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Voorwoord van de redactie
De herfst heeft weer zijn intrede gedaan, na een zomer die volgens veel van ons niet al te bijzonder was,
maar volgens de Meteorologische zomer, valt dat reuze mee.
De gemiddelde temperatuur over de meteorologische zomer (juni, juli, augustus) komt uit op 17,8 graden
tegen 17,0 normaal. Daarmee eindigt deze zomer op de tiende plaats in de lijst van warmste zomers sinds
1901. Deze notering komt volledig door de recordwarme juni. In juli was de temperatuur normaal en in
augustus was het iets kouder dan gebruikelijk.
Na een paar stormachtige dagen in
oktober is het, nu ik dit schrijf, mooi
rustig herfstweer. Het is 's avonds
weer eerder donker en dan wordt de
gezelligheid meer binnen gezocht.
Er zijn weer verschillende activiteiten
gepland door commissies en
verenigingen. Laat u verrassen en
doe mee met uw dorpsgenoten en
maak er gezellige momenten van.
Door middel van deze Dorpskrant
wordt u weer op de hoogte gehouden
van allerlei nieuwtjes en activiteiten uit
onze dorpen, Niawier en Wetsens.
Wat valt er te lezen in deze Dorpskrant?
Nieuws uit Wetsens. Een nieuwe inwoonster vertelt over haar hobby, paarden. En natuurlijk het laatste
nieuws van Sibbele, hij schrijft al sinds 1986 voor de dorpskrant, dus al 31 jaar!
Ook nieuws van Anne de Bruyn over de Sint Vitus passie, een liturgisch Theaterspektakel in muziek, dans
en beeld rond de ineenstorting van de kerktoren van Wetsens.
Verenigingen hebben weer gehoor gegeven aan onze oproep iets te vertellen over de gebeurtenissen van
de afgelopen maanden van de verenigingen.
Nieuwe inwoners stellen zich aan ons voor.
We zijn blij met de informatie die we binnen krijgen uit onze dorpen.
Wij van de redactie wensen u veel leesplezier, mooie feestdagen en een heel voorspoedig en gezond
2018.
De redactie,
Marion, Annemarie en Tiny

In de volgende editie kan ook uw bijdrage komen te staan.
Inleveren voor 1 mei graag.
dorpskrantniawierwetsens@gmail.com of Siercksmawei 27
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzigen of te weigeren.
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Nieuws van Dorpsbelang
De afgelopen periode is het dorpsbelang bezig geweest met tal van zaken. De meeste tijd zijn we bezig geweest met
ons “Havenproject “. Verderop in dit verslag meer hierover.
We zijn als bestuur aanwezig geweest bij verschillende vergaderingen, o.a. de fusievoorstellen voor de nieuwe DDFK
gemeenten. Per 1 januari 2019 zal de fusie een feit zijn. Een nuttige bijeenkomst waaruit is gebleken dat de nieuwe
gemeente de dorpen meer zelf initiatieven wil laten uitwerken. Jaarlijks wordt hiervoor geld beschikbaar gesteld
voor projecten vanuit de dorpen. Meestal kunnen deze projecten uitgevoerd worden zonder dat er eerst door de
gemeenteraad over vergaderd moet worden.
Het aanspreekpunt naar de gemeente toe zal lopen via een dorpen coördinator, deze krijgt veel zeggenschap en mag
belangrijke beslissingen maken. Onze coördinator is op dit moment Ina Witteveen.
Er is een vergadering geweest over de vaarten bij de verschillende dorpen. Het plan is om de vaarten uit te diepen en
bevaarbaar te maken. Alle vaarten zijn door Douwe Streekstra van visvereniging Dokkum op diepte gemeten.
Wethouder Braaksma is nu in overleg met De Provincie Friesland en Wetterskip om te bekijken wat mogelijk is.
Het project “bloembakken bij het kaatsveld” is gerealiseerd. Dankzij sponsoring kon een groot deel van het project
betaald worden. Helaas is de subsidieaanvraag bij het Iepen Mienskipsfuns afgewezen. We gaan nu proberen het
restantbedrag via acties bij elkaar te krijgen. Wij willen hierbij Dorothé Voet bedanken voor haar inzet bij dit project.
In oktober hebben we bezoek gehad van Henk Jaap Bakker van Stichting Welzijn Het Bolwerk. Henk Jaap heeft
uitgelegd wat de Stichting allemaal doet. De mienskipswurkers die werken bij de stichting zetten zich in voor dorpen
en wijken en zoeken actief de samenwerking met de inwoners. Voor elk dorp is een mienskipswurker aangewezen.
Doel van de mienskipswurker is om initiatieven, mogelijkheden, mensen en organisaties aan elkaar te verbinden
d.m.v. diverse steunpunten. Zo is er een vrijwilligerssteunpunt, mantelzorgsteunpunt, burenhulpdienst,
maatjesproject, formulierenbrigade. Voor meer info: www.het-bolwerk.eu.
Op 10 oktober zijn B & W van Dongeradeel langs geweest voor een werkbezoek. Burgemeester Waanders en de
wethouders Pieter Braaksma en Esther Haanemaaijer waren samen met onze dorp coördinator, Ina Witteveen, op
bezoek bij dorpsbelang Niawier-Wetsens. B & W werden welkom geheten in de oude verbouwde gereformeerde
kerk. Een mooie gelegenheid om te laten zien wat er na de sluiting van de kerk met het gebouw gebeurd is. Alle
aanwezigen waren erg onder de indruk van de schitterde verbouwing. Tijdens de rondgang door het dorp werd de
oude haven bekeken, Peter vertelde hierbij wat de plannen voor de haven zijn. Men was erg enthousiast, en de
gemeente zal zeker haar steentje hieraan bijdragen. Hierna werd via Linepaed en Terpstrjitte de slechte staat van
onderhoud bekeken van deze straten. Het volgende bezoek werd gebracht aan het pand Bornensisstrjitte waar in
2016 een brand heeft gewoed, maar waar de restanten van de brand nog steeds niet zijn opgeruimd. De gemeente
heeft direct actie ondernomen, zodat aan het eind van dit jaar alles opgeruimd moet zijn.
Na afloop van de rondgang hebben we in een zeer gemoedelijke sfeer nog gesproken over de toekomst van onze
school. Janneke heeft uitgebreid verslag gedaan van de toekomstplannen. Er zijn gesprekken gaande over
samenwerking met de scholen van Oosternijkerk en Metslawier. Nieuwbouw gezamenlijke school? Wat betekent dit
voor de veiligheid van onze kinderen? Wethouder Pieter Braaksma en Dorp coördinator Ina Witteveen gaan actie
ondernemen richting Provincie Friesland. Ook werd de rol van de gemeente besproken bij de ontwikkeling van een
toekomstig samenwerkingsverband.
De komende periode voor ons als dorpsbelang zal in het teken staan van “Het havenproject”en de voorbereidingen
van de regiovergadering van dorpsbelangen, welke begin 2018 in Niawier gehouden wordt.
Er zijn in Niawier en Wetsens vast mensen die ideeën hebben of kansen zien voor onze dorpen. Wij staan hier voor
open en horen dit graag.
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Het dreamteam
Het Dreamteam verzorgd per jaar 3 of 4 kerkdiensten in de PKN van Niawier/ Metslawier. In 1998 was
de eerste dienst in Niawier, toen nog de Gereformeerde kerk, die voorbereid en verzorgd was door het
Dreamteam.

