeger had een telefoon nog een draaischijf en zat met een snoer vast aan de muur
Vroeger hadden alleen de buren telefoon
Vroeger kon je een kapotte klomp nog krammen
Vroeger zat gas nog in een gasfles
Vroeger stonden er bij een bruiloft nog sigaretten op tafel
Vroeger dienden bretels nog alleen om te voorkomen dat je broek afzakte
Vroeger had een auto nog een treeplank
Vroeger zat je nog te hannesen met een rolletje in een fototoestel
Vroeger gooide je voor een tientje de tank vol
Vroeger kwamen de bakker en de slager en de brijkarre nog aan de deur
Vroeger kreeg je nog echte billenkoek van meester Van der Mark
Vroeger kreeg je daarna van je vader ook nog eens op je flikker
Vroeger had je nog tupperware-party’s
Vroeger had bijna iedereen een bijnaam
Vroeger maakten ze op de ambachtschool nog zo’n laarzenuittrekplankje
Vroeger maakten de kleuters voor Vaderdag nog een asbakje van klei
Vroeger lazen gereformeerden het Friesch Dagblad en hervormden de Leeuwarder
Vroeger was seks nog vies
Vroeger moesten kinderen nog eten wat de pot schaft
Vroeger hielden winkels nog uitverkoop of opruiming in plaats van “sale”
Vroeger had je nog zure regen
Vroeger verzamelde je nog filmsterplaatjes
Vroeger was alles beter
H.N.
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Het dorpsreisje
Vroeger heette het een bejaardenreisje. Tegenwoordig zijn er geen bejaarden meer. Het heten nu
pensionado’s of senioren. Maar goed, dat reisje bestaat niet meer. Het heet sinds een paar jaar het
dorpsreisje. Overigens neemt dat niet weg dat de meeste deelnemers de 50 al ruimschoots zijn
gepasseerd. Toch waren er de laatste keer enkele relatief jeugdigen mee. Het aantal deelnemers
neemt daardoor gelukkig weer iets toe.
De eerste pleisterplaats was deze keer de “Woonboot van Nelis en Leentje” in Emmercompascuum.
Dat was dus allesbehalve een boot. Het was een horecabedrijf met een inpandig museum. Na koffie
met appeltaart kon de verzameling van Nelis en Leentje worden bekeken. Ongelooflijk wat die lui in
de loop van zo’n 40 jaar hadden verzameld. Complete winkelinventarissen, de inventaris van een
kapperszaak, klokken, naaimachines, weefgetouwen, LP-hoezen, uithangborden,
muziekinstrumenten en een kleine 200 trekharmonica’s. Vooral voor de (aankomende) senioren
natuurlijk een feest van herkenning.
Nelis had daarnaast nog een loods vol bromfietsen en een loods met meer dan 100 motoren. Maar
die waren beide nog niet klaar voor bezichtiging. Of dat nog klaar komt is m.i. nog maar de vraag,
want Nelis is zelf ook al jarenlang een senior. Vooral Jan van de Auck Doniastrjitte, die van die
kleine hondjes, had graag de rest van de dag bij de oude brommers willen doorbrengen, maar dat
was niet de bedoeling van de organisatie.
Emmercompascuum is natuurlijk niet ver van Emmen. Er moest wel gewinkeld worden en Emmen
heeft een behoorlijk centrum, dus dat was de volgende stop. Dat winkelen stamt overigens nog uit
de tijd dat de beppes iets moesten kopen voor de kleinkinderen, die vroeger bij thuiskomst op de
bus stonden te wachten, samen met De Bazuin. Maar dat is verleden tijd.
Terwijl de meeste vrouwen de stad in gingen, een paar moesten eerst uitgebreid lunchen, moesten
de meeste mannen uitrusten van de vermoeienissen en die zochten het eerste het beste terras op.
De volgende stop was Veenhuizen. De reizigers werden in twee groepen verdeeld. De mannen
gingen met een vrouwelijke gids, de vrouwen werden door een kerel rondgeleid in de voormalige
gevangenis. Veenhuizen was oorspronkelijk een heropvoedingsgesticht voor landlopers, bedelaars
en wezen. Later werd het pas een gevangenis. Enkele panden kregen recentelijk al een andere
bestemming, zoals een museum of asielzoekerscentrum. Sinds kort is ook de laatste gevangenis in
Veenhuizen, Groot Bankenbosch, opgeheven.
Tijdens de rondleiding maakten vooral de martelwerktuigen een behoorlijke indruk op de bezoekers.
De laatste bestemming tijdens dit dorpsreisje was Oudwoude. In het etablissement genaamd “De
Iterij”, kon na een borrel vooraf, het diner worden genuttigd. De Iterij kent sinds kort nieuwe
uitbaters, zo waarschuwde de buschauffeur vooraf. Inderdaad moesten ze nog wel het één en
ander leren, maar dat komt vast wel.
Het menu bestond zoals altijd uit soep vooraf, schnitzel met gebakken aardappeltjes, wortels en
spercieboontjes en tot slot ijs na. Wat de soep betreft hadden we wel een primeur. Kon er voorheen
altijd gekozen worden uit tomaten- en groentesoep, deze keer was er kippensoep en
champignonsoep.
Ik ben nu al benieuwd wat we volgend jaar eten.
H.N.
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Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij
Sinds enkele maanden geven Andreaskruisen aan waar de vroegere spoorbaan
van het Dokkumer Lokaaltsje de wegen kruist. Het doel schijnt te zijn om een
spoorfietstracé aan te leggen van Leeuwarden naar Anjum. Het komt bij Wetsens
dan ook over “ons” grondgebied. Ook de familie Havinga zal dan moeten uitkijken
op de kruising. Vooral voor Wetsens natuurlijk een opsteker van jewelste. Het zal
een toeristische trekpleister worden die zijn weerga niet kent.
Voor sceptische buitenstaanders is nog wel even de vraag hoe het komt met delen
van het tracé waar niets meer van de spoorbaan te zien is en de grond is opgegaan
in grotere percelen landbouwgrond. Anderen denken dat het geen spoorfietserij
maar luchtfietserij zal blijken te zijn.
Toch ziet de organisatie er tamelijk professioneel uit. Kijk maar eens op:
http://www.dokkumerlokaaltje.com/home

Deurcollectes
Dit jaar is het geweldige bedrag van € 313,55 opgehaald voor het longfonds.
Inwoners van Wetsens en Niawier vrindelijk bedankt hiervoor !
Ik wil graag de collectanten Froukje, Lize, Fokje en Jacky bedankten voor hun inzet.
Marianne Kersbergen
Jacky Gardenier meldt dat de de collecte voor het prinses Beatrix-spierfonds een bedrag van
€ 283,10 heeft opgebracht.

