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Foarwurd
“It is seker stil wurden dêr by jim yn Nijewier” wurdt der faak frege.
Dat kloppet. Der steane op ‘e Siercksmawei gjin Poalske frachtauto’s mear âlde trekkers as
masines op te laden. Ek sjogge wy gjin grutte frachtauto’s mear dy ‘t nije trekkers as masines stean
te lossen. Der ride gjin heftruks mear hinne en wer. Mar ik kin wol altyd gewoan myn hiem op- as
ôfride. Der stiet noait mear in trekker as frachtauto yn ‘t paad.
De Siercksmawei is hielendal leech.
De bussen kinne gewoan trochride en hoege net mear te wachtsjen oant sy der wer lâns kinne. En
ek de oare auto’s kinne wer sa hurd ride as sy wolle. En guons dogge dat spitigernôch ek.
It is echt stil wurden no ‘t de smid fuort is.
Veenma Mechanisatie sit no yn Dokkum. In protte doarpsgenoaten ha nei de offisjele iepening west
en ha it ôfgriislike grutte gebou sjoen. Moai gebou, moai feest, moai fjûrwurk.
No ‘t it sa stil wurdt yn Nijewier, hoopje wy dat it frekte drok wurdt op de Hegediken yn Dokkum en
wy winskje de famylje Veenma in bulte sukses ta.
By it Tsjerkepaed begjint it trouwens drokker te wurden. Dêr ha wy no folkstúntsjes. Dat wurdt fêst
in hiele aardichheid. Der binne in pear gewoane túnders, dy ‘t hoopje dat der fan ‘t simmer amers fol
beantsjes (pûltsjes neame sy soks yn ‘e Wâlden), woartels en reade byt fan tún komme. Oaren
wolle in saneamde pluktún en wer oaren dogge oan “permacultuur”.
Wat dat is ? Freegje har mar. Want dat is fansels ek in bytsje de bedoeling, dat der ris in praatsje
makke wurdt. Wy ha ommers yn Nijewier en Wetsens gjin leagenbank.
Mear oer dy folkstunen fierderop yn dizze doarpskrante.
Wat noch mear yn dizze doarpskrante ?
Der is nijs fan de freonen fan it hokje, fan De Bazuin, fan de Sionsjongers, fan de skoalle.
Ek binne der in pear stikken te lêzen oer feroaringen yn de soarch. Fansels stiet ek wol yn de
deiblêden mar wy wolle der ek yn de doarpskrante wat oandacht oan jaan.
Wy hoopje dat jim dizze doarpskrante mei nocht lêze sille.

De redaksje,
Hindrik Nicolai

h.nicolai02@knid.nl

In de volgende editie kan uw bijdrage komen te staan.
Inleveren voor 25 oktober 2014 graag.
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Nieuws van Dorpsbelang
Volkstuinen
We hebben de woningbouwcorporatie weten te overtuigen om een bouwperceel aan het
Tsjerkepaed “om niet” aan ons te verhuren. De bedoeling is om hier volkstuinen aan te leggen.
U leest in deze dorpskrant meer hierover.
Wegenonderhoud
We ontvingen van de gemeente bericht dat de trottoirs aan het Tsjerkepaad dit jaar worden
aangepakt. Ook zal er een nieuwe dek- c.q. slijtlaag worden aangebracht op Grytmanswei, de
Pypsterwei en de Singel.
Zorg
We ontvangen veel informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten met betrekking tot de
veranderingen in de zorg en de rol die dorpsbelang daar wel of niet in kan spelen.
Er is nog veel onduidelijk. Elders in deze dorpskrant treft u meer informatie aan.
Goedkoop naar Aqua Zoo Friesland ?
Aqua Zoo heeft voor ons als vaste relatie (!!) een unieke aanbieding.
Zij bieden ons entreekaartjes aan voor € 8,-- per stuk. Normaal kost een kaartje € 17,--.
De kaartjes zijn onbeperkt geldig.
Hebt u belangstelling, graag even een mail naar dorpsbelang: secretaris@niawier-wetsens.nl.
Wel graag bestellen voor 20 mei.
En, laten we eerlijk zijn, het is echt de moeite waard.
Speeltoestellen
De speeltoestellen op het kaatsveld zijn verouderd.
Oplappen gaat niet meer.
Van de gemeente mochten we iets nieuws uitzoeken.
Hij komt niet meer in het uiterste hoekje maar wat
dichterbij. Het wordt deze:

H.N.

Avond 4 daagse
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Nieuws van Oranjevereniging
Koningsdag 2014
Dit jaar vierden we voor de eerste keer Koningsdag. Dit hebben we dan ook eens een keer op de
avond gevierd. Wij begonnen om 19.00 uur de optocht met de Bazuin op de wagen achter de
trekker een ronde door het dorp. De kinderen mochten
verkleed komen en hier was een prijsje aan verbonden.
1e prijs was voor Laura Allema, 2e was Aljantine
Holtewes, 3e was Tiny Fokkens.
Na de optocht en het volkslied was er koffie/limonade
met oranjekoek. Na de limonade was er bingo voor de
kinderen van de basisschool .
Er werden maar liefst vier bingo kaarten gespeeld met
telkens eerst een bovenste rij, een onderste rij en dan de volle kaart. Dit werd met vol enthousiasme
door de kinderen gespeeld met begeleiding voor de kleinsten.
Na de koffie was Duo Melodie er voor de volwassen met een uiteenlopend repertoire. Ook na de
bingo werd er gedanst door de kinderen en zelfs muziek aangevraagd.
Om 12.00 uur werd er nog een verjaardagslied gezongen voor onze jarige in het midden, Folkerd
van der Meulen, die enthousiast meezong op de tafel.
Kortom een avondvullend programma voor ieder wat wils.
Wij kunnen weer terugkijken op een geslaagde koningsdag, met dank aan Geert Kingma, de
Bazuin, Duo Melodie en alle dorpsgenoten die hierbij aanwezig waren.
Spelweek 2014
Ook dit jaar willen we weer een spelweek organiseren.
Datum om alvast in uw agenda te noteren: Donderdag 19 juni, Vrijdag 20 juni en Zaterdag 21 juni.
Even een korte omschrijving van wat we gaan doen, namelijk,
19 juni Tiepelen, 7 spelers per buurt,
20 juni kneusje kaatsen met een zachte bal, 3 spelers per buurt,
21 juni volleybal, 1 team 6 spelers per buurt en na afloop een BBQ.
Het programma krijgen jullie te zijner tijd nog wel in de brievenbus.
Dorpsfeest 2015
Volgend jaar is het weer zover, dan hebben we weer ons 3 jaarlijks
dorpsfeest.
Even ter informatie en ook deze datum kan alvast in de agenda gezet
worden.
Donderdag 28 mei t/m zondag 31 mei 2015.
Met als thema: Televisie.
Ook nu hebben we weer gekozen om met het dorpsfeest weer met versierde wagens te rijden.
Om te voorkomen dat er dezelfde wagens worden gemaakt willen wij graag dat ze bij het Oranje
bestuur aangemeld worden, voordat men aan het werk gaat.
Het lijkt nog ver weg, maar voor we weten is het alweer zover.
Dus hierbij succes gewenst met de voorbereidingen.
Het Oranjebestuur

Glascontainer
Oproep: Wie van de jeugd wil mij helpen om van de glascontainer iets moois te maken?
Bijvoorbeeld door hem eerst in één kleur op te verven en dan er mooie figuren of bloemen op te
verven. Bellen jullie mij even op 241700 of komen jullie even bij me langs op de Bredewei 4a?
Tiny Weidenaar
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Activiteitencommissie
Een kort overzicht van wat we het afgelopen jaar gedaan hebben.















In mei het 50+/ dorpsreisje naar het klompenmuseum Eelde Paterswolde. 's Middags naar
een speelgoedmuseum. Tussendoor nog een heerlijke lunch en aan het eind lekker eten. De
inwendige mens werd goed verzorgd. We konden terugzien op een geslaagd reisje.
Eind juni kon men meedoen aan een fietspuzzeltocht. Ondanks de kleine opkomst was het
toch een gezellige avond. Met een lekkere kom soep na afloop.
Eind augustus hadden we een nazomerfair gepland, maar die hebben we omgezet naar een
winterfair in november.
In september liepen er heel wat vreemde figuren door het dorp. Het waren de vossen waar
de kinderen naar op zoek moesten gaan. Ze hadden ze snel gevonden.
In oktober was er een spokentocht uitgezet. Een wandeling naar het bos van Metslawier en
weer terug en onderweg doken op de meest onverwachte plekken enge figuren tevoorschijn.
Een deelnemer schrok zo erg dat ze in de sloot terechtkwam. Zeer geslaagd en zeker voor
herhaling.
11 november: Sint Maarten. De kinderen hadden prachtige lampionnen gemaakt en
natuurlijk mochten ze weer met hun ljochtjes door het dorp. Na afloop wat lekkers in Nij Sion.
Eind november was er dan de 1e winterfair. Een geslaagde middag met veel deelnemers en
bezoekers. We houden hem erin.
In december mochten de kinderen hun schoen zetten en na de Pietendisco weer gevuld
meenemen.
In februari zijn we begonnen met een inloop – crea – doemiddag. De opkomst was redelijk.
In september gaan we hiermee verder.
Ook was er een filmmiddag voor de jeugd. We hebben gekeken naar Brammetje Baas.
Eind februari hebben veel inwoners van Niawier genoten van oude filmopnames van Marie
de Jong. Er kwamen veel mensen op af en men vond het een geslaagde avond.
In april was er de BINGO. Met veel enthousiasme en in grote spanning werden de cijfertjes
doorgekrast. Wordt het een prijs of niets. Een goede opkomst en er zullen er zeker meer
volgen.
Ook was er op de woensdag voor Pasen een kinderknutselmiddag. Met een plantje, een
paastak, een zelfgemaakte tulp en een memobordje gingen ze trots naar huis.