De afgelopen 20 jaar zijn er veel mensen, jong en oud, lid geweest van ons team. Samen hebben we
prachtige avonden gehad waar we samen brainstormden over de diensten. Veel onderwerpen zijn de
revue gepasseerd de afgelopen jaren. Het waren inspirerende bijeenkomsten en het resulteerde in
mooie, bijzondere en vernieuwende diensten.
Op 18 Maart 2018 hebben we weer een
Dreamteam dienst. En nu leek het ons leuk
om een dienst te organiseren met jullie die
ooit lid zijn geweest van het Dreamteam.
Ben jij er bij geweest? Dan willen we graag
met jou deze dienst organiseren en er iets
moois van maken. Veel van onze oud-leden
wonen niet meer in Niawier. Is er een
dochter of zoon, vriend of vriendin lid
geweest van het Dreamteam en degene woont niet in Niawier, wil jij ze attenderen op onze oproep?
Zij kunnen zich melden bij Geertje Weidenaar 0519-241 747 of per mail: geertjebraaksma@hotmail.com
of bij Tiny Weidenaar 0519-241 700 of per mail: tinyweidenaar@hotmail.com. Ga je met ons meedoen?
Het Dreamteam.
Tietsia, Sippie, Geziena, Geertje en Tiny

Wie ontwerpt een nieuw voorblad?
Beste dorpsgenoten.
Wij van de redactie, vinden dat onze Dorpskrant toe is aan een vernieuwing van het voorblad. Jarenlang heeft de
krant het vertrouwde voorblad gehad met de vlag en het wapen van Nijewier en Wetsens en de straten van
beide dorpen. Deze is toen gemaakt door Jan Walda. Hartelijk dank nogmaals Jan, maar dit zal in het verleden
ook vast zijn gedaan door de toenmalige redactie.
Nu leek het ons leuk toe om een nieuw voorblad te laten maken door één van onze dorpsgenoten. Er zijn een
paar regels waar je je aan moet houden. De dorpen Nijewier en Wetsens moeten er in voorkomen en een vlag en
of wapen zodat het goed herkenbaar is als onze krant van het dorp. En het ontwerp mag niet in kleur.
Ik zou zeggen leef je uit, maak er iets moois van en verras ons als redactie met jouw ontwerp. Wie weet siert
jouw idee de volgende Dorpskrant. Veel succes.
Je kunt het ontwerp sturen naar: dorpskrantniawierwetsens@gmail.com
De redactie.
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Oranjevereniging nieuws
Volgend jaar staat het dorpsfeest weer op het programma voor ons dorp.
Op donderdag 7 juni 2018 om 19.30 uur doen we de
aftrap en beginnen we met het Nijewierster feest!
Inmiddels is het thema bekend………….