Jubileum ds. L.C. van Drimmelen
Jubileums zijn van alle tijden, en het is dan veelal ook een dankbaar onderwerp een terugblik te
werpen over een afgelopen periode. Zo ontvingen wij kort geleden een uitnodiging van familie van
een eerdere predikant met een verzoek een korte beschrijving en waar mogelijk met een enkele
foto hun te doen toekomen. Dit vanwege zijn ambtstermijn in onze beide dorpen. Dit was bestemd
voor een herdenkingsboek dat zijn kinderen en familie voor hun vader wilden samenstellen. Door de
redactie van onze dorpskrant werden wij gevraagd, zo mogelijk ook een gedeelte van dit bijzondere
bericht van het ambtsjubileum te kunnen plaatsen in onze dorpskrant. Ds. L.C. van Drimmelen werd
de predikant van de gemeente Niawier-Wetsens die toen niet meer verbonden was met Metslawier.
Het gezin van Drimmelen voelde zich spoedig thuis in de pastorie en in onze beide dorpen.
Het was op zondag 25 oktober dat ds. van Drimmelen bevestigd werd door zijn zwager ds. G.
Kerssies van Hollum (Ameland) welke afkomstig was uit Klundert, Noord-Brabant.
Dominee van Drimmelen hechtte aan tradities. Toen hun eerste zoon Frans geboren werd, kreeg de
dorpsomroeper P.G. Braaksma het verzoek dit blijde feit en gebeuren met bel en boodschap in de
dorpen Niawier en Wetsens “buorkundich” te maken. Een bijzonder feit dat blijde bewondering
wekte.
De sloop van het oude kerklokaal met kosterwoning, en de totale nieuwbouw van het huidige
gebouw Nij Sion had zijn directe belangstelling. Waarbij zijn daadwerkelijke inbreng in het geheel
geroemd werd.
Tevens heeft ds. van Drimmelen een jaar lang in zijn periode van Niawier-Wetsens gediend als
legerpredikant.
Ook bij het realiseren van een monument ter gedachtenis aan de Fryske dichter en schrijver uit
Niawier-Wetsens, Anders Minnes Wybenga, heeft ds. van Drimmelen als lid van het comité op 18
september 1968 een daadwerkelijke inbreng gehad.
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Bij het 100 jarig bestaan van de Gereformeerde kerk Niawier-Wetsens, hield ds. van Drimmelen,
naar aanleiding van II Korintiërs hoofstuk vier, vers 7 een preek, met de tekst: ‘’Maar wij hebben
deze schat in aarden vaten”.

Van links naar rechts:
1e rij Christ K.Sijtsma, Doeke W. Sijtsma, Zeeger van Halteren, Jan Gj.Walda.
2e rij Sake P.Sijtsma, Teade Steenstra, Lieuwe Nicolai. Tjomme L.Dijkma,
3e rij Rielof Kl. Dijkstra , Jan. R.Dijkstra, Jan. G. Braaksma, Jacob Tj. Holwerda, Thomas
J.Fokkens, Ouwe M.Weidenaar, Jan J.Harms,
Zittend: Jan J. Holwerda, Gjalt J.Walda, ds L.C.van Drimmelen, Klaas S. Sijtsma, Willem J.de Boer.

Een speciale foto die is gemaakt bij zijn afscheid op januari 1970, vermeldt alle kerkenraadsleden
die dienden in deze periode, met de lange kalken pijpen waaruit werd gerookt tijdens een jaarlijkse
traditionele bijeenkomst.
Er wordt met dankbaarheid teruggedacht aan de periode met humor en oog voor tradities, dat deze
predikant in onze beide dorpen Nijewier-Wetsens de gemeente als predikant diende.