Het programma tot aan de zomervakantie vindt u onder dit stukje schrijven.
En voor het einde van het jaar staat er nog veel in de planning.
Bloemschikken in de herfst, de winterfair, sint maarten en Sinterklaas en kerststukjes maken.
Koffieochtenden, klaverjassen en de crea-doe-middag.
Voor ieder wat wils en mochten er nog suggesties zijn dan horen wij dat graag.
Helaas heeft een zeer actief lid ons verlaten. Antje is ermee gestopt. Maar we hebben gelukkig een
goede vervanger gevonden. Annemarie Wiersma komt onze gelederen versterken.
We bedanken Antje en verwelkomen Annemarie.
Planning van de activiteitencommissie tot aan de zomervakantie
22 mei Dorpsreisje voor jong en oud!
18 juni Straatspelen 14.00 uur voor de basisschoolkinderen
Met verschillende activiteiten zoals spijkerpoepen, snoephappen, zaklopen, etc.
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3 juli

Stegenwandelpuzzeltocht
◦ 19.00 uur starten bij Nij Sion
◦ 2 euro per persoon
◦ Opgeven kan voor 28 juni bij Janny Hoekstra (telefoonnummer: 241246)
◦ Slecht weer?! Dan doen we de tocht op 21 augustus
◦ Bij minimale opgave gaat de tocht helaas niet door!
www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens

Tot ziens op een activiteit!

Nij Sion
Met dank aan de vele vrijwilligers kan Nij Sion “draaien“, zoals dat vaak genoemd wordt.
Deze mensen zorgen ervoor dat de “normale exploitatie“per jaar quitte draait.
Toch hebben wij zorgen. Het zal u bekend zijn dat er een schuld op het gebouw zit.
Wij willen graag deze schuld aflossen maar zijn daar niet toe in staat onder de huidige
omstandigheden.
Het bestuur bereidt maatregelen voor om toch jaarlijks een bedrag af te lossen. Het zal een pakket
aan maatregelen zijn met de onvermijdelijke consequentie dat een en ander duurder zal worden.
In gesprekken met alle vrijwilligers waren wij allen van mening dat het prijsniveau van b.v. de
dranken en de zaalhuren aan de “lage“ kant waren in vergelijking met andere dorpshuizen.
Zo zijn er nog meer opties doorgenomen die elk de moeite waard zijn om verder te onderzoeken.
Het bestuur komt binnen afzienbare tijd “naar het dorp“ toe om deze voorstellen bekend te maken,
in de hoop dat onze inwoners hier op een positieve manier naar zullen zien en waar mogelijk ons
financieel meer mogelijkheden zullen geven om een begin te maken met deze aflossing.
Wat de personele bezetting betreft zouden we graag nog een aantal vrijwilligers willen begroeten,
die bij toerbeurt willen helpen in Nij Sion. U /Jij kunt bij Doetie informatie krijgen “hoe en wat en
wanneer”. [tel 241996]. Van de huidige groep zijn een aantal door diverse omstandigheden
afgevallen .
Voor wat de bezetting van Nij Sion betreft hebben wij de indruk dat men Nij Sion al goed kan vinden
in de regio, met name de achterzaal scoort prima, maar er is nog voldoende ruimte voor
belangstellenden om in wat voor vorm ook kennis te maken van het sfeervolle Nij Sion.
Het dorp mag trots zijn op deze prachtige accommodatie.

Bestuur Nij Sion.
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Kaatsvereniging"De Trije Doarpen
Als u dit leest zitten we in de maand mei en dat betekent voor de liefhebber volop kaatsen.
Als kaatser(ster) kun je meedoen aan de eigen wedstrijden (dus georganiseerd door de eigen
afdeling) , federatiewedstrijden (organisatie federatie Dongeradeel) en bondswedstrijden
(georganiseerd door de K.N.K.B) en ook als toeschouwer kun je volop naar de wedstrijden.
Wij als afdeling stemmen de 3 agenda’s zo op elkaar af dat iedereen z’n keus kan maken. De wat
betere kaatsers(sters) nemen meestal deel aan of de federatie of nog een niveau hoger de
Koninklijke Nederlandse Kaatsbond, daar werken wij als afdeling ook naar toe.
Vanaf begin mei tot ongeveer half juli is er bijna altijd een kaatswedstrijd op het Mearsfjild. Elders in
onze dorpskrant vindt u / jij de wedstrijdagenda.
Het hoogtepunt dit jaar is op 24 mei; dan komen de beste kaatsers van Nederland naar Niawier.
Er nemen 10 parturen deel aan deze wedstrijd, ze worden door elkaar geloot. Dit betekent hopelijk
spektakel van de bovenste plank. De organisatie van zo’n hoofdklassewedstrijd is niet niks, wij zijn
al maanden bezig met de voorbereiding, met name het financiële stuk is een risico, maar met de
stand van zaken op dit moment (eind april) hebben goede hoop dat we “er uit“ komen.
Hier mag u/ jij niet ontbreken op deze topdag en wij gaan er dan ook vanuit dat het hele dorp komt
kijken (dat geldt natuurlijk ook voor de dorpen Oosternijkerk en Metslawier).
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden onze wedstrijden op zaterdagmiddag verkaatst.
De trainingen zijn op vrijdagavond vanaf 19 uur. Als trainer zijn wij erin geslaagd niemand minder
dan Renze Pieter Hiemstra te contracteren. Renze Pieter was vorig jaar koning op de P.C., volgens
ingewijden een toptrainer. Wij hopen dat onze jeugd daar hun voordeel mee kan doen
Nogmaals u/jij zien wij heel graag op onze wedstrijden en of trainingen.
Bestuur, jeugdbestuur kaatsvereniging “De Trije Doarpen”

Freonen fan it hokje
Wat is er zoal gebeurd in en om it Hokje het afgelopen jaar ?
In april 2013 nam de kaatsvereniging alvast zijn intrek in het gebouw. Er moest gespeeld worden.
Dat kon ook want de bouw was op wat details na klaar. We mogen er trots op zijn dat er met zoveel
inzet een mooi gebouw is neergezet.
Op 27 mei hebben we deelgenomen aan een overleg met de gemeente en de andere jeugdhonken.
Het ging hierbij vooral om het uitwisselen van ervaringen. Op deze bijeenkomst kwam nog een
vervolg in oktober. Daaruit is gebleken dat ons jeugdhonk t.o.v. de anderen het heel goed doet.
Dit overleg met de gemeente en andere jeugdhonken zal regelmatig terugkomen.
Op 30 mei was er een informatieavond voor het gehele dorp. Hier hebben we onszelf als stichting
voorgesteld en een presentatie gegeven over o.a. de openingstijden, financiën, huisregels en
verdere gang van zaken.
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Er werd een dam en een voetpad aangelegd om het gebouw ook toegankelijk te maken vanaf de
Mearswei.
Op 12 juni was de officiële opening van het gebouw tijdens de spelletjesweek. Lolke van der
Meulen en Wouter Castelein onthulden de naam van het gebouw.
In de zomermaanden/ vakantie werd het jeugdhonk al goed gebruikt.
Gezamenlijk hebben we alle rommel om het gebouw opgeruimd zodat het aanzicht weer keurig is.
Er is het nodige aangeschaft voor de inrichting en ook kwam er een muntautomaat.
Vanaf september draait het jeugdhonk bijna dagelijks en zijn er al veel activiteiten georganiseerd
zoals: een filmmiddag, thema avonden, spelweek, darttoernooi, NK sjoeltoernooi (Niawier
kampioenschap), army party, karten, novemberbierfeest, oud en nieuw met carbidschieten,
vuurwerk en de nieuwjaarsborrel.
In februari is het stichtingsbestuur bij de notaris geweest en is de akte van het recht op opstal
getekend. Dit betekent dat de stichting eigenaar is van het gebouw voor de periode van 10 jaar. Dit
zal vervolgens telkens weer voor een zelfde periode verlengd worden.
We zijn nog niet klaar. Er komt nog een hek op de dam en verlichting langs het pad.
Dit is hard nodig want in de winter is het wel erg donker en is het pad nauwelijks te vinden.
Ook voor het komend jaar staan er weer veel activiteiten in de planning.