Het thema is:

BEROEMD & BERUCHT

Zo kan iedereen alvast beginnen met brainstormen voor de versierde wagens en
versiering voor de buurt!

Dus zet de datums alvast in jullie agenda:

7, 8, 9 en 10 juni dorpsfeest!
Oproep
We zoeken weer nieuwe mensen voor in de Oranjevereniging in 2018.
Anja gaat verhuizen naar Damwâld en Durk gaat na jaren uit de Oranjevereniging.
Dus lijkt het je leuk om ons te komen helpen? Laat het ons weten!
Tot een volgend schrijven, De Oranjevereniging.

Sport Staalt Spieren
Gym: Woensdag 13 september was de 1ste les weer voor de kinderen. Meester Freerk krijgt dit jaar hulp in groep 1
en 2 van Jelmar Wagenaar. We hopen er met z’n allen weer een sportief seizoen van te maken. Wij willen u alvast
laten weten dat we voor dit jaar, 2017/2018, een speciale uitvoering hebben gepland. Hierover later meer!
Gymtijden voor 2017/2018 zijn als volgt:
Groep 1 + 2:
13.30-14.30
Groep 3:
14.30-15.30
Groep 4 + 5 + 6:
15.30-16.30
Freerunning (gr. 7 + 8): 16.30-17.30 uur.
Freerunning: Overwin hindernissen op snelle wijze. Spring over hekjes, jump van prullenbakken of maak salto's door
je af te zetten tegen een muur. Free running is een echte urban sport (zowel indoor als outdoor) die elementen
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combineert van turnen, acrobatiek en atletiek. Je leert basis spring- en valtechnieken en spectaculaire stunts. Eerst
natuurlijk de warming-up, dan het oefenen van (nieuwe) stunts en tot slot een cooling down.
Dus kinderen van groep 7 en 8, lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan gerust langs op woensdagmiddag van
16.30 tot 17.30 uur
Bodymove: Al meerdere jaren verzorgt SPORT STAALT SPIEREN op de donderdagavond de lessen Bodymove.
Fit en in vorm blijven d.m.v. oefeningen, ondersteund door eigentijdse muziek in een gezellige groep.
Bodymove is op donderdagavond van 19.45 tot 20.45 uur in de periode september tot mei.
Locatie: Dorpshuis ‘de Terp’. Docent is Ykje de Vries, uit Dokkum.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. De kosten zijn gering: €8,50 per maand.
Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk
Hier staan foto’s en het laatste nieuws op.
Een sportieve groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Hobbyhoekje
1 x in de 6 à 8 weken spelen we met 6 personen trekzak en 1
accordeon in Nij Sion. We hebben een diversiteit aan liederen en
wie mij op facebook volgt ziet ook wel eens “kleine” optredens
langskomen. Zo zijn we op donderdag 26 oktober naar
aanleiding van een oproep van één van de begeleidsters naar de
Idesta Zorggroep in Stiens geweest. Omdat de ruimte niet al te
groot was en een paar dames niet konden ben ik samen met
Sjoerd van Dellen en Pieter Dijkstra daar heen geweest.
Wat een prachtig uurtje hebben
we gespeeld! Een kippenvel
moment was echt dat tijdens de “thee” Sjoerd aan de bewoners vroeg,
wie van jullie heeft vroeger zelf accordeon/trekzak gespeeld?
Mevrouw Jensma antwoordde dat zij dat was, toen Sjoerd vroeg of ze
dan even de accordeon wou vastpakken om het gevoel weer even te
krijgen, twijfelde ze een beetje maar toch maar proberen, heel
voorzichtig speelde ze 3 maten van Varia uit haar hoofd; wij vonden dit
ontzettend knap.
Na de thee hebben we nog een 20 minuten gespeeld en toen wij
stopten zag Sjoerd dat mevrouw haar kopje neerzette en weer naar de
accordeon keek. Wilt u nog een keer spelen? Vroeg hij , haar ogen
begonnen te glinsteren en jawel ze kwam weer overeind, kreeg de accordeon weer op schoot en
onvoorstelbaar ze speelde het hele Varia in één keer! Wow wat een bekroning op onze avond! Deze
vrouw was zo blij, hier doen we het voor!
Hartelijke groet, Annemarie Tromp
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De kleastertsjerke in de steigers
Zoals de meesten wel gezien hebben staat momenteel De
kleastertsjerke in de steigers, het betreft een onderhoud van de
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. Ook is de torenhaan
opgeknapt en wordt eind oktober weer terug geplaatst.
Vandaag (24 oktober 2017) ontdekte Jan Gardien een nieuwe
bewoner van ons mooie dorp. Hij doet wel wat uit de hoogte, maar
we zijn toch erg blij met hem.
We hopen dat de renovatie van zijn woning voorspoedig zal
verlopen en dat hij nog lang in ons dorp mag blijven. Wie weet zijn
naam? De oplossing staat (als foto) op de laatste pagina van deze
Doarpskrante.