Niawier-Wetsens, 15-09-2014.
Jan Walda.
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Wat gebeurde er een kwart eeuw geleden?
Vijfentwintig jaar geleden stond er steeds een “Burgerlijke Stand” in de dorpskrant.
Huwelijken, geboortes en dergelijke werden nog even in herinnering gebracht.
Naderhand zijn we daarmee gestopt, bang dat we waren om iemand te vergeten.
Toch is het leuk om 25 jaar later nog eens na te lezen wat er toen voor heugelijke feiten te
vermelden waren. In de dorpskrant van najaar 1989 stond o.m. vermeld dat Ronald en Sjoukje
waren getrouwd, net als Paulien Sijtsma út ‘e Kouwen, Jan Holman fan Wetsens, Afke fan Hielke en
Ruurdtsje, Andries en Trix Wijbenga en Jelle Nutma.
Kennelijk was er 25 jaar gelden een gymnastiekclubje voor vrouwen tot 50 jaar. In de dorpskrant
van destijds werd namelijk gemeld dat wegens een hardnekkige blessure van de leidster, Stientje
Veenma, de repetities werden opgeschort.
In de oude Nieuwe Dockumer Couranten van 1989 wordt verslag gedaan van het dorpsfeest, van
het fierljeppen over de Niawierster vaart, een fiets-puzzeltocht, een viswedstrijd met 53 deelnemers.
De toneelclub had weer een nieuw stuk ingestudeerd, “Keamer te hier”. Een bowlingavond voor de
inwoners van Niawier en Wetsens telde liefst 110 deelnemers. Kortom, er werd een heleboel
georganiseerd en velen deden ook mee. Dat is nu helaas wel anders. Er worden wel pogingen
gedaan om iets te organiseren, maar de deelname laat, jammer genoeg, vaak te wensen over.
Vijfentwintig jaar geleden ontstond er een nieuwe rage, namelijk bungeejumping, het vastgebonden
aan een stevig elastiek, springen van een hoge brug. Aanvankelijk kostte het nogal wat levens.
Inmiddels schijnt het materiaal sterk verbeterd te zijn, want je hoort weinig meer van ongelukken.
Verder meldden de kranten veel berichten die je ook nu regelmatig tegenkomt.
Bijvoorbeeld over bosbranden die Frankrijk en Italië teisteren, een cycloon die huishoudt in het
Caribische gebied, een aardbeving in Californië en discussies over hoofddoekjes .
Vijfentwintig jaar geleden startte RTL met uitzenden, de Berlijnse muur werd geopend en in
Suriname verongelukte een vliegtuig met overwegend Surinamers en Nederlanders. Er kwamen
176 mensen om.
Wat Rembrandt vroeger schilderde, vinden wij kunst. Wat Jopie Huisman maakte ook. Maar er zijn
ook kunstuitingen waarvan wij het een hele kunst vinden om het als kunst te verkopen. In augustus
1989 maakte een kunstproject in Noord-Holland veel tongen los.
Twee kunstenaar lieten een 40 meter lange kustvaarder in Camperduin aan de grond lopen. Daar
werd het schip in stukken gezaagd en op twaalf vrachtwagens naar Hoorn getransporteerd. Daar
werd het schip opnieuw opgebouwd en te water gelaten om naar de sloperij te worden gebracht.
Niet iedereen was het eens met 2 ton overheidssubsidie voor dit kunstproject. Gelukkig waren het
toen nog guldens en geen euro’s.
Maar het valt niet te ontkennen dat het een hele kunst is om voor iets dergelijks subsidie in de
wacht te slepen.
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Nederlands Kampioen
Het zal de meeste inwoners van Niawier en Wetsens zijn
ontgaan dat we sinds een paar maanden een Nederlands
kampioen rijk zijn.
Wie die kampioen is ? Niemand minder dan Froglands
Sunrise. Dat zegt u weinig ? Het is de welluidende naam van
de hackney van Janke de Jong.
Op 30 augustus vonden in Lunteren de jaarlijkse keuringen
voor het hackney-stamboek plaats. Zo’n 70 paarden waren
ingeschreven en ingedeeld in leeftijdscategorieën.
De 3-jarige, door Janke de Jong zelf gefokte hackney, wist
zich ‘s morgens bij de premiekeuring al overtuigend te
plaatsen voor de centrale keuring die dezelfde middag
plaatsvond. Deze centrale keuring wist Froglands Sunrise als
beste af te sluiten en mocht zich daarmee Nederlands
kampioen noemen.
Bij zo’n keuring wordt op allerlei aspecten gelet, zoals exterieur, bewegingen e.d.
Natuurlijk gaat zoiets niet vanzelf. Daar waren jaren van voorbereiding en training aan vooraf
gegaan. De laatste 9 weken voor de keuring was de hackney geplaatst bij Rozendaal in Putten. Dat
is een autoriteit op het gebied van paarden. Hij moest nog de puntjes op de i zetten.
En met succes.
Daarmee is het doel nog niet bereikt. Er zijn verregaande plannen met de Froglands Sunrise.
Het komende winterseizoen zal het paard door de familie De Jong worden getraind voor de
showwagen. In het voorjaar zal er dan opnieuw een logeerpartij volgen in Putten om te kijken of het
paard geschikt is voor de paardensport, in het bijzonder concoursen voor aanspanningen.
Maar Janke benadrukt dat de hackney onder geen beding zal worden verkocht.

Tuinieren Tsjerkepaad
We hebben er zin in!! om te starten aan Tsjerkepaad en zijn al begonnen met voorbereidingen. Wie
nog mee wil doen is welkom en kan zich nog opgeven voor gezamenlijk of individueel tuinieren.
Met deze zin eindigde het stukje over de tuin aan het Tsjerkepaad in de dorpskrant van Mei.
En wat hebben we een mooie zomer gehad om te tuinieren op onze tuin, en wat hebben we
genoten Omdat we een perma tuin er van hebben gemaakt hoefden we niet te spitten.
Nadat we karton op de grond hadden gedaan en daarna een laag stro er over heen, konden we er
grond overheen doen. Klaar om te beginnen met zaaien en planten.
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We hebben sperziebonen, sla, andijvie, boerenkool, tomaten, komkommer etc. geplant.
Ook bloemen, grote zomerbloemen maar ook kleine afrikaantjes.
Iedere maandagavond kwamen we op de tuin om samen een paar uurtjes bezig te zijn.
Even schoffelen, zaaien of oogsten. Gezellig even bijpraten en de laatste nieuwtjes uitwisselen over
tuin of moestuin.
Het gras om de tuinen werd gemaaid door Marcus, daar waren we heel blij mee.
Een paar keer hebben we een meeting gehad bij Tsjikke Tienstra. Onder het genot van een bakje
even praten over de tuin. Door het mooie zomerweer was het soms erg droog op de tuin. We
konden water bij Tsjikke en Sjoukje halen. We willen graag een andere oplossing voor het water,
misschien dat het volgend jaar kan worden gerealiseerd.

Al met al een mooi initiatief wat veel gezelligheid teweegbrengt. Op 22 april hebben we onze eerste
meeting gehouden en op 22 september hebben we een oogstfeestje gehad met de opbrengst uit de
tuin. Carolien had haar huis opengesteld voor ons. Super, een heerlijke pompoensoep was er door
haar gemaakt. Verder waren er heerlijke koekjes, een pasta, een hartige taart, allemaal met
producten uit onze tuin en door de tuiniersters gemaakt.