Hoe komt het met de zorg ?
Hoe komt het straks met de zorg ?
Vooral ouderen en mensen die zorg nodig hebben, zullen met die vraag worstelen.
Dat er een boel staat te veranderen, is duidelijk. Maar wat precies ? Dat is nog allerminst duidelijk.
Geruchten dat u in de toekomst als u ziek en hulpbehoevend bent, door uw buurman moet worden
gewassen, is onzin en bangmakerij.
Maar dat het allemaal minder vanzelfsprekend wordt, is wel duidelijk.
Voor wat de hulp thuis betreft is de belangrijkste verandering dat niet meer dat de vraag wordt
gesteld “waar heb ik recht op ?” maar in eerste instantie “wat is precies het probleem?”.
We kennen allemaal wel de voorbeelden van mensen die “recht” hadden op een scootmobiel, terwijl
het ding dag in - dag uit, vrijwel ongebruikt in de schuur kwam te staan.
Of mensen die voor 1 of 2 euro met de taxi naar de kapper in Dokkum werden gebracht, om daar
een permanent te laten zetten voor € 60,--, of Joost mag weten wat zoiets kost.
En zijn we niet allemaal een beetje verwend in Nederland ? We vinden het heel normaal dat we
zelf de nieuwe auto betalen en de nieuwe elektrische fiets betalen we natuurlijk ook zelf. Maar de
rollator en de scootmobiel moet iedereen plotseling aan meebetalen.
Mensen sparen vaak voor de oude dag. Maar als de oude dag eenmaal aangebroken is, willen we
dat spaarpotje niet meer kwijt.
De zorg wordt minder vanzelfsprekend dan voorheen. Het begrip “verzorgingsstaat” zal een heel
andere invulling krijgen.
Ouderen zullen vaker iemand moeten vragen om ergens mee te helpen. Dat kan één van de
kinderen zijn, de buurman of de burenhulp. Vaak durven mensen die een beetje hulp nodig
hebben, niemand te vragen. Natuurlijk is dat ook een stap die even genomen moet worden. En je
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wilt toch niemand tot last zijn ? Maar zou de buurvrouw het erg vinden om u even naar de kapper
te brengen ?
En die overbuurvrouw die iedere donderdagmorgen boodschappen doet, vindt het vast prima dat u
ook zo nu en dan even meerijdt naar de winkel. En zou de buurman met die mooie elektrische
heggenschaar te beroerd zijn om uw ligusterhaagje ook even in te korten ?
En als u de zenuwen krijgt bij dat ingewikkelde formulier van de gemeente of de belastingen, zou
die andere buurman niet even willen helpen ?
Misschien vinden de buren het zelfs nog wel leuk ook om iemand te kunnen helpen.
Maar je moet wel durven vragen.
En hoe zit het ook al weer met die officiële burenhulp ? Je hoort er niks meer van.
Het bestaat nog steeds maar er wordt in Niawier helemaal geen gebruik van gemaakt. Trienke
Zijlstra is al jarenlang de contactpersoon. Maar ze wordt nooit gebeld. Ja, toen ze de contactpersoon van Metslawier in de vakantieperiode moest vervangen, toen was het even druk.
En hebt u echt hulp van de overheid nodig, dan is er is de Wmo, de wet maatschappelijke
ondersteuning. Dat wordt geregeld door de gemeente. De gemeente heeft zogenaamde meitinkers
in dienst, die meedenken om een oplossing te bedenken voor uw probleem.
Daarover vindt u elders in deze dorpskrant meer informatie.

HN
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Home alone IV
Zo eind december worden er op televisie vaak films uitgezonden met de titel “Home alone”.
Ze zijn, geloof ik, genummerd 1, 2 of 3. U kent ze vast wel. Het gaat over een gezin dat op vakantie
gaat en onderweg, of al op de eindbestemming, er achterkomt dat er per ongeluk één kind is
vergeten. Die is dan nog alleen thuis, home alone.
Ook in het echt gebeurt iets dergelijks wel. Ouders die, met de auto, kinderen van school halen en
thuis tot de ontdekking komen dat er één ontbreekt. Die staat nog op het schoolplein te huilen. Nou
is dat vrij eenvoudig te corrigeren.
Iets soortgelijks hoor of lees je wel van mensen die onderweg met camper of caravan naar het
vakantieadres zijn en even gaan tanken. Terwijl er wordt afgerekend in de shop, gaat één van de
medereizigers, die intussen wakker werd in de caravan of achterin de camper, even snel naar het
toilet. Het vervolg laat zich raden.
Uit doorgaans betrouwbare bron hoorden wij een gebeurtenis die hieraan doet denken.
Klaas en Doetie, u kent ze wel, waren van plan om met zoon Aebe, die toen nog bij heit en mem
woonde, ergens naartoe.
Waar naartoe, vertelt het verhaal niet. Het doet er ook niet toe.
Klaas zit achter het stuur en Aebe zit er naast en zij zijn klaar om te vertrekken. Maar, zoals bij de
meeste gezinnen, heeft ook hier de vrouw iets meer tijd nodig. Nog vlug even dit, is het gas wel uit,
nog even voor de spiegel, u herkent het wel.
Zo ook hier.
Als Doetie dan achterin de auto wil stappen, ligt er allemaal troep op de achterbank. Dan maar aan
de andere kant. Ze gooit het portier dicht om achter de auto langs te lopen en zo rijdt Klaas, zonder
te kijken, weg.
Klaas en Aebe zijn druk in gesprek en Doetie staat wild te gebaren op de oprit.
De mannen zien niks natuurlijk. Zij denken dat Doetie gewoon is ingestapt.
Er zit voor Doetie niks anders op dan maar weer naar binnen.
Daar zit Marijke, zo heet ze geloof ik, de vriendin van Aebe. Zij mocht kennelijk niet mee.
Zij belt naar de mannen. Die zijn natuurlijk al bij Dokkum, want Klaas houdt van opschieten.
“Ha jim neat fergetten ? “
“k Soe net witte wat”.
“Doetie miskien ?”
“Doch net sa dom, dy sit efteryn “.
“Oh ja ?”
“Wel blik…….”.
HN

Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens

kijk voor meer informatie op:

http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
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Een dagje tweede en eerste kamer
Een dagje tweede en eerste kamer, zo beschreef onze gastvrouw Lutz Jacobi ons bezoek.
Lutz Jacobi: Een dagje ‘Glazen Huis’ in Den Haag
Meermalen veilde ik afgelopen jaar in de Blokhuispoort samen met RTL Verslaggever en Fryslanfan Frits Wester als Veilingmeester voor Serious Request. Er werd van alles geveild: complete
kleding-make-over, kunstwerken, een zeiltocht met Frits Wester en Arie Boomsma.
En alle keren werd er een ‘dagje Den Haag’ geveild voor veel geld! Ik weet de bedragen niet meer
exact, maar meen dat een bezoek aan Den Haag zo ongeveer t zelfde opbracht als het zeilen met
Wester en Boomsma! Zodoende krijg ik nog steeds bezoekers van de veiling op bezoek op het
Binnenhof.
Zoals Kees en Tietsje Boersma uit Rinsumageest, Marcus en Tiny Weidenaar uit Niawier en Wini
Weidenaar uit Leeuwarden. Dinsdag 15 april kwamen zij het dagje verzilveren in Den Haag.
Vragenuurtje bijgewoond, de mooiste plekken van de historische gebouwen van de Tweede Kamer
gezien, een kijkje genomen in de Eerste Kamer en aan t eind van de dag samen gegeten in
Perscentrum Nieuwspoort, waar ook Frits Wester van RTL aanschoof!
Serious Request in Friesland was een geweldig succes! Ongelooflijk veel goede acties, activiteiten
van kinderen op scholen, initiatieven van bedrijven, de veilingen in de Blokhuispoort en buren-metelkaar zorgden maandenlang voor een geweldige dynamiek en sfeer. Want voordat t Glazen Huis
eind december in Leeuwarden stond werd er al maandenlang geld ingezameld. De geweldige sfeer
tijdens de dagen dat t Glazen Huis in Leeuwarden heerste werd in t hele land gevoeld. Bij t slotfeest
stonden er zo’n 18.00 mensen op en rond het Wilhelminaplein. Bomvol, de sfeer was perfect! Met
een astronomische recordopbrengst: ruim 12 miljoen euro voor de bestrijding van diarree in arme
landen, jaarlijks sterven hier wereldwijd zo’n 800.000 kinderen aan.
T.W.