Over zangkoor de Sionsjongers
De Sionsjongers zijn op 6 september weer begonnen met een nieuw zangseizoen. De agenda is nog niet
vol maar een aantal optredens zijn al geboekt waaronder het eerstkomend op woensdag 29 november in
de Skule te Metslawier. Nieuwe nummers worden ingestudeerd want er staat ook een concert voor alle
dorpsgenoten gepland in april 2018. Waarschijnlijk wordt dit in de St. Vituskerk te Wetsens gehouden.
Nadere gegevens hoort U nog.
Begin volgend jaar (2018) staat tevens een workshop door
zangpedagoge Ellen Bakker gepland. We hopen dat zij onze
zangtechniek wil beoordelen en bijschaven dan wel
verbeterpunten gaat aandragen. We zetten ons beste beentjes
(stemmen) voor want mevrouw schijnt nogal kritisch te zijn.
Zoals altijd willen we ook deze keer weer vragen of u het koor
zou willen komen versterken. We zoeken nog steeds
uitbreiding voor onze tenoren en bassen (dat zijn normaal
gesproken mensen van de mannelijke kunne, echter transgenders met bovengenoemde zangstem zijn
natuurlijk ook van harte welkom). Dit geldt eveneens voor sopranen en alten. Iedereen met een beetje
zangaspiratie kan bij ons koor aansluiten zoals u weet. Wees welkom want we rekenen weer op een mooi
en gezellig seizoen.
Groeten en tot ziens bij zangkoor de Sionsjongers.
PS: Onze oefenavond is elke woensdagavond om 19.15 uur in dorpshuis Ny Sion (zie voor verdere
informatie: www.sionsjongers.nl).

Raadsel
Vandaag (24 oktober 2017) ontdekte Jan Gardien een nieuwe bewoner van ons mooie dorp. Hij
doet wel wat uit de hoogte, maar we zijn toch erg blij met hem. We hopen dat de renovatie van
zijn woning voorspoedig zal verlopen en dat hij nog lang in ons dorp mag blijven. Wie weet zijn
naam? De oplossing staat (met foto) in het midden van pagina 14 van deze Dorpskrant.
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Jeugdhonk It Hokje
Hierbij een verslag van jeugdhonk It Hokje over de activiteiten van de afgelopen maanden.
Tijdens Oudejaarsdag zijn we door ons buurdorp Oosternijkerk uitgedaagd voor een Bierpong wedstijd, hier konden
wij als fanatieke sporters natuurlijk geen nee op zeggen. Deze wedstrijd heeft zaterdag 4 februari plaatsgevonden bij
ons in het jeugdhonk. Zoals verwacht was dit voor ons als ‘’Onnozele sûpers’’ niet bepaald een grote uitdaging tegen
het ‘’Fristiteam ‘’ van Oosternijkerk. De uitslag was uiteindelijk 12 - 5 voor de ‘’Onnozele sûpers’’ In November staat
voor ons de uitwedstrijd nog gepland, en kunnen we onze kunsten nog een keer vertonen in het jeugdhonk van
Oosternijkerk.
In het voorjaar hebben we ons eigen loungeset van steigerhout gemaakt. Tijdens het mooie weer kunnen we nu
ideaal buitenzitten. Ook hebben we dit jaar een bijdrage mogen leveren aan het bloembakken project. Hierdoor is
onze voortuin van It Hokje weer een stukje mooier geworden. En kunnen hier natuurlijk volop van geniet vanaf de
loungeset.
Op zaterdag 8 juli hebben we het
Rotary feest georaniseerd. Deze
avond kon iedereen in ons
landgoedelijk etablissement It Hokje
onder het genot van een breed scala
alcoholische dan wel nonalcoholische versnaperingen
benchmarken en networken. De
dresscode voor deze avond was
Rotary casual. Iedereen was prachtig
gekleed en we hebben een top
avond gehad.
Zaterdag 22 juli stond er weer een kaatspartij op het programma bij de kaatsvereniging, deze werd gesponsord door
It Hokje. In alle categorieen kon deze middag gekaatst worden. De opkomst was prima en er waren leuke prijzen te
winnen. Dit was een zeer geslaagde dag en volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.
Op zaterdag 23 september hebben we samen met de Oranjevereniging het volleybal toernooi georganiseerd met na
afloop een Barbecue. De opkomst was goed en het weer zat goed mee. `s avonds na de barbecue kon iedereen los
gaan op de hitsssss van de Kolkenblazers, die er samen met ons een prachtig feest van hebben gemaakt.

Novemberbierfest staat dit jaar ook weer in de planning, zaterdag 25 november
vindt dit feest plaats in It Hokje. De dresscode voor deze avond zijn de Lederhosen & Dirndl. Ook dit
Het welbekende

jaar worden de halve liter bier weer speciaal voor ons geïmporteerd uit Duitsland. De bierpullen zijn natuurlijk in
grote getale aanwezig De hitssss en de schlagermuziek komen deze keer door de speakers van de