Zijn jullie enthousiast geworden en willen jullie volgend seizoen ook meedoen op onze tuin?
Je bent van harte welkom om mee te doen. Er ligt nog een stukje braak voor op de tuin en daar
willen we volgend jaar ook een mooie tuin van maken.
Wij hebben er zin in.
Akkie, Carolien, Djoke, Sjoukje, Tsjikke, Gerben, Henk, Linda en Tiny.
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50 jarig ambtsjubileum ds. L.C. van Drimmelen
Zo ziet de voorkant van de kaart er uit met de uitnodiging van
het 50 jarig ambtsjubileum van
ds. L.C. van Drimmelen. Het was 25 oktober 50 jaar geleden
dat ds. van Drimmelen werd bevestigd in de gereformeerde
kerk van Niawier, en op 20 oktober j.l. vierde hij zijn 80e
verjaardag.
Zondag 26 oktober 2014 was er feestelijke dag georganiseerd ter gelegenheid van deze twee
heugelijke feiten. Een zestal gemeenteleden van Niawier zijn naar Amsterdam afgereisd en hebben
een gedeelte van het feestprogramma bijgewoond.
Om half 8 zijn we vertrokken uit Niawier, Christ Sijtsma, Klaas Dijkstra, Riel en Joke Dijkstra en
Marcus en Tiny Weidenaar.
Na een voorspoedige reis kwamen we rond half 10 aan in Amsterdam bij de Pelgrimskerk.
We werden verwelkomd met een heerlijk kop koffie. Om half elf begon de kerkdienst waarin
voorging ds. van Drimmelen. Een mooie dienst waarin vers 2 van Psalm 103 centraal stond n.l. Prijs
de Here mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden.
Na de dienst bood Frans, zijn zoon een boek aan met anekdotes en verhalen gemaakt door familie,
vrienden en bekenden. Ook het bericht van Niawier door Jan Walda gemaakt.
Na de dienst was er koffie met een tompouce, het lievelingsgebakje van ds. van Drimmelen.
Onder tussen was er gelegenheid om dominee te feliciteren. Door de Niawiersters werden er mooie
gebeurtenissen verteld over de periode dat hij in Niawier woonde.
Nog een drankje en kop soep en toen zijn we weer richting Friesland gegaan.
We hebben een mand met typisch Friese producten in Amsterdam achter gelaten zodat hij nog aan
ons zou denken wanneer deze spullen worden genuttigd.

Tip van de maand 1
Deze dorpskrant ontvangt u gratis. Maar weet u hoeveel het abonnement op uw weekblad kost ?
De volgende tip willen we u niet onthouden. Ga het abonnement opzeggen, zogenaamd, of
werkelijk omdat het zo duur is. De kans is groot dat u binnen enkele weken wordt gebeld door de
uitgever met de vraag of u het abonnement toch niet zou willen voortzetten. Ze kunnen u dan vaak
een korting aanbieden van ca. 30 %. En dat is makkelijk verdiend.

Tip van de maand 2
Het geld dat u met bovenstaande tip bespaart moet natuurlijk wel een andere bestemming vinden,
anders hebt u er nog niks aan. Samen uit eten misschien ? Duur denkt u ?
Kijkt u eens op: http://www.groupon.nl. Bij restaurant Suyderoogh, net voorbij Lauwersoog ontvangt
u een driegangenmenu voor € 35,--. Normaal is dit per persoon, maar, geboekt via Groupon, eet je
samen voor die prijs. En het is dan geen simpel toeristenmenuutje maar gewoon van de kaart.
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Hobbyhoekje
Hallo, ik ben Sanne Kloostra, 12 jaar. Mijn grote hobby is
korfballen. Vanaf mijn 7e jaar ben ik al bezig met korfballen. Ik
zit bij de korfbalclub; de Graneat in Dokkum. Bijna al mijn
nicht(jes), veel kinderen uit Niawier en ook mijn broertje en
sinds kort mijn zusje zitten op korfbal.
Ik zit in de B3, samen met mijn beste vriendin Dineke. Twee
keer in de week trainen we en op zaterdag hebben we een
wedstrijd. Voor de uit-wedstrijden moeten we soms best ver
rijden, naar bijvoorbeeld Joure, Wolvega. Maar dat is niet erg
want het is altijd erg gezellig.
Een team van korfbal bestaat uit 8 spelers en meestal 2
reservespelers. Korfbal speel je in twee vakken. Een
aanvalsvak en een verdedigingsvak. In elk vak staan 4
spelers van elk team. Een wedstrijd duurt twee keer 25 minuten + een pauze van 10
minuten. Je scoort door de bal door de korf te gooien, dit levert één punt op. Korfbal is een sport
voor jongens en meisjes door elkaar. Je mag niet
met de bal lopen, maar je moet overgooien naar je
teamgenoten. Als je probeert te scoren maar de
tegenstander heeft zijn hand(en) omhoog, dan is de
bal verdedigd. Je mag dan dus niet scoren, doe je
het wel dan telt het doelpunt niet en krijgt het
andere team de bal.
Korfbal is mijn hobby omdat ik het leuk vind om in
beweging te zijn. Ik vind het erg gezellig met mijn
team. De korfbalclub organiseert ook vaak leuke
activiteiten zoals; BBQ, speurtocht, levend stratego.
Groetjes, Sanne