Elf dorpshuizen fietstocht
Zaterdag 6 Juni 2014 wordt voor de 3e keer de “Elf Dorpshuizen Fietstocht” georganiseerd.
Deze fietstocht is 40-50 km en wordt uitgeschreven door en langs 11 dorpshuizen in onze regio.
Start / finish & stempelpost ook in Nij Sion te Niawier.
✓ De route ontvangt u bij de start
✓ Ieder deelnemend dorpshuis doet dienst als stempelpost en eventuele pauze
✓ De tocht is voltooid als u terug bent in het dorpshuis waar u bent gestart en daar de
11e en tevens laatste stempel ontvangt.
De flyer wordt tzt op de website van http://www.niawier-wetsens.nl/ geplaatst
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Doarpsgenoaten yn byld – Jaap en Wieke de Jong
Foar de rubryk “Doarpsgenoaten yn byld” wienen de dizze kear op it Anders-Minneshoekje, by Jaap
en Wieke de Jong. Sy wenje hjir no al 20 jier oan ‘e Grytmanswei yn Nijewier. It is dêr noch krekt
Nijewier. Hûndert meter fierderop begjint Wetsens.
Wy ha noflik sitten te praten yn it nije túnhûske wat it ôfrûne jier neist de pleats delsetten is. It âlde
stie efterhûs en wie skjin oanein.
Jaap, hy is fan nijjiersdei 1948, komt fan Nes-D. Nei de legere skoalle hat hy nei de ambachtskoalle
gien. Dat hiet letter de LTS en no it VMBO, sa goed as ik wit. Nei skoalle waard Jaap timmerman by
Willem de Wilde yn Nijtsjerk. Mar omdat Jaap nochal wat lest fan ‘e rêch krige, koe hy gjin
timmerman bliuwe. Nei 6 jier moast hy dermei ophâlde. Hy koe doe by de gemeente komme, dat
wie doe noch Eastdongeradiel. Nei earst wat stagerinnen kaam Jaap dêr yn 1973 foar fêst.
Eastdongeradiel wie doe drok dwaande mei de âlde kearnen. De binnenbuorren fan doarpen as
Mitselwier en Ie waarden doe hielendal opknapt. Alde hûzen waarden fan binne hielendal nij mar de
bûtenkant bleaun sa mooglik by it âlde. De gemeente die dat foar in grut part yn eigen behear. Jaap
moast dêr de tekeningen foar meitsje.
Letter hat Jaap in protte kursussen folgje moatten en wurke hy foar “Bouw- en woningtoezicht”. In
jier as fjouwer lyn koe hy út it wurk.
Hy is no drok mei de hynders en is dêrneist siktaris fan de “Cluster Verwantenraad fan Talant fan
Tytjersteradeel/Surhuisterveen” en boppedat WMO-lid. De âldste dochter, Alie, wennet yn Burgum,
sadwaande.
Ferkearing
Wieke is berne yn Burgum. Mar sy is opgroeid yn Feankleaster. Har âlden gienen dêr hinne te
wenjen doe ‘t Wieke 5 jier wie. De legere skoalle dêr ‘t sy hinne moast stie yn De Triemen. Doe ‘t sy
yn de lêste klasse siet, krigen sy in nije skoalle. Mar dy is no koartlyn ek al wer ôfbrutsen. Wieke
moast in protte thús helpe yn ‘e buorkerij en fansels mem helpe want ek yn ‘e foarein wie altyd wol
wurk. Nei de legere skoalle gie sy nei de húshâldskoalle.
Wieke hat foar har trouwen yn ‘e fersoarging wurke. Oardel jier hat sy yn Tiel, yn ‘e Betuwe wurke
yn in ferpleechhûs. Sy wenne dêr yntern. Yn dy tiid hienen Jaap en Wieke ferkearing. Jaap wie yn
tsjinst en lei yn Limburch. Dat wie net iens sa ûngeskikt. Hy moast fansels ek wolris nei de famylje
yn Fryslân, mar nei Tiel wie net iens sa’n grutte reis. Mar it slipen yn it wykein wie fansels wol in
probleem. Want elts begrypt wol dat hy net by Wieke op ‘e keamer sliepe mocht. Der waard yn Tiel
in plak socht wêr ’t Jaap yn it wykein útfanhûs koe.
Nei de tsjinsttiid wie de aardichheid gau fan it reizgjen nei Tiel ôf. Wieke koe doe oan it wurk yn
Talmahûs yn Feanwâlden.
De bern
Jaap wie gemeente-amtner, dus sochten sy, lykas de measten amtners yn dy tiid, in hûs yn
Mitselwier. Sy kamen te wenjen oan de Túnstrjitte.
Jaap en Wieke krigen fjouwer bern, Alie, Tsjerk, Thea en Janke-Wytske. Prachtich moai fansels op
it earste gesicht. Mar der kamen problemen. It wie in hiele skrik doe ‘t sy ûntdieken dat earst Alie
mar letter ek de beide oare famkes wat efterbleaunen en net meikomme koenen op skoalle. De
waard ûndersyk nei dien en it die bliken dat der sprake wie fan in genetyske komplikaasje yn ‘e
famkesline. Fansels wienen sy ferslein en it hat in protte tiid en muoite koste om it te akseptearjen.
Boppedat fielden sy har net begrepen yn de omjouwing.
Alie is dus de âldste. Sy wennet yn Burgum, yn de Kastanjehof. Dat is in wenfoarm wêr ‘t de
bewenners begelieding krije.
Tsjerk, hy is de twadde, wennet yn Dokkum, yn it Fûgellân mei syn frou Julie en harren twa bern.
Tsjerk wie, sa ‘t it skynt, nochal wat sinnich wat froulju oangiet. Hy koe hjir neat geskikts fine. Julie
komt fan Djakarta. Dat leit op Java en is de haadstêd fan Yndonesië. Hoe ‘t dy ferkearing krekt ta
stân kommen is, witte wy net. Sy hat in suster yn Hantum, dat komt al wat tichter by en sil der wol
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mei te meitsjen ha. Mar sûnder kompjûter wie it noait wat wurden. Tsjerk wurket by de
“Draadindustrie” yn Dokkum.
Thea en Janke-Wytske wenje beide by heit en mem. Sy wurkje yn Dokkum by Nef. Dat is in
ôfkoarting fan Noardeast Fryslân en is ûntstean út Oostergo en Trion. It is in soart fan learbedriuw.
Noch net iens sa hiele lang wurkje Thea en Janke-Wytske yn tsjerke mei oan de
“kindernevendienst”.
De hynders
De famkes koenen fansels net oeral oan meidwaan mei de leeftiidsgenoaten. Dêrom hat de famylje
him talein op it fokken en hâlden fan hynders, foaral hackney’s. In prachtige hobby foar de fammen.
Sy kinne ek ôfgryslike goed mei de hynders en pony’s omgean. Ek de jonge fôlen rêde sy har mei.
Yn Mitselwier yn de Túnstrjitte hienen sy earst ien hynder, yn ‘e garaazje. Dy krige in fôle. Net
samar fansels. Ik tink dat sy dermei nei de hynst west ha. Mar doe wienen der wol twa hynders. Dat
der kaam der in skut yn in hok koenen sy der twa hâlde. Letter ha sy der mar in hok byboud en
koenen sy al fjouwer hynders hâlde. De stront koe fansels net efterhûs op de rûchskerne, dy
brochten sy fuort. Dat koenen sy kwyt wurde op de Reidswâl. Mar it bleaun fansels wol wat
behelpen. No wenje, sa ‘t wy al seinen, ek al wer 20 jier op it Anders-Minneshoekje. Hjir ha sy alle
romte. Der binne no ‘t dit skreaun wurdt ek al 7 hynders. As dizze doarpskrante útkomt, binne it der
tink al 8 as 9, want der binne twa dy ‘t hast smite kin. Mar dy kinne der fansels net allegear bliuwe.
Fan ‘t hjerst sille der wol wer in pear fuort moatte.
Mei dy hynders is de famylje hast hiele dagen besteld. Want mei iten en drinken jaan binne sy
fansels net klear. Sy geane faak mei de hynders nei konkoersen ta. Dêr moat fansels foar treend
wurde. Jim sjogge Jaap dan ek withoefaak mei in karre mei hynder efter de auto ôfstekken. Dan
moat der treend wurde yn ‘e maneezje yn Bûtenpost, 3 kear yn ‘e wike.
Hackney’s binne echte túchhynders. Tuge is, foar de leken ûnder ús: moai rinne foar de karre.
Dokumintêre
Alie, de âldste dus, is bysûnder muzikaal. Dat hat sy fansels net fan in frjemd. Jaap is al fanôf 1977
organist yn tsjerke. Dat kaam yndertiid nochal hurd opsetten. Jaap koe wol in bytsje spylje, want sy
hienen thús in oargeltsje. Yn tsjerke liet de fêste organist in ynienen sitte en kaam der ien by Jaap
en ornearre dat Jaap der mar efter moast. Mar in grut tsjerke-oargel is fansels wol wat oars as it
oargeltsje thús, mar hy moast him der mar mei rêde. It is ek klearkommen. Letter hat Jaap de
noadige kursussen dienen en der mear aardichheid oan krige.
Yn Moarre is hy de fêste oargelspiler, yn Reitsum docht hy it sa no en dan.
Hat Jaap it him oanleare moatten, Alie is mear in natuertalint. Sy kin net in noat lêze mar nei in pear
kear harkjen spilet sy in muzykstik út ‘e holle. It ynstrumint dat sy spilet is de dwersfluit. Sy spilet by
in band yn Burgum.
It is al in moai skoftsje lyn doe ‘t op in feest Alie fan de E.O. in winsk dwaan mocht. Sy betocht twa
winsken. De earste wie om tegearre mei Berdien Stenberg te spyljen. Foar wa ‘t it net wit: Berdien
Stenberg is in bekende muzikante op ‘e dwersfluit dy ‘t yn 1983 mei “Rondo Russo” 12 wiken yn de
top 40 stien hat.
De twadde winsk wie om tegearre mei Ankie van Grunsven te hynder-riden.
It is der beide net fan kommen trochdat Alie har ferhaal net dúdlik genôch bringe koe.
Mar by de E.O. pakten sy der noch in skoft mei om. Sy woenen wat dwaan mei it ferhaal fan de
famylje De Jong. Sy woenen in dokumintêre meitsje oer it gesin, de tûkelteammen wêr ‘t sy tsjinoan
rûnen, de hynders en de muzyk.
Op 28 desimber 2012 hat de E.O. foar it earst west en binne der beelden makke fan in wedstriid fan
Thea mei har hynder. Dêrnei binne sy tink wol 15 kear west. It wienen altyd de selde twa minsken,
Ingrid Bosma, ôfkomstich fan Ljouwert, en Job Groenewegen, de kameraman. Dy wurken al sa ‘n
20 jier tegearre. It binne suver freonen fan Jaap en Wieke wurden. Ien kear ha sy fjouwer dagen yn
in karavan op it hiem stien omdat der in pony smite moast wêr ‘t sy beelden fa ha woenen.
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It wie in hiele skrik doe ‘t dy Job Groenewegen yn oktober ferline jier samar kaam te ferstjerren.
Fansels ha Jaap en Wieke doe ek nei de routsjinst west.
Der is yn de oardel jier fan alles opnommen oer it libben fan de famylje De Jong, gesprekken mei
alle 4 bern en fansels foaral mei Jaap en Wieke. Fan al dy opnamen is in dokumintêre fan sa ‘n trije
kertier makke.
Dy dokumintêre komt woansdei 7 maaie, jûns om 11
oere op ‘e televyzje. Jaap en Wieke ha al nei Hilversum
west om it resultaat te sjen.
It kin wol besjen lije, fine sy.
H.N.
Woensdag 7 mei, 23.00 uur, Nederland 2 EO – Het zit
in de genen