Kolkenblazers die er altijd weer een leuke avond van weten te maken. Natuurlijk is iedereen van harte
welkom dus kom gerust langs! Vanaf 20.00 uur staan de poorten wagenwijd open voor alle liefhebbers.
Voor meer informatie van de aankomende activiteiten kunt u ons facebook pagina liken en blijft u op de hoogte van
alle evenementen. https://www.facebook.com/ItHokje/
Bestuur Jeugdhonk It Hokje
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Krystmerke
Op 16 december is er in de Doarpstsjerke in
Metslawier een Krystmerke. Ook de leden van de
huiscatechisatie van Metslawier en Niawier doen hier
aan mee. Op de catechisatieavonden worden er leuke
attenties gemaakt die worden verkocht deze dag. De
opbrengst is voor Stichting Promotie Hulptransporten
naar Roemenië.
Deze stichting regelt en draagt zorg voor het
transport van goederen naar Roemenië. Tevens
leiden ze daar kleinschalige projecten. Sybe
Postma uit Metslawier rijdt voor deze organisatie
een paar keer per jaar daar naar toe.
Er zijn meer stands waar spulletjes worden
verkocht, het orgel wordt bespeeld en er is
natuurlijk ook warme chocolademelk en glühwein.
De Krystmerke is van 15.00 tot 19.00 uur.

De Saschuur
Mijn naam is Saskia Hiemstra en heb sinds kort De Saschuur in Niawier
(Siercksmawei 10).
Iets wat ik graag altijd al had willen doen maar de kans, tijd en ruimte niet
voor had. Na de garage/oprit verkoop dit jaar dacht ik, nu moet ik het door
gaan pakken. Een mooi klein hoekje in een gedeelte van de schuur heb ik
nu als een gezellig klein winkeltje ingericht. Hierin heb ik verschillende
nieuwe en gebruikte (brocante) spulletjes te koop. De prijsjes zijn leuk
waardoor er voor iedereen wel wat leuks tussen zit. Van tassen tot
armbandjes, voor een ieder wel wat leuks om langs te komen.
Ik kan heel veel vertellen maar zou zeggen kom gezellig langs op maandag
middag (13:00-17:00 uur) of doe een
belletje (06-3433 2568) om langs te komen
op andere tijden. In de maanden
november en december ga ik wat vaker open.
Als er veel belangstelling voor is zou ik graag
wat vaker open zijn, maar door mijn huidige werk
bij Talant is dat helaas nog niet mogelijk.
Ik ben te volgen op Facebook De Saschuur.
Binnenkort kom ik met meerdere openingstijden
voor in de maand november en december.
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Lief en Leed
In memoriam
Op 9 September is overleden in de Skûle in Metslawier

Tine Visser
op de leeftijd van 85 jaar.
Tine Visser, dochter van Joeke en Jantsje Visser heeft bijna haar hele leven in Niawier
gewoond. Ze is in Aalsum geboren, daarna woonde ze met haar ouders en zus Griet aan de
Singel, later zijn ze naar de Terpstrjitte verhuisd.
Tine zorgde voor haar ouders en ze werkte in de gezinszorg. Ze deed in Niawier mee met veel
activiteiten. Ook ging ze altijd mee met de dorpsreisjes. Bij thuiskomst was er nog een kort
samenzijn in Nij Sion. Tine deed dan op haar manier verslag van de reisroute en belevenissen
van die dag. Mooi kon ze dat vertellen.
Ze puzzelde ook graag en ook de cryptogram die zaterdags in het Friesch Dagblad stond was
haar favoriet. Als ze een antwoord niet wist, was er altijd wel iemand die ze kon vragen in het
dorp want er waren meer dorpsgenoten die mee puzzelden. Ik heb het wel meegemaakt dat
ze 's morgens in de kerk voor de dienst onderling gegevens uit wisselden, o.a. met Lieuwe
Nicolai, prachtig zulke herinneringen.
De laatste jaren heeft ze in de Skûle gewoond, eerst een eigen kamer en later op de afdeling
de Klink.
Op 13 september is er afscheidsdienst gehouden in de Kleastertsjerke in Niawier en is ze
begraven bij de kerk.