Ropta Boys bestaat volgend jaar 50 jaar
Op woensdag 16 september 2015 bestaat voetbalvereniging
Roptaboys 50 jaar. Dat duurt nog een tijdje, maar er is al een
jubileumcommissie actief om de festiviteiten rond dit jubileum te
organiseren.Maar hierbij hebben wij ook HULP nodig!
We zijn op dit moment vooral op zoek naar contactgegevens van oud-leden
Dus ken je iemand die lid is geweest van de Ropta Boys of ben je zelf oud lid, geef dit dan door op
het emailadres roptaboys50jaar@outlook.com
Wij ontvangen graag naam, adres, telefoonnumer en mailadres van de betreffende persoon om
deze op de hoogte te houden van de festiviteiten.
ALVAST DANK!
Jubileumcommissie:
Klaas Brouwer, voorzitter, Tineke Slager, secretaris
Yme Braaksma, Douwe Jaap Meinsma Jan Torensma Sietske Torensma, Jan Age Wijma
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Sibbele
Wetsemmer dorpsgenoten alsmede Niawierstersens en andere lezers dezer dorpskrante van om
uitens die dit ook lezen vanwege al het nijs van Wetsens en omstrekens dat eltsenien zich wel
vergrijmen konde om Gosseenzonenmeganisatie met hun nije hok en sjooroem in de stad Dokkum
want die weten nog niet dat in de stad altijten de deuren op slot moeten vanwege dieven en ander
gespuis en dat wist Tsjerk van Wieke uit ons dorp alhier ook want die ging dessavonds naar hun
sjoroem om om daar een grasmaaier ofzo te halen want op de wepseit stondet dat er koopavond
was en de deur was open maar er was gans niemand om de spullen te verkopen want die holsen
uit Niawier hadden dat niet door dus dacht Tsjerk dat het open huis was met gratis spullen maar dat
vond Tsjerk toch ook wat alsen te gek dus toen hebben ze Gosseendie maar opgetelefoneerd en
zodoende hebben ze toch maar betaald en de prijs viel ook nog wel mede zo hoorden wij en de
Weidenaars met in diezelfde buurt hebben ook een prijs gekregen zo lazen wij in de landelijke pers
want een collega sjoernalist meldete dat ze Nederlandskampioengeworden zijn geworden met de
Friese droge worst op een beurs voor de lekkerste en beste visvleeskaas lekkerneien en we
hebben ook een hele droge zomer gehad in Wetsens en omstreken daarom zal het ook wel droge
worst geweest zijn geworden en Jan Sytsma denkt misschien wol dat het altijten droog blijven zal
want die bouwt een ije stal maar daar zit geeneens een dak op en we hebben ook een nije
inwoonster in Wetsens omdat ze Anny heet van Paulusenynskje van tussen Wetsens en Metslawier
omdat zij komen wonen is in het aparte ment van GooitzenenTinekeendie en toen heeft ze ook
mollen medegenomen van thuis maar dat vondet Tineke weer niet goed en toen kwam Anny met
kramdraad aanzetten om dat om een mollebult te plaatsen zodat de mollen niet verder komen
zouden en daar hadden wij wel wille om want dat helpt natuurlijk alleen als het kramdraad in de
grond gegraven is en toen heeft Anny GertJan van de ko u reet maar geroepen want het is maar
een hanestap van de ko u reet naar Wetsens en die heeft de mollen gevangen en wij hoorden uit
onbetrouwbare bron dat Regiena zijn vrouw van de mollevellen een zondagse jas van maken wil en
Leolicht vertelde ons in vertrouwen dat hij en zijn vrouw Anneke nou hun kleren kopen bij de
kringloopwinkel omdat zijn aowee oudedagvoorziening niet zo hoog is en wel een grote feesttent in
het land van dochter Astrid toen Leo jaardig was maar wij weten ook dat LeoenAnnekeendie naar
Turkije op vakantie geweest zijn geweest gegaan maar vanwege te veel geldtekort zijn ze liftend
gegaan en GooitzenenTinekeendie krijgen nou een lift in hun huis zo hoorden wij want Gooitzen
kreupelde een beetje en loopte een tijdje op krukken maar die is dan ook heel kleinzerig zo weten
wij van dokter Wijbenga uut Metselawier die ons dat ook in vertrouwen mededeelde en vanwege
dat Wetsens zo klein is willen ze hier geen stroomwindmolens meer plaatsen maar die komen nou
op het linepaad in Nijewier en dat lijkt ons een stuk beterder en wij moeten er samen ook eens over
gaar met het dorpsbelang om te praten over uitbreiding van het pretpark in Wetsens want wij zien
heel vaaks dat er heiten en memmen met hun kinderen naar uit Nijewier hier komen in ons pretpark
en nou wouden RoelenElly entreeprijzen vragen voor niet Wetsenaren voor ons pretpark en toen
zeide HendrikBoersma dat het dan eerst uitgebreid moest worden gemaakt en nou JanSytsma aan
het uitbreiden is met een nije stal wouden de Miedemas ook uitbreiden met een groter hindenhok
vanwege hun honden maar de gemeente woude dat niet lijden vanwege bestemmingsplan ofzo en
zo weet u alles weer over Wetsens en dus breien wij er nou een einde aan.
Sibbele.

Crea doe middag:
18 november en 09 december
We gaan gezellig knutselen, frobelen, handwerken enz. Een
ieder neemt zijn of haar creaciteve inspiratie mee en zo
maken we er een gezellige leerzame middag van.
Er wordt dus niet voor materiaal en/of onderwerp gezorgd, maar eigen inbreng.
Tijd: 13.00 – 16.00 uur in Nij Sion Consumpties zijn voor eigen rekening
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De Sionsjongers
Dorpsgenoten,
De Sionsjongers, een gezellig zangkoor uit Niawier.
Wij bestaan nog steeds en u bent nog altijd van harte welkom om met ons mee te komen zingen.
Met het koor gaat het goed maar we hebben eigenlijk meer zangstemmen nodig voor een completer
en evenwichtiger geluid.
Onze CMV de Bazuin heeft zijn laatste deuntje geblazen en ook het zangkoor Aalsum/Wetsens
heeft haar zwanenzang gezongen. Dat vinden wij allemaal erg jammer.
Zo ver is het met de Sionsjongers gelukkig (nog) niet maar we zouden op termijn toch wel wat nieuwe
leden kunnen gebruiken. Misschien mogen we de ex-blazers en blazeressen van de Bazuin dan wel
de oud-zangers/zangeressen uit Wetsens ontvangen nu er weer tijd voor hen vrijgekomen is.
Voor een ieder:
indien u zin heeft in een avondje zingen onder leiding van onze dirigente Zwaanette, kom langs op
onze zangavond t.w. elke woensdag om 19.15 u. in dorpshuis “Ny Sion” te Niawier.
Oant sjen bij
de Sionsjongers.

Muziekvereniging “De Bazuin”
Op zondagmiddag 16 November geven wij een afscheidsconcert met medewerking van de
Sionsjongers. U wordt hierbij van harte uitgenodigd. Dit concert vindt plaats in Nij Sion. en begint
om 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar.
Doordat al enkele jaren het leden aantal krimpt, hebben wij als bestuur en leden echter in goed
onderling overleg besloten de muziekvereniging op te heffen.
Alle dorpsgenoten die betrokken waren en ons velen jaren hebben gesteund, hulpen die hun
steentje altijd bij droegen met het ophalen van het oud papier willen we hiervoor heel hartelijk
bedanken.
Namens “De Bazuin”
Trienke Zijlstra

Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens

kijk voor meer informatie op:

http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl
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Lentefair