Meitinker
De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen mee
kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u
thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving waar u een
beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ in uw dorp of wijk.
Meitinker
De Meitinker (meedenker) helpt u bij het vinden van een oplossing. Als eerste kijkt de Meitinker
nogmaals samen met u of er toch nog mensen zijn waar u beroep op kunt doen (buren, familie of
vrienden). Om hulp vragen kan moeilijk zijn, maar veel mensen willen best helpen.
Daarom: Durf te vragen!
Vragen
Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.wmodandon.nl of kom in contact met de meitinker via:
Gemeente Dongeradeel Post: Postbus 1, 9100 AA Dokkum Telefoon: 14 0519
Dagelijks bereikbaar: 8.30-12.00 uur
Mail: wmoloket@dongeradeel.nl
Ook de medewerkers Marijke Paulusma en Reina Hes van Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’
zijn via beide telefoonnummers bereikbaar.
Het gesprek met de Meitinker
Doet u een beroep op de Meitinker in uw dorp of wijk?
Denk dan vast na over onderstaande vragen. Dan kunnen wij u beter helpen:
1. Kent u iemand die bij het gesprek aanwezig wil zijn?
Twee mensen horen immers meer dan één.
2. Welke problemen of beperkingen ervaart u?
3. Wat heeft u zelf al geprobeerd om het probleem op te lossen?
4. Heeft u buren, familie en/of vrienden al om hulp gevraagd?
5. Welke hulp denkt u nodig te hebben?
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Tuinieren Tsjerkepaad
Aan het Tsjerkepaad zijn sinds enige jaren kavels te koop, er is nu en dan belangstelling maar
voorlopig lijkt het groen als gras te blijven.
Het leek me een leuk plan om er een keer een bloemenwei van te maken, een pluktuin waar niet
alleen mensen op af zouden komen maar ook bijen en vlinders.
Dit plan besprak ik met Henk ( Meinema ) die vond het een mooi idee en zelf leek het hem leuk om
op die locatie een moestuin te beginnen. Hij dacht dat daar wel meer belangstellenden voor zouden
zijn.
Om de belangstelling te inventariseren is er geflyert in het dorp en ja daar kwam enige reactie op.
Henk heeft dit vervolgens besproken met dorpsbelang die daarop weer contact hebben gezocht met
de grond eigenaar; de woningbouwvereniging uit Dokkum.
We hoefden niet lang te wachten op antwoord dhr. Sprokkereef heeft na overleg met dhr Nicolai
(van dorpsbelang) toestemming gegeven om voorlopig één kavel te mogen gebruiken voor
tuinieren.
Mocht er al een koper komen zo verteld dhr.Sprokkereef dan duurt het meestal een maand of drie
voor een eventuele bouwtekening goedgekeurd is en men "los" kan met bouwen.
Omdat het er al jaren bij ligt als vandaag zal dat niet zo'n vaart lopen.
Er volgde een uitnodiging aan de geïnteresseerden van de moes en of pluktuin, en de meeting was
op Tsjerkepaad 3.
Er worden diverse ideeën besproken, o.a. willen we de school erbij betrekken, en ook zeggen
sommige aanwezigen dat ze wel een gezamenlijke tuin willen.
Dat betekent dat je dan ook samen vorm geeft en onderhoud doet.
Verder is er belangstelling voor traditioneel tuinieren en permacultuur.
Niet iedereen kent de visie permacultuur, Tsjikke ( Tienstra) is betrokken bij permacultuur
Leeuwarden en geeft in het kort uitleg van het principe.
Het wordt ook wel lasagne-cultuur genoemd dit omdat je laag op laag bouwt.
Je begint met het leggen van karton op het gras, waar je met tegels of planken al bedden hebt
gemaakt.
Dan b.v. een laag stro of takken, daarna een laag aarde met compost zo hoog als de opstaande
planken of tegelrand. En hoppa het zaaien en poten kan beginnen.
Permacultuur betekent dat je met alle aspecten van duurzaam en ecologisch tuinieren rekening
houdt, (perma staat voor permanent)
Wie geïnteresseerd is kan een kijkje nemen op de site van; permacultuur Nederland of de
nieuwsbrief permacultuur Leeuwarden aanvragen. In de op één na laatste nieuwsbrief las ik dat
ergens in mei er weer cursus is in permacultuur tuinieren. Twee dagdelen voor €15.00.
Een aanrader!
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.
Tsjikke Tienstra
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Hobbyhoekje
Fannewike waard my frege of ik in stikje oer myn hobby skriuwe woe. Dat kin altyd fansels. Myn
grutte hobby is sjongen, dit is begûn by de Sionsjongers, moai wat jierren lyn.
Ik haw tink ik sa’n 7 jier songen by de Sionsjongers, earst ûnder lieding fan Marijke, en dernei noch
in jier mei Fedde de Vries.
Ik haw altyd mei in soad nocht songen by de Sionsjongers, mar ik woe graach wat oars, oar soarte
repertoire, en mear as 1 kear yn ‘e wike sjonge.
Nei in jier waard ik belle of ik mei sjonge woe yn in lytse close-harmonygroep, dy ‘t sawol a capella
sjongt as mei piano.
Dit wie myn útdaging, tegearre mei Anneke haw ik dizze kans oanpakt en gjin tel spyt hân!
Ús groep bestiet út 6 froulju, 3 sopranen, wêr ‘t ik 1 fan bin, 3 alten en 6 manlju, 3 tenoaren en 3
bassen. Wy komme oeral wei en repeteare eltse wike yn de moaie tsjerke fan Reitsum.
Ús dirigint Titus Steegstra hat it somstiden dreech mei ús, wy hawwe in soad wille, en bekje bytiden
mear dan sjonge. “Dit hienen we ek wol yn in healoere dwaan kinnen yn stee fan 2 oeren”, sei der
dan!
Tiisdeitejûn is myn jûn, it moat mâl gean as ik net te sjongen gean. At ik it no druk haw, of wurch
bin, as ik ien kear sjong bin ik alles fergetten. Dat neam ik no wier in moai iets!
STIM is de namme fan ús groep, en wat haw ik it nei ‘t sin dêr! Wy sjonge fan alles, fan licht klassyk
oant hjoeddeiske pop, mar ek foar 8-stemmige stikken draaie wy ús hân net om. Op dit stuit binne
wy drok dwaande mei in medley fan Michael Jackson, “give a little bit” fan Supertramp, mar ek mei
it prachtige nûmer; “over de muur” fan “Het klein orkest”. Wy sjonge alles út de holle, sa ha je mear
kontakt mei de dirigint en mei de oare sjongers fansels.
Binne jim no nijsgjirrich wurden nei dizze groep, wy hawwe ek in website dy ‘t jim besjen kinne:
www.vocalgroupstim.nl