Juf Willy
Juf Willy haar naam leeft nog steeds voort –
middels een Clivia-plant – op de CBS By de
Boarne in Niawier, dit na liefst 40 jaar!
”Tijdens het fotograferen in Niawier, hoorde ik
schoolkinderen buiten spelen. Willy…, het
schoot in een flits door mijn hoofd… Willy! Het
moet rond de 40 jaar geleden zijn, dat wijlen
mijn Willy, hier als juf voor de klas stond.!”
Lees verder op de website van Nanne Oedsz. Hoe? Op Google Nanneoedsz clivia intypen en je komt op de juiste
bladzijde van de website.
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Project haventje ‘’de opslag’’ is op papier gerealiseerd
Sinds begin dit jaar zijn wij als Dorpsbelang druk met het uitwerken van plannen die wij voor ogen hebben
met het haventje. Inmiddels zijn we zo ver dat we zowel de tekeningen (gemaakt door Sietse Zijlstra) als
het financieel plaatje inzichtelijk hebben. Aan de hand van de tekeningen, begroting en het concept plan
zijn we bij diverse instanties geweest om ons plan te laten toetsen. Hier is een stuk advies uit
voortgekomen voor kleine aanpassingen. Vooral op het gebied om sponsoren te vinden voor
daadwerkelijke steun en dus subsidie te krijgen hebben we de nodige aanpassingen in het plan
doorgewerkt.
Een belangrijke drager in het plan
moet worden, dat er veel
zelfwerkzaamheid in komt te zitten
en dat we projecten laten
uitvoeren/maken door bijvoorbeeld
leerlingen van een school.
De twee beeldbepalende elementen
die we in het water willen hebben
zijn de boeg van een praam en de
steur welke haar verhaal kent als legende. De twee objecten zullen we dan ook door de leerlingen van een
school laten uitvoeren mits dit technisch haalbaar is voor hun. Ook willen we graag een drijvende vlonder
realiseren voor vissers of kanoërs welke tegen de kade aan komt te liggen. Komende vanaf de oostelijk
kant zal het haventje meer gaan opvallen door een aantal bomen te verwijderen. Het is gebleken dat vele
mensen het haventje onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Het doel is om een rust plaats te creëren voor
toeristen, maar ook dat vissers of
andere liefhebbers van aan - of op
het water zijn, hun plek hier vinden.
Natuurlijk het belangrijkste is het
dat het een plek voor ons als
inwoners wordt waar we trots op
mogen zijn. Dat de haven uniek is, is
wel gebleken, waar vind je nog
zoiets vergelijkbaars.
De gemeente heeft onze plannen
vanaf het begin gevolgd, is er heel
positief over, denkt ook mee en
geeft tips. Het waterschap is een
partij die voor ons nog de meeste
vraagtekens heeft openstaan. Er
lopen contacten maar we hebben
nog geen duidelijkheid. Naast de
bestuursleden, zijn Sietse Zijlstra en
Meindert de Jong voorlopig nog wel
druk om alles tot uitvoering te
krijgen. De twee genoemde
personen hebben zich gemeld
begin dit jaar naar aanleiding van
de oproep om te helpen. Het is dan ook fijn om te zien dat zulke jonge mensen zich om ons dorp
bekommeren. We hopen in ieder geval in de eerste helft van 2018 daadwerkelijk toezeggingen van
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subsidies te krijgen zodat we z.s.m. kunnen overgaan tot uitvoering, wij zullen dan een oproep doen voor
zoveel mogelijk helpers. Aan de hand van de computer tekening is een goed beeld verkregen van wat we
uiteindelijk graag willen realiseren.

Kaatsvereniging De Trije Doarpen
We zitten in een winterstop wat betreft het kaatsen….
Er zijn dus geen verslagen enz. van de kaatsers uit
Niawier / Wetsens - Metslawier – Oosternijkerk.
Wel hebben we een dringende oproep:
Wij zoeken vrijwilligers die samen met ons het kaatsseizoen
2018 tot een spetterend seizoen willen maken. Er zijn al veel mensen benaderd en iedereen heeft zijn of
haar bezigheden, dit telt voor iedereen; maar de organisatie moet wel geregeld worden.
Mochten er geen nieuwe bestuursleden zich aanmelden, dan is er een probleem……als u begrijpt wat ik
bedoel………. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet; …………………vele handen maken licht werk!
Antje Allema 0519-242 243 / s.allema@knid.nl

Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners van Siercksmawei 16
Graag willen wij als (bijna) nieuwe bewoners aan de
Siercksmawei 16 te Niawier, ons even aan jullie voorstellen.
Wij zijn Pieter Venema en Hilde Visser.
Pieter is oorspronkelijk afkomstig uit Ee en heeft hier zijn hele
leven gewoond. Pieter is werkzaam als monteur bij Veenma
Mechanisatie te Dokkum, een bekend bedrijf voor het dorp
Niawier. Hilde is oorspronkelijk afkomstig uit Oudwoude en
heeft ook haar hele leven hier gewoond. Hilde is momenteel
nog studerende en zit in het laatste jaar van de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening aan de
Hanzehogeschool te Groningen. Naast haar studie is Hilde werkzaam bij Talant op een woonvoorziening in
Kollum; hier wonen mensen met een (ernstige) meervoudige beperking.
Samen waren wij al een tijdje aan het rondkijken naar een woning in de omgeving van Dokkum. Het liefst
vrijstaand met wat ruimte en in een dorp. Toen we het huis aan de Siercksmawei 16 tegenkwamen waren
we het er al snel over eens, onze ideale woning. Het klussen in ons nieuwe huis zal een aantal van jullie
vast niet zijn ontgaan. We willen het woongedeelte graag aanpassen naar onze wensen en doen het
meeste kluswerk zelf.
We hopen de komende tijd kennis te mogen maken met onze mede-dorpsgenoten en hebben er veel zin in
om in Niawier te komen wonen.
Pieter en Hilde
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Nieuwe bewoners van de Terpstrjitte 8
Hallo allemaal!
Wij zijn Remco en Hilly Ramona Braaksma. Remco heeft zijn hele
leven in Niawier gewoond op Linepaad 9 bij Pieter & Geke. Hilly
heeft altijd in Metslawier gewoond op de Reigerhof.
Remco werkt nu 5 jaar bij de Jysk en is eigenlijk altijd ergens
elders in het land te vinden met het opbouwen van de Jysk
winkels. Hij komt dan op donderdagavond weer thuis en heeft
dan lang weekend.
Hilly werkt nu bijna 2 jaar fulltime bij het hoofdkantoor van ING
in Leeuwarden.
Op 30 mei 2017 zijn wij geregistreerde partners
geworden en op 1 juni kregen wij de sleutel van ons
prachtige stekkie. Na de boel een beetje opgeknapt te
hebben waren we blij hier na een dik half jaar wachten
eindelijk te kunnen wonen met twee konijntjes.
Daarna moest alles klaar gemaakt worden om onze 3
Shetland pony’s en paard te verhuizen.
Inmiddels is dat ook gebeurd en wonen we hier heel
fijn met onze diertjes, en we hopen hier nog jaren te
kunnen blijven wonen!
Groetjes Remco & Hilly