De Noord-Friese Winkeltjesroute!
In deze route zijn de meest bijzondere winkeltjes van de streek
opgenomen. Het betreft ateliers, brocante- en cadeauwinkels
met een gezellige sfeer, waar je ook nog persoonlijk geholpen
wordt. Vergeet de winkelketens van de grote stad. Trek er op uit
met auto of fiets en ga op ontdekking langs de Noord-Friese
Winkeltjesroute. Het zijn juist deze locaties, die Friesland extra leuk maken!
Bij de deelnemende winkels kunt u een routekaart krijgen op zakformaat. Achterop deze routekaart
vindt u een stempelkaart. Als u de stempelkaart vol heeft, kunt u deze inleveren bij een van de
deelnemende winkels en ontvangt u een kleine attentie!
Openingstijden
De winkeltjes en ateliers zijn op verschillende dagen en tijden geopend. U vindt de openingstijden
per winkel/atelier in de linkerkolom (klik daarvoor even op de foto van de betreffende winkel/het
betreffende atelier). Elke donderdagmiddag zijn we ook allemaal open van 13-16 uur.
Een aantal keer per jaar hebben we echter een gezamenlijke actie, vaak met een speciaal thema.
Op die dagen zijn we allemaal tegelijk geopend en bieden we u de mogelijkheid om bij ons allen
langs te komen.
Data speciale openingsdagen:
 Van juli t/m november 2014 steeds de 1e zaterdag van de maand van 10-17 uur,
 Woensdag 10 december 2014 - Kerstkoopavond (Let op! Van 18-22 uur!)
 In 2015 is er elke laatste zaterdag van de maand (behalve in december)
open dag van 10-17 uur!
www.noordfriesewinkeltjesroute.nl
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It blauwe autootsje
Snein 26 oktober giene Klaas, Christ, Riel, Joke, Marcus en Tiny nei Amsterdam ta om te fieren dat
it fyftich jier lyn wie dat ds. L. van Drimmelen dûmny wurden wie yn Nijewier.
Om healwei 8 soene sy ôfsette fanút Nijewier.
Marcus en Tiny troch it doarp, dêr stiene Klaas en Christ al klear. Sy groetsje inoar en Marcus en
Tiny ride troch om Riel en Joke op te heljen. Sy ride stadich nei Dokkum en rekkenje der op dat
Klaas en Christ harren folgje.
By Wetsens binne sy noch net te sjen, dan mar efkes wat stadiger ride want mei-inoar nei
Amsterdam, dan ek mei-inoar op ride. By Dokkum oankaam, mar efkes op inoar wachtsje. Mar 5
minuten letter noch gjin Klaas en Christ.
Mar wer werom nei Nijewier want yn Amsterdam inoar kwyt reitsje kin barre, mar fan Dokkum nei
Nijewier is fansels eins te gek.
Marcus jout gas en jaget werom nei Nijewier, mar ek hjir gjin Klaas en Christ.
No dan mar allinnich nei Amsterdam en dan sjogge wy sy dêr wol wer.
Krekt oer de Ofslútdyk sjogge we yn de fierte in blauwe auto mei twa hearen deryn en jo riede it al,
mei Klaas en Christ. Mei syn allen komme we yn Amsterdam oan.
In moai by-inoarwêzen, in moaie tsjinst bywenne yn de Pelgrimstsjerke y.f.m it fyftichjierrige
amtsjubileum fan ds. van Drimmelen. Under it genot fan in kopke kofje en in hearlike tompoes, it
favorite gebakje fan dûmny, ha wy efkes bypraat oer de jierren dy’t hy yn Nijewier wurke. Nei noch
in drankje en in kop sop binne wy wer ôfstutsen nei Nijewier.
Klaas hie de auto al klear foar de start, want Christ moast op ‘e tiid wêze foar in famyljefeestje.
Marcus moast noch efkes syn navigaasje ynstelle en ek hy starte de auto.
Wy rieden de dyk op en ta ús ferbazing stie Klaas, nettsjinsteande de haast fan it famyljefeest, op
ús te wachtsjen. Marcus efter de blauwe auto oan, want tocht er, dan hoech ik net de mefrou fan de
navigaasje te folgjen, mar folgje ik Klaas.
Dus der giene wy, earste strjitte links, dan wer rjochts, rjochtút ensfh.
Wy kamen by de ring Amsterdam en tochten no moatte we linksôf. Mar de blauwe auto ried rjochtút,
dat ek Marcus en syn gefolch rjochtút. Kommentaar yn ‘e auto: Klaas rydt ferkeard, mar alla hy sil it
wol better witte, want hy komt hjir wol faker. Dat de auto fierder folgje en soargje dat wy der ticht
efter bliuwe. Mar yn Amsterdam is in protte ferkear en foar’t jo it witte sit der ien of mear auto’s
tusken de blauwe auto en de folgers. Hieltyd mear fernuvering oer de route dy’t de blauwe auto
ried, mar hy sil it wol witte……
Oan’t Joke nochris sjocht en ta de ûntdekking komt dat Klaas hielendal net yn de blauwe folge auto
rydt. Gelokkich dat de navigaasje nettsjinsteande dat Marcus hieltyd de oare kant út gie harren
dochs noch goed troch Amsterdam loadst hat en dat sy allegear wer yn Nijewier werom kommen
binne.

26-11 Film kijken met de bovenbouw
basisschool (groep 5/6/7/8)
Aanvang: 14.30 - +/- 16.00 uur
in Nij Sion

Jij komt toch ook ?!!
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Nieuws van CBS “By de Boarne”
Sinds 2007 ben ik lid van de schoolcommissie van onze De
eerste maanden van het schooljaar 2014-2015 zitten er op.
Het jaar begon met afscheid nemen. Voor de vakantie zijn juf Ria en juf Miriam uitgezwaaid. Na de
vakantie was het de beurt aan juf Hanneke. Na 30 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest,
waarvan 18 in Niawier, ging juf Hanneke met pensioen.
Juf Marijke Solle( Oosternijkerk) en juf Hiltsje Akkerman(Ginnum) zijn de nieuwe juffen.
In augustus zijn we gestart met KansRijkOnderwijs. Een nieuw organisatiemodel waarin een
eigentijdse leeromgeving centraal staat. Een uitdagende leeromgeving die voorbereidt op de
toekomstige samenleving. Bij veranderende tijden horen vernieuwende vormen van onderwijs. Hoe
ziet het er nu uit?
Alle ruimtes van school worden benut. Er is een instructieruimte, waar uitleg gegeven wordt aan
één groep. Een stilte ruimte, een samenwerkingsruimte, een ruimte voor zelfstandig werken en een
tablet ruimte. We werken met periodes van 25 minuten. De kinderen werken met takenbriefjes en
kiezen zelf in welke ruimte ze aan de slag gaan. De rol van de leerkracht is hierdoor veranderd.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor alle leerlingen: de ene keer als instructeur, de andere keer als
begeleider.
Op deze manier worden de kinderen mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
De kinderen die extra begeleiding nodig hebben (zorgactiviteiten) krijgen een structurele en
duidelijke plaats. We maken gebruik van het digitale schoolbord, het werken op computers of
tablets zit verweven in het onderwijsgebeuren.
De Onderwijsinspectie beoordeelde eind oktober de kwaliteit van het onderwijs als goed. De
inspecteur was tevreden en enthousiast over de opzet en uitvoer van KansRijkOnderwijs. Een
boppeslach! Waar een kleine school groot in kan zijn!
Deze resultaten zijn bereikt door de geweldige inzet van leerkrachten, kinderen en de
betrokkenheid van ouders, mijn complimenten!
Woensdag 17 december organiseren we een Kryst kuier door Niawier, noteert u vast de datum?
Vriendelijke groeten,
Namens het team “By de Boarne”, Lies Dijkstra
Kijk voor meer informatie en/of foto’s op www.boarne-pcbodongeradeel.nl/