15 juny jouwe wy in konsert, wêr en hoelet is noch net bekend, mar hâld de side fan
Nijewier/Wetsens mar yn ’e gaten, der komt it altyd op te stean!
Kom harkjen soe ik sizze!!
Groetnis,
Ingrid Turkstra
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Sibbele
mei 2014
Dorpsgenoten van alhier ter plaatse alsmede Niawier en om uutens wij zijn blijde om u mee te delen
kunnen dat wij alhier windmolens zullen bekomen vanwege groene stroom uit de lucht wat schoon
is want wij zijn naar een samenbijeenkomst geweest vanwege dit gebeuren en men vertelde ons
dat daar alleen maar voordelen van zijn maar nou zijn er ook een paar wetsenaren niet zo blijde
mee maar die hebben er geen doel over zo zeide de voorligter alhier en wij zijn ook wakker in het
spier geweest om Janenheidienzo financieelmetgeld te steunen voor hunne nije stal om daar
zonpanelen op het dak te plaatsen en zodoende daar aandelen ofzo voor aan te schaffen of uit te
delen want wij weten niet hoe dat krekt werkt met aandelen en effectieveeffecten maar zodoende
kan het enersjiebedrijf voor electra straks wel opdoeken en Jan had zijn konijnen ook al opgedoekt
want dat was zijn tweede tak maar JanenYvonne woude dat ook wel proberen zoon tweede tak
naast barremeters verkopen en vandaar namde Jan de konijnen mede van JanenHeidi en wij
zeiden nog dat wij de politie daarvoor bellen wouden maar Heidi zeide dat dit hoefde want Heidi is
toch al zo goed als bolle en JohannesvanAstrid had al een rijbewijs voor tractoren maar hij heeft
nou ook zijn rijbewijs voor automobielen gehaald en nou wil hij naar Canada naar
JaapenBaukjendie vanwege staasjelopen daar gaat hij met de auto naartoe zo zeide hij ons omdat
hij niet in een vliegmasjiene wil vliegen maar als hij dan in Canada is moet hij natuurlijk altijd lopen
vanwege het staasjelopen en nou vraagden wij ons af wat dat nou is om op staasje te lopen in
plaats van op de weg of op het landlopen en nou Leolicht nou pensioneert zien wij hem altijden als
landloper op zijn tuin rondscharrelen en de Miedemas hebben ook pensioenen en al tijden een
pensioenpension in Wetsens alhier en vanwege het pensioengat hoorden wij uit betrouwbare
bronnen dat prinses Beatrix vanwege haar pensioengat waar ze in valde haar huis moet verkopen
en dat ze bij de Miedemas in pensionpensioen wil wonen maar dat dit inkognito is en dat mag u dus
ook niet verder vertellen dus als zodanig en nou heeft Hendrik Nicolai als baas van deze krante ons
krekt opgetelefoneerd dat de detlijn bijna voorbij is en dat ik sneller tiepen moet dus ik hoop dan
maar dat u als lezer mij nou nog bij kan houden nou ik zo snel tiep en de tijd gaat toch al zo snel
want vroegerder gingde alles altijten veel gemoedelijker dan heden ten dage vanwege nog een
praatje hier en ook daar met deze en ook gene toen februari nog 32 dagen had en nou zien we
Tsjerk als een razende altijten fietsen met zijn pensioen maar BertenEstherendie doen het wel
rustiger aan want ze koopten een mooie grote kemper op wielen vanwege vakantie van hun
klerezaken in de stad Dokkum en zodoende hebben wij dat ook weer even vermeldingswaardig
gemeld in deze krante en nou was HendrikNicolai wederom aan het optelefoneren met ons
vanwege haastig spoed en wij wouden nog wel meer nijs melden maar de tijd houdt geen schoft en
nou moet u maar weer een schoft wachten voor een
volgende keer voor het nijs uit Wetsens en omstreken
maar wij wensen u vanzelfs allemaal wel een mooie en
rustige vakantie toe want wij gaan dit jaar naar Engeland
zo is de bedoeling maar dan moeten wij altijten wel heel
goed uitkijken want Johannes vertelde ons dat daar heel
veel spookrijders op de weg rijden en Johannes kan het
weten omdat hij zijn autorijbewijs nou heeft natuurlijk dus
zullen wij daar heel voorzichtig zijn maar nou moeten wij
daar ook English spieken aldaar zo hoorden wij want daar
kennen ze geen Fries en Nederlands dus moeten wij ook
nog wakker in het spier om engels te leren en zodoende
weet u weer een heleboel van Wetsens.
Sibbele.
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De Sionsjongers
Ons is gevraagd een stukje te schrijven voor de dorpskrant. Bij deze een kort overzicht van wat wij
zoal hebben gedaan. Wij hebben een enthousiaste dirigente, Zwaanette Dijkstra, voor het koor
staan, zodat wij elke woensdag een plezierige en ontspannende zangavond hebben. Er wordt zowel
in het Fries, Nederlands als in het Engels gezongen.
Regelmatig zingen wij in verzorgingshuizen. De bewoners luisteren altijd aandachtig mee, vooral als
we Friese liedjes zingen. De meeste bewoners kennen deze Friese liedjes wel en zingen dan
meestal uit volle borst mee.
Zondagmiddag 17 november 2013 gaf het muziekkorps 'De Bazuin' een concert met medewerking
van de Sionsjongers. Het thema was "On Tour". Het korps begon met het stuk 'Columbus', daarna
nog een vrolijk optreden met de leerlingen. Hierna waren wij aan de beurt. Wij begonnen met de
'Fryslân Potpourri', een lied waar ook het publiek mee kon zingen. Maar het klapstuk was wel het
verkleedlied van Wisni naar Wosni.
Op 24 december 2013 hebben we ook nog meegewerkt aan de kerstnachtdienst. Naast het zingen,
houden de Sionsjongers ook van hapjes en drankjes. Op 4 januari 2014 hebben we een High tea
party gehad op de boerderij van de familie Graas. Hier werd iedereen hartelijk ontvangen en
hebben we een gezellige middag beleefd. Verder hebben we nog meegedaan aan de jaarlijkse
zangfederatie in de Fontein te Dokkum.
In mei sluiten wij het seizoen meestal af met een gezamenlijk etentje. Na de zomerstop (september)
beginnen we weer uit volle borst te zingen. In het nieuwe seizoen zijn wij uitgenodigd om in het
Lichtpunt te Kollumerzwaag te zingen.
Dit was het wel zo'n beetje voor deze keer. Lijkt het u of jou ook leuk met ons mee te zingen? Kom
dan snel langs. Wij repeteren op woensdagavond van kwart over 7 tot ongeveer half 9. U bent van
harte welkom!
De Sionsjongers

Muziekvereniging “De Bazuin”
Muziekvereniging “de Bazuin” heeft weer een drukke periode achter de rug, als vereniging is het
belangrijk dat je ergens naar toe werkt, en ook om de kas te spekken zitten we niet stil.
Hieronder leest u wat we de afgelopen periode hebben ondernomen.
Op 17 November 2013 hielden we een concert met de
“Sionsjongers” we gingen On Tour, de te spelen stukken
beelden we uit door elke sectie een land uit te laten
beelden in de vorm van verkleed, wat bij een ieder in de
smaak viel. Dirigent Mark van Dijk deed de presentatie,
ook was er een beamerpresentatie wat bij de uitgebeelde
landen aansloot.
De leerlingen speelden ook een tweetal stukken mee.
Festival Anjum
Dit jaar mochten we de wisselbeker verdedigen, maar om
aan de top te blijven is in hiele toer, er werd met
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enthousiasme gerepeteerd dit bleek ook uit het verslag dat het werk “zeer knap werd uitgevoerd,”
maar de wisselbeker ging naar Lauwersfanfare Ee/ Engwierum.
Concertconcours Drachten
Zaterdag 8 maart 2014 deden we mee aan het
concertconcours in “De Lawei” in Drachten, ook hier
behaalden we een 1e prijs, we speelden als koraal “
A Wels Hymne” werk 1 “Columbus” en werk 2 “Like a
Child” met in totaal 80.2 punten, dit wederom onder
leiding van Dirigent Mark van Dijk.
Omdat wij geen volledige bezetting hebben zijn wij
afhankelijk van hulpen, gelukkig zijn er altijd mensen
bereid die ons willen helpen, waarvan een aantal
vaste hulpen.

Financiële acties
Een muziek korps moet financieel ook gezond zijn en blijven, daarom houden wij een aantal keer
per jaar een actie in het dorp, de opbrengst hiervan is: Envelop actie: € 1300.
Violen actie : € 460.75
Ook het oud papier wat op zaterdags in de even maanden wordt opgehaald levert ons een mooi
geld bedrag op, ook de vrijwilligers die ons hierbij helpen, hartelijk dank.
Bedankt dat u ons hier altijd weer in steunt.
Leerlingen
Jannie Cuperus en Tiny Weidenaar spelen twee keer in de maand tot aan de pauze met het korps
mee.
Planning
Maandag 30 juni om 19.30 uur houden we een concertje in de Skûle te Metslawier
Zondag 19 Oktober begeleiden kerkdienst Metslawier.
Namens “De Bazuin”
Trienke Zijlstra

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?
Doen ?!