De nieuwe bewoner van Jaerlawei 3
Graag stel ik mij even voor. Ik ben Djoke Knol, geboren in Boornbergum, 12 jaar woonachtig geweest in Munnekezijl
en sinds 4 November 2016 zeer gelukkig woonachtig aan de Jaerlawei te Wetsens. Voor de nodige inkomsten ben ik
werkzaam als Werkvoorbereider voor het technisch onderhoud aan 3 kartonmachines van Eska in Sappemeer.
Mijn, inmiddels, 3 paarden houden mij gezellig druk bezig met het onderhoud aan het weiland en de stallen. Dit alles
op een paard-vriendelijke manier; tegenwoordig beter bekend als
Paddock Paradise en/of Natuurlijk Paardhouden. Dit deel van het
perceel heb ik Vitus Vitalis gedoopt.
Van de 3 paarden is één welverdiend met pensioen, een andere
ben ik nog aan het beleren, en de laatste is onder het zadel
beleerd (western) en zal te zijner tijd nog voor de kar beleerd
worden. Al deze vorderingen zijn voor geïnteresseerde te volgen
via: https://www.facebook.com/vitusvitalispp
Het beetje vrije tijd wat er dan nog overblijft spendeer ik met
plezier aan de Plaatselijke Commissie van het Vitus kerkje in
Wetsens. Voor informatie over en de agenda van het kerkje
verwijs ik graag naar: https://www.facebook.com/VitusWetsens
Ik hoop, en verwacht, nog vele jaren in Wetsens te spenderen.
Met vriendelijke groeten,
Djoke Knol
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Nieuwe bewoners van de Tsjerkepaad 2
Beste Dorpsgenoten.
Bij dezen willen wij ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Coen van
Etten 62 jaar en Anne van Etten-Voet 58 jaar, zuster van Dorothé
Voet woonachtig Terpstrjitte nr. 7. Wij mochten niet vergeten te
vermelden van Dorothé dat zij erg blij is met ons als buren. Samen
met onze twee hondjes Bobbie en Pina en onze poes Folie wonen
we met heel veel plezier sinds juli in Niawier.
We hebben 3 kinderen. Vera, de oudste dochter, woont alweer 13
jaar in Noorwegen. Ze is getrouwd met een Noor en we hebben
twee Noorse kleinkinderen. Ellis is onze tweede dochter en zij
woont in Rotterdam. Onze zoon Marc is de jongste en hij woont in
Australië samen met zijn Australische vriendin.
Oorspronkelijk komen wij uit Haarlem, maar de laatste 13 jaar hebben we in Kapellen, België gewoond. Het
huis in België werd ons te groot en samen met de luchtverontreiniging en de drukte was dat voor ons de
aanleiding om in het mooie, schone en rustige Niawier te komen wonen. Het huis bevalt ons erg goed,
maar verdient hier en daar nog wel wat renovatiewerk. Alles op z’n tijd, want we hopen nog lang in Niawier
te mogen wonen. Tot ziens.
Coen & Anne

Nieuwe bewoner van de Tsjerkepaad 4
Is wel wat verlegen maar heeft het erg naar zijn zin.

Nieuwe bewoners van de Terpstrjitte 27
Hallo allemaal,
Wie zijn de nieuwe bewoners van de Terpstrjitte 27
Wilco Koster (20-02-1992)
Ik ben geboren in Leeuwarden en heb altijd in Burgum gewoond. Na mijn opleiding MBO dierverzorging heb ik jaren
voornamelijk in de Horeca gewerkt. Nu sinds dit jaar heb ik besloten dat dit wel mooi genoeg geweest was en ben op
dit moment begonnen met een omscholing tot hovenier en ben ik hierin dan ook werkzaam. Hobby’s van mij zijn
fotograferen, het houden van verschillende soorten planten en ook verschillende soorten dieren en tuinieren.
Baukje Taekema (27-11-1991)
Geboren te Paesens en heb hier altijd gewoond. Na mijn opleiding Natural design ben ik gaan werken in een
kledingwinkel en ben tot de dag van vandaag nog steeds actief in een kledingwinkel. Mijn hobby’s zijn fotograferen,
houden van konijnen en duiven en knutselen.
Groeten Wilco en Baukje