03-12 Sinterklaas spelmiddag voor de
peuters en t/m groep 4 basisschool
Aanvang: 14.00 - +/- 15.30 uur

Jij komt toch ook ?!!
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Buertferiening de Skulp

Wat hebben we een lol gehad tijdens de Bingo die werd georganiseerd samen met een heerlijke
barbecue die werd verzorgd door Slagerij Weidenaar. Er werden vele prachtige prijzen uitgedeeld
met de bingo en er was een groot springkussen aanwezig.
Deze werd druk getest door alle kinderen en ja,
natuurlijk ook door een aantal volwassenen die graag weer even kind wilden zijn hebben flink staan
springen. Gelukkig heeft het springkussen het allemaal overleeft. :)
In de herfstvakantie hebben we er flink op los geknutseld met alle kinderen van de buurt.
We hebben een mooi etui versierd met textielstiften, strijkplaatjes, glitters en kraaltjes.
Het was een super leuke middag!
Er zijn alweer 3 jaren voorbij gevlogen en in mei 2015 is het weer zover: DORPSFEEST!
Ook de Skulp is weer van plan actief mee te doen met het versieren van de buurt en
een versierde wagen.
Ook in januari 2015 wordt er weer een nieuwjaarsborrel gehouden.
Dit doen we al een aantal jaar en dit is altijd een zeer geslaagde en gezellige middag.
Wist u dat...???????!!!
Wij nieuwe buurtbewoners hebben?!
Meindert de Jong en Afke de Vries zijn komen wonen op nummer 10.
Er 2 mannen (namelijk Rielof Jan Allema en Douwe Douma)
op de buurt zijn die erg goed zijn in het maken van
meubels / lampen / kerstbomen / wandborden, etc. van steigerhout.
Wij onze grote witte tent ook verhuren voor een leuk prijsje
voor de mensen die in Niawier wonen?!
Er nog vaak te hard wordt gereden op de Skulp?!
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It Lûd fan’e Wjukslach
Dit is de titel van onze muzikale theaterproductie, welke we gaan
uitvoeren in de eerste helft van 2015! Een muzikale reis met een
vertelling, een verhaal over liefde, eenzaamheid, geloof en hoop.
Zoals jullie vast allemaal wel weten zingen wij al jaren bij
Vocal Group STIM. Een ambitieuze groep van twaalf ervaren
amateurzangers en zangeressen. Samen willen we plezier
beleven aan het zingen én met elkaar tot steeds grotere prestaties
komen. Onze groep staat onder leiding van Titus Steegstra en op
de piano worden we begeleid door verschillende pianisten, oa.
Jochum van der Woude, Machiel Keekstra, Wiebe Kaspers.
De theaterproductie 'It lûd fan 'e Wjukslach' is ontstaan vanuit
de behoefte om naast ons reguliere vocale repertoire, een
programma te maken dat vanuit een theatrale inslag één geheel vormt.
Het stuk 'it lûd fan 'e Wjukslach' is speciaal voor ons door Theo Smedes geschreven. Het is een
theatrale vertelling waarin verschillende kunstdisciplines tot uiting worden gebracht. Een mooie
mix van vocaal, instrumentaal, poëzie, vertelling en theater, waarmee we een breed publiek willen
aanspreken. Door te kiezen voor meertaligheid komt een het publiek in aanraking met de
verschillende talen en culturen. De gekozen vorm – muzikaal – theater zorgt voor een lage drempel
en vergroot de toegankelijkheid voor jong én oud.
Titus Steegstra, is sinds 2001 afgestudeerd aan het conservatorium, met als hoofdvak basgitaar.
Tijdens en na zijn studie was hij onder andere muzikaal leider van verschillende gospelkoren en
ensembles binnen de lichte muziek. Ook was hij lid van de band Ilanois. Sinds 2010 is hij dirigent
van STIM.
Theo Smedes, de schrijver van het stuk, is freelance acteur en theatermaker. De rol van Carluccio
in de voorstelling 'De Opera' leverde hem de eerste Gouden Gurbe op voor beste hoofdrol. Tot
maart 2014 speelde hij samen met Freark Sminck in 'de Emigrant'.
Anneke Hogeveen zorgt voor de kostuums van onze voorstellingen. Zij kreeg kort geleden de
Gouden Gurbe voor de kostuums van het berne-iepenloftspul van Easterwierrum.
Trots zijn wij dat zij onze kleding gaat verzorgen!
De verteller van het verhaal tijdens de voorstellingen is de heer Jelle Wagenaar uit Dokkum.
Op vrijdagavond 16 januari 2015 is de première van 'It lûd fan 'e Wjukslach', in 'de Bidler'
in Wergea om 20.00 uur. Kaarten verkrijgbaar à € 12,50 / kinderen € 7,50.
Daarna gaan we toeren door de gehele provincie, Terband, Jorwert, Wier, Uitwellingerga,
Sibrandahûs, Rottevalle en de laatste voorstelling staat gepland op 13 juni in Huizum.
Voor data en meer info kunt u kijken op www.vocalgroupstim.nl , facebook en twitter!
Voor het reserveren van kaarten kunt u bij mij terecht!! anneke@allema.nl
Kunt u niet tot januari 2015 wachten om ons te beluisteren, check onze site, wij treden in
december ook nog op tijdens 6 kerstconcerten!
Ingrid Turkstra en Anneke Allema
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Telefoonnummers
Ambulance / Brandweer / Politie