!!
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Sparen voor de zending
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor
de zending.
Ook onze kerkelijke gemeente Metslawier / Niawier doet hieraan mee.
De (dubbele) kaarten, ansichtkaarten, postzegels, geboortekaartjes, telefoonkaarten, oud Ned.- en
buitenlands geld, mobieltjes en cartridges worden door de leden van de ZEM-commissie verzameld.
In de hal van Rehoboth en Nij Sion staat een bus / doos, waarin u dit materiaal kan doen. Ook kan
u het meegeven aan de leden van de ZEM. Contactpersoon Niawier Anita Mol tel. nr. 321072 en
in Metslawier Alie Popkema tel. nr. 241882. De commissie brengt het naar Damwoude , waar het
materiaal eerst wordt gesorteerd en vandaar gaat het naar Kerk in Actie Utrecht.
De kaarten, postzegels, telefoonkaarten en geboortekaartjes worden via verkoopadressen, op
verzamelbeurzen, markten en op marktplaats verkocht.
enkele richtlijnen: 1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn.
2. Vooral oudere kaarten / ansichtkaarten zijn zeer gewild.
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, b.v.:
Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Bloemenkaarten,
Removos (mond en voetschilders), hartjeskaarten “Voor het kind” (met hartje achterop),
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.
Maar verder zijn alle kaarten, waarvan u denkt dat ze gespaard worden, welkom.
Het oude geld, wat niet meer inwisselbaar is bij de centrale banken, gaat naar verzamelaars,
waardoor er een goede opbrengst is. Ook mobieltjes en de cartridges worden verkocht.
Helpt u / help jij ons sparen? Een kleine moeite, maar de moeite waard!
De opbrengst is voor het totale werk van Kerk in Actie.
Een hartelijke groet,
de leden van de ZEM-commissie.

58e Oost Dongeradeelwandeltocht
Op vrijdag 20 jun. 2014 vindt in Metslawier de 58e Oost Dongeradeelwandeltocht plaats.
Startlocatie: manege aan de Master van Loonstrjitte
Master fan Loanstrjitte 4
9123 JP Metslawier (FR)
Afstanden

15 km
10 km
5 km

Inschrijven € 5,00 p.p.

17.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
Basisschoolleerlingen € 3,00 p. p

Organisatie Sportstichting Metslawier E.O.
De Snikke 30
9123 KH METSLAWIER
T 0519-241882 T 0519-241994 T 06-10812615
E info@sportstichtingmetslawier.nl
Meer informatie: www.sportstichtingmetslawier.nl
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Nieuws van CBS “By de Boarne”
Sinds 2007 ben ik lid van de schoolcommissie van onze
basisschool ‘By de Boarne’. Eerst als lid en later als voorzitter.
Samen met andere ouders vormen wij als schoolcommissie een
soort ‘klankbord’ richting de directeur van onze school, op deze
manier blijven wij op de hoogte van het reilen en zeilen van onze
school en van het onderwijs in het algemeen. Heel erg leuk! Vorig
jaar is de PCBO Dongeradeel, de vereniging, omgezet naar een stichting; CBO Dongeradeel,
Christelijk Basis Onderwijs Dongeradeel.
De naam school commissie gaat vervallen en er wordt gezocht naar een andere vorm van
meedenken en meepraten. De ouders zijn vaak/soms de oren en ogen van een school en als
gesprekspartner belangrijk voor het goed functioneren van een school.
Onze school heeft een ‘werkgroep kleine scholen’, die bestaat uit enkele ouders van de SC,
schoolcommissie, en de MR, medezeggenschapsraad. Anja, Willy, Lies en ik zitten in deze
werkgroep. Wij zijn bezig met het toekomstbeeld van de kleine scholen. Op dit moment natuurlijk
erg actueel. Wat wil de regering en wat is hun beleid ten aanzien van kleine scholen? Voor ons
geldt ook vooral: wat willen wij als school???? Hoe zien wij onze school over 10-15 jaar????
Krimp geeft ook kansen is ons motto!
Wat gebeurt er allemaal nog meer bij ons op school? Naast de reguliere lessen gaan de kinderen
ook sporten. De kleuters gymmen in hun eigen sportlokaal op school. Springen op een kast,
balspellen, dansen op muziek, alles komt voorbij. Op maandagmiddag hebben de groepen 3/4/5
gymles in het sportlokaal van Ternaard. Op dinsdagmorgen gaan deze kinderen zwemmen in het
Tolhuisbad in Dokkum!
Op dinsdag is het ook de beurt aan groep 6/7/8 om te gaan gymmen in Ternaard. In februari en
maart hebben de kinderen van 6/7/8 zelfs schaatsles gehad in de ijshal in Leeuwarden! Gedurende
drie kwartier kregen ze les van professionals en dat was fantastisch om te zien. Jammer dat er niet
geschaatst kon worden op natuurijs.
Op woensdag 14 mei kunnen de kinderen weer mee doen aan het korfbaltoernooi wat
georganiseerd wordt door korfbalvereniging de Granaet uit Dokkum. Per leeftijd worden er
wedstrijden georganiseerd en aan het eind van de middag komt er een winnaar uit de bus. Heel
veel scholen doen hieraan mee en de sfeer is super! Komt gerust als supporter!
Op vrijdagmiddag komt juf Rennie Veenstra, werkzaam bij Opus 3, bij ons op school.
De kinderen van groep 4 krijgen dan blokfluitles AMV-1. Zij kunnen in 1 jaar het A-diploma behalen.
Het is niet verplicht! Op dit moment zijn er 8 leerlingen die deze lessen volgen. Het B-diploma kan in
groep 5 worden gehaald. Juf Rennie heeft op dit moment 1 leerling in deze groep. Muzikale
vorming; ook erg belangrijk!
O, ja…in de week van 7 t/m 11 april stond de school bol van de activiteiten rond het thema
CIRCUS. Op maandag 14 april om 15.00 vond er een circusvoorstelling plaats in de school.
Een ieder was welkom, en…. het was een spetterende voorstelling!!!
U leest het, er gebeuren heel veel leuke en interessante dingen bij ons op school.
De sfeer is prima en dat maakt dat ik blij ben dat ik mijn steentje kan bijdragen!
Anneke Allema-Dijkstra

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

Het Maatjes Project
Het Maatjesproject weer geopend
Het Maatjesproject van AanZet koppelt mensen die door hun psychische achtergrond weinig tot
geen sociale contacten hebben, aan vrijwilligers. Het Maatjesproject bestaat dit jaar 15 jaar en
ongeveer 2500 burgers uit Friesland hebben hier al aan meegedaan. Zowel deelnemers, mensen
die een maatje nodig hebben, als vrijwilligers, mensen die een maatje willen zijn.
Het Maatjesproject van AanZet is altijd op zoek naar maatjesvrijwilligers. De motivatie van
maatjesvrijwilligers die nu actief zijn, is onder andere iets voor een ander willen betekenen. En ook
zelf leren en inzicht krijgen in wat het betekent om met een psychische achtergrond te leven
(antistigma). Het Maatjesproject koppelt de maatjesvrijwilligers aan deelnemers om minimaal eens
per 2 weken samen een dagdeel iets leuks te ondernemen, denk aan een kopje koffie drinken, de
stad/ het dorp in, wandelen, fietsen, naar een club of vereniging. Samen is leuker dan alleen.
Belangrijk is dat het contact op gelijkwaardige basis plaatsvindt; de maatjesvrijwilliger is geen
hulpverlener.
Het Maatjesproject is een project van AanZet. Dit is een stichting die 11 projecten in Friesland
organiseert voor én door mensen met een psychische achtergrond.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het Maatjesproject of meer willen weten van één van de andere
projecten van AanZet, dan kunt u een kijkje nemen op de website www.st-aanzet.nl. Of telefonisch
contact opnemen via 058 -284 90 20.
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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-Dokkum Nrd. e.o.
Thuiszorg Het Friese Land

06-23001213
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:
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
 Trienke Holwerda
 Fokje Kingma
 Janny Hoekstra
 Annemarie Wiersma

http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens

0519-321072
0519-242370
0519-250091
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

0519-297280 of 06-128 39 195

Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.
CMV de bazuin







Penningmeester : Ynske Havinga
Secretaris
: Trienke Zijlstra
Materiaal
: Geert Nicolai
Algemeen bestuur : Sjoukje Dijkstra
: Janny Allema
Webmaster
: Pier Braaksma

Dorpsbelang







http://www.cmv-debazuin.nl/

0519-242080
0519-241477
0519-241354
0519-241251

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

0519-241340
0519-242370
0519-241255

Gymvereniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk
Streetdance:
Natasja Wagernaar
j.wagenaar02@knid.nl
B.O.M:
Tjitske Dijkstra
basentjitske@hetnet.nl
Gym:
Maaike Miedema
kraamzorgdebaakster@gmail.com
Kaatsvereniging De Trije Doarpen (Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)
 Yme Braaksma
0519-241611
 Harold Wiersma`
0519-241488
 Bote Cuperus
0519-242165
 Wiebe Westra
0519-241636
 Bean Braaksma
0519-241213
 Lolke Bergema
0519-241704
 Foppe. Heeringa
0519-242097
 Tine Torensma
0519-241736
 S. Sijtsma, P Braaksma, R. Eisinga
Nij Sion
 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

03 mei

catechisanten: Sponsoractie vierde wereld

07 mei

Famylje de Jong op tv 23.00 uur, Nederland 2 EO Het zit in de genen

14 mei

Sionssjongers 19.30 uur optreden in de Spiker te Ternaard

16 mei

Holwerd 18.30 uur: Ringrijderij

17 mei

Voorstelling Krimp in Café Veldzicht te Metslawier

20 t/m 23 mei

Avond vierdaagse Oosternijkerk

22 mei

Activiteitencommissie organiseert : Dorpsreisje

29 mei

18.00 uur : Try Out Bonifatius de Musical in Dokkum

07 juni

11 dorpshuizenfietstocht

18 juni

Activiteitencommissie organiseert :straatspelen voor de basisschooljeugd

19/20/21 juni

Oranjevereniging organiseert: spelweek 2014 met aansluitend BBQ

21 juni

Hantumhuizen 19.00 uur ringrijderij

30 juni

De Bazuin: 19.30 uur concert(je) in de Skûle te Metslawier

03 juli

Activiteitencommissie organiseert: Stegenwandelpuzzeltocht

04 juli

Paesens Moddergat: Ringrijden

25 oktober

Inleverdatum copy doarpskrante

19 Oktober

De Bazuin: begeleidt kerkdienst te Metslawier.

05 maart 2015

Sionssjongers Federatie zangavond

28 tm 31 mei 2015

Dorpsfeest met thema: Televisie

16 september 2015

Roptaboys bestaan 50 jaar
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Kaatswedstrijden “De Trije Doarpen “ seizoen 2014
Vrijdag 2 mei aanvang training om 19.00 uur; 19.00-20.00 uur en 20.00 uur -21.00 uur, dus 2 groepen,o.l.v.
Renze Pieter Hiemstra. Samenstelling groepen nog te bepalen, verder is iedereen die trainen wil welkom om 19 uur.
Zaterdag 3 mei; Allema/ Mol/ Hoesman partij aanvang 13 uur. Om 17 uur foto- sessie alle shirt sponsoren.
Zaterdag 10 mei; Federatie Dongeradeel Heren A en B, Dames en 14-16 jongens/ meisjes.
Vrijdag 16 mei; Federatie wedstrijd in Holwerd 14-16 jeugd, 18 uur.
Zaterdag 17 mei; Weidenaar/ Multi-tech partij 13 uur.
Woensdag 21 mei; Morra-Lioesens federatie . Welpen /Pupillen / Schooljeugd en 14-16 jongens en meisjes.
Zaterdag 24 mei; HOOFDKLASSE K.N.K.B. aanvang 12 uur.
Donderdag 29 mei; Morra- Lioesens Alle van Kammen, Heren A, B, Dames en 14-16 jeugd.
Vrijdag 30 mei ; Ropta Boys- Sport 2000 partij 13 uur.
Zaterdag 31 mei; /Hovinga /Postma partij. 13 uur. Woensdag 4 juni ; Schoolkaatsen in Anjum Aanvang 13 30 uur.
Zaterdag 7 juni ; Christ Sijtsma / Folkert van/der Meulen partij 13 uur.
Maandag 9 jun i ; N.K. Heren in Franeker afdeling.
Woensdag 11 juni;Federatie Hantum Welpen /Pupillen/Schooljeugd en 14-16 18 uur.
Zaterdag 14 juni;Nutma /Frequent partij 13 uur. Ook N.K. jongens in Stiens en N.K.meisjes in Ijlst.
Dinsdag 17 juni ; Federatie Welpen / Pupillen / Schooljeugd een 14 -16 in Ternaard.
Zaterdag 21 juni ; Ook N.K.Dames St Jacobi. /N.K.Schooljongens Menaam ,Schoolmeisjes Dronrijp
Woensdag 25 juni ; Federatie Welpen / Pupillen / Schooljeugd en 14-16. Aanvang 18 uur.
Vrijdag 27 juni ; Straatkaatsen, plaats 18 uur te Metslawier.
Zaterdag 28 juni ; Ald Stjelp en Faber bloemen partij Ook N.K. pupillen jongens in St Annapar. / N.K. meisjes Goenga.
Woensdag 2 juli;Federatie Ee Welpen / Pupillen /Schooljeugd /14-16 jeugd. Aanvang 18 uur.
Vrijdag 4 juli ; Sportdag in Anjum Afdeling Jeugd alle categorieën. Aanvang 17 uur.
Zaterdag 5 juli ; Sportdag in Ee Afdeling Heren A . B. en Dames. Ook N.K. junioren in Tzumarum. Wiebe Kuiper /
Dorpshuis B.B.Q in Oosternijkerk 13 uur
Woensdag 9 juli ; Middenstands partij jeugd vanaf 6 jaar in Oosternijkerk 18 uur.
Zaterdag 12 juli;Dongeradeel partij in Anjum alle categorieën Pupillen en schooljeugd aanvang 9 uur. Teatsen in
Oosternijkerk Peet en Pieter aanvang 13 uur.
Donderdag 17 juli ; Vrijgezellen partij in Oosternijkerk aanvang 17 30 uur.
Woensdag 31 juli ; P.C. in Franeker.Woensdag 6 augustus Freule in Wommels.
Zaterdag 9 augustus; Boerenpartij in Oosternijkerk 13 uur.
Zaterdag 16 augustus ‘K.N.K.B, pupillen jongens B + herkansing aanvang 10 uur [Vrijdagavond perklizzen alle
bestuursleden 19 uur]
Zaterdag 23 augustus ; federatie heren A.B / Dames / 14-16 jongens/ meisjes. Sponsors Slagerij Menno Hoekstra
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Ta oantinken
Jaap Steenstra
Op 4 jannewaris kaam Jaap Steenstra te ferstjerren. Hy is 89 jier wurden.
Hy wie de âldste ynwenner fan Nijewier en Wetsens.
Jaap wie in meilibjende doarpsgenoat en in meitinkend lid fan ‘e tsjerke. Hy wie in man mei in eigen
miening en dy miening liet hy ek wol heare. Hy wie bytiden wol ris wat kritysk.
As er it earne net mei iens wie, sei er dat ek.
In moai foarbyld wie de ferplichte legitimaasje op it stimburo. De earste kear dat it moast, woe Jaap
dat net. Hy ferpofte it gewoan en stuts wer ôf. Hy pakte de auto en gie te stimmen nei stimburo yn
Easternijtsjerk. Dat hy him dêr legitimearje moast fûn er logysk. Dêr koenen sy him ommers net.
Jaap hat net troud west. Hy hat in skoft op Texel wenne mar fierder it grutste part fan syn libben by
syn âlden. Nei ‘t dy der by wei rekken bleaun Jaap yn it selde hûs.
Mar al wenne Jaap allinne, hy hie in goed en in protte kontakt mei syn famylje en buorlju.
Hy sil net fergetten wurde.

Stien Weidenaar-Vriesema
Op 5 maart, alhiel ûnferwacht, kaam der in ein oan it libben fan Stien Weidenaar-Vriesema, by ús
better bekend as Chiele-Stien.
Stien wie 80 jier mar sy like noch aardich sûn. Elts skrok derfan.
Machiel en Stien ha 56 jier jier troud west. Harren soan Geert wennet mei syn frou Hinke en twa
jonges yn Ljouwert.
Stien wie ôfkomstich fan Hantum. Sy wie noch mar sa’n fanke, doe moast sy al thúsbliuwe fan
skoalle om ‘t har mem siik waard. Stien moast de húshâlding berêde.
Nei harren trouwen ha Chiel en Stien in pear jier yn Dokkum wenne, mar sy wennen sa
njonkenlytsen al mear as 50 jier oan de Grutte Stege yn Nijewier.
Foaral de lêste jierren kaam Stien net safolle mear yn ‘e buorren. Sy koe har goed thús deljaan mei
Chiel. Sy wienen en dienen in bulte tegearre. It sil foar Chiel no stil wêze yn ‘e hûs.
Wy hoopje dat hy syn libben, nettsjinsteande it gemis, wer wat oppakke kin.

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, bezoekje of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
’t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het plotselinge overlijden
van mijn lieve maatje, onze heit en pake
Jan Braaksma
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze hartelijke dank.
Harma, Ernst & Teresa, Auckje & Hans,
Tineke, Wiebe & Froukje en kleinkinderen.
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