112

In niet - levensbedreigende situaties
Ambulance
Brandweer
Politie

0519-222033
0519-228020
0900-8844

Dorpsagente
E-mail: trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl

0900-8844

Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer

0519-298888
0519-298777

Storingsnummers
Electriciteit & gas
Water
Kabel Noord

0800-9009
0800-0359
0519-701701

Gezondheid
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens
Centraal meldpunt
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 17.00 uur

0519-292223

Dierenarts:
Dierenassociatie Dokkum c.o.
Dierenambulance

0519-292526
0518-400048
of 06-27137586

Dokterswacht

0900-1127112

Huisarts:
H.M.A. Wijmenga
B.Bekkerstrjitte 19
Metslawier
(spoed)

0519-241270
0519-241119

Tandarts:
A.A. Herbig,
Roptawei 22
Metslawier
School
Christelijke basisschool By de Boarne
De Skulp 24
9138 SJ Niawier

0519-241360

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

0519-241232

Thuiszorg
Buurtzorg Dongeradeel
Thuiszorg Het Friese Land

06-23500926
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)
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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
 Anita Mol
 Magda Rietdijk
 Fokje Kingma
 Janny Hoekstra
 Annemarie Wiersma

http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens

0519-321072
0519-242370
0519-242018
0519-241246
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
Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.
Dorpsbelang







0519-297280 of 06-128 39 195

http://www.niawier-wetsens.nl/

Voorzitter
: Hendrik Nicolai
Secretaris a.i.
: Doetie Meindertsma
Penningmeester : Sietske van der Meulen
Algemeen bestuur : Albert Kingma
: Wiebe Turkstra
Webmaster
: Roman Jaworski

0519-241658
0519-241996
0519-241615
0519-241418
0519-242081
0519-242068

Freonen fan it Hokje:
 Voorzitter
: Ronald Lodder
 Secretaris
: Magda Rietdijk
 Penningmeesteer : Nynke Dijkstra

0519-241340
0519-242370
0519-241255
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Gymvereniging S.S.S.
(Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk






Voorzitster
Secretaresse
Penningmeester
Bestuurslid

: Natasja Wagenaar
: Tjitske de Groot
: Ageeth Groenwold
: Maaike Miedema
: Froukje Wiersma

KeatsFeriening De Trije Doarpen
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)










https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk

0519-241777
0519-242334
0519-241846
0519-571173
0519-241866

https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen

Yme Braaksma
Harald Wiersma`
Bote Cuperus
Wiebe Westra
Bean Braaksma
Lolke Bergema
Foppe. Heeringa
Tine Torensma
S. Sijtsma, P Braaksma, R. Eisinga

0519-241611
0519-241488
0519-242165
0519-241636
0519-241213
0519-241704
0519-242097
0519-241736

Nij Sion
 Voorzitter
: Yme Braaksma
 Penningmeester : Ingrid Weidenaar
 Algemeen bestuur : Kor Braaksma
: Pieter Braaksma
: Doetie Meindertsma
: Wikje Braaksma

http://www.nijsion.nl/

Ondernemersvereniging MNW:
 Voorzitter
: Gosse Veenma
 Secretaris
: Hette Meinema
 Penningmeester : Andries Mol
 Algemeen bestuur : Bianca Waamelink

Durk Weidenaar

http://www.ovmnw.nl/

0519-241611
0519-241900
0519-241283
0519-242118
0519-241996
0519-241283

0519-241202
0519-294161
0519-241555
0519-241673

0519-242335

Oranjevereniging
 Voorzitter
 Secretaris duo






: Gert Jan Sijtsma
: Froukje Douma /
: Ingrid Turkstra
Penningmeester : Lieuwe Weidenaar
Algemeen bestuur : Folkert van der Meulen
: Durk Allema
: Wybrand Hoekstra
: Bean Braaksma

SionSjongers
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Bestuurslid

0519-241425
0519-220108
0519-242152
0519-242279
0519-241615
0519-241251
0519-241246
0519-241213
http://www.sionsjongers.nl/

: vacant
: Sjoukje Lodder
: Wim Rietdijk
: Annet Basteleur

0519-241340
0519-242370
0519-242052

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct
Mail dit naar afm.wiersma@gmail.com
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Agenda Activiteiten in- en om Niawier
08 november

Novembierfest in ‘t Hokje

12 november

Koffieochtend in Nij Sion

15 /16 november

Wintermarkt 2014 - Ornea State Paesens

16 november

Mixconcert Sionsjongers met CMV “de Bazuin”

18 november

Crea doe middag in Nij Sion

22 november

Winterfair – De oerslach 2 te Metslawier

26 november

Film kijken met de bovenbouw in Nij Sion

26 november

Open lessen bij Gymvereniging S.S.S. te Oosternijkerk

27 tm 30 november

Kerstsprokkelfair in de Vertakking te Ryptsjerk

28 november

Klaverjassen in Nij Sion

29 november

Winterfair in de Nije Warf te Wâlterswâld

03 december

Sinterklaas spelmiddag voor de peuters en tm groep 4 – Nij Sion

09 december

Crea doe middag in Nij Sion

10 december

Koopavond Noord-Friese Winkeltjesroute

12 december

Kerstfair in Dickensstijl - Dokkum

13 december

Winterfest in Ferwert

13 december

Kerst/Hobbymarkt Eastermar

17 december

Koffie ochtend in Nij Sion

21 december

STIM Kerstoptreden Niawier

24 december

STIM kerstnachtdienst Hantum

16 januari

Premiere van “It lûd fané Wjukslach” – STIM

29 januari

Sionsjongers optreden in de “Waadwente” te Dokkum

21 maart

Lentefair in NijSion

06 maart

Sionsjongers Federatie zangavond

22 april

Sionsjongers Optreden in “de Skûle”

28 tm 31 mei

Dorpsfeest met thema: Televisie

16 september

Voetbalvereniging Roptaboys bestaat 50 jaar
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