Wilt u zichzelf ook voorstellen in de dorpskrant? Graag een mail sturen met het verhaaltje naar
dorpskrantniawierwetsens@gmail.com
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Strune troch de tunen
Wij als dames van de dorpstuin zijn trots op ons stukje grond. Er
groeit van alles. Soms ook wel iets te veel van aangewaaid spul.
Onkruid wordt zoiets wel genoemd. Maar we werken ons er
moedig door heen en zijn altijd weer verbaasd van het resultaat.
Ook “onkruid” kan soms prachtig zijn. Omdat we ook wel
nieuwsgierig waren naar elkaars tuin hadden we het plan opgevat
om een keer niet op de dorpstuin te gaan werken maar eens bij
elkaar in de tuin te gaan kijken.
Zo gezegd zo gedaan. We begonnen bij Dorothe die van een grote tuin naar een kleintje was gegaan.
Deze tuin was iets beter te overzien en ze kreeg handige tips om het zich nog gemakkelijker te maken. Ook
de nieuwe schuur was een mooie en handige aanwinst. Vervolgens stapten we op de fiets en reden naar
Tiny en Marcus. We troffen daar prachtige borders aan met een enorme diversiteit aan bloemen. Helaas
was er iets mis gegaan met de bestrijding van luis in de rozenstruiken. De angst was dat ze nu allemaal
dood waren maar gelukkig bleek er toch nog wel leven te zitten in een aantal struiken. Ook de moestuin op
gemakkelijke werkhoogte werd door ons zeer praktisch gevonden.
Onze planning was strak dus snel naar het volgende adres. Bij
Djoke zouden we ook een kopje thee drinken. Hier stonden we
versteld van de grote tuin achter het huis. Dit zou je aan de
voorkant niet verwachten. Een mooie variatie van bomen en
struiken, een lust voor het oog. Na de thee met wat lekkers
door het bos naar de tuin van Magda. Ook hier de verrassing
toen de deur van de schutting openging. De rust en de grootte
komt je tegemoet. Alles werd goed geïnspecteerd en men was
zeer tevreden. Ook werd de angst weggenomen dat er
misschien een Japanse duizendknoop in de tuin zou staan. Het
bleek om een onschuldig stekje te gaan van Akkie verkregen
via de plantjeruil. Tja, je kan niet alles onthouden.
Nog 2 tuinen te gaan. Eerst naar die van Marion aan de
Singel. Hier was niet direct te zien dat de tuin eigenlijk heel
groot was. Maar dat kregen we wel door toen we aan de
wandeling begonnen. Van het terras naar de vijver, dan door
een poort van groen steeds verder naar achter. Een lange,
diepe tuin met veel bijzondere planten. Uiteindelijk stonden
we aan het eind en keken we uit over de weilanden. En dan
op naar de laatste tuin, het paradijsje van Akkie bij het
“klompenhuske”. Een weelde van bloemen in allerlei kleuren
en soorten en vormen. Een hele uitdaging om hiermee aan
de slag te gaan maar het is Akkie goed gelukt. Puur
genieten en dat deden we.
De struntocht sloten we af in zonnetje op het terras in stijl met een heerlijk glas wijn, nakletsend over de
lusten en lasten van het tuinieren. Wij genieten van het werken in de dorpstuin met elkaar en van de
resultaten. Mochten er nog meer mensen zijn die dat ook wel zouden willen. Het kan altijd. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
De harde werkers van de Dorpstuin.
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Nieuws van Uitvaartvereniging “de Laatste Eer”

In onze omgeving zijn uitvaarten bijna altijd begrafenissen. Crematies zijn nog steeds uitzonderingen.
Landelijk ligt dat heel anders. In ongeveer 2/3 van de sterfgevallen vindt de uitvaart door middel van
crematie plaats. Het zal niet lang meer duren dan zijn, landelijk gezien, begrafenissen uitzonderlijk.
Hoewel in deze regio begrafenissen nog wel een tijd de standaard zullen blijven, moet een
uitvaartvereniging samen met de beheerder van de begraafplaats toch wel vooruitkijken. Al een aantal
jaren heeft de uitvaartvereniging zich beziggehouden met het onderzoeken van de mogelijkheid van het
plaatsen van een urnenmuur.
Het bestuur liep tegen meerdere problemen aan. Waar moet ie staan? Hebben we er de ruimte voor? Kan
het wel dicht bij een historisch kerkgebouw? Wat gaat het kosten? Uiteindelijk is besloten om toch niet over
te gaan tot het plaatsten van een urnenmuur. Wat er wel gaat gebeuren is dat een deel van het kerkhof
wordt gereserveerd voor zogenaamde urnenkelders.
Een urnenkelder is een betonnen of kunststof bak van ca. 40 x 40 x 40 cm waarin een urn kan worden
geplaatst. Op deze urnenkelder kan een gedenkplaat, een kleiner model grafsteen, worden geplaatst.
Op het zuidoostelijke deel van het kerkhof zal hiervoor ruimte worden vrijgehouden.
Wie interesse heeft of meer wil weten, kan zich in verbinding stellen met het bestuur.
Bestuur Laatste Eer,
Hendrik Nicolai

Sint Vitus Passie Wetsens
Wie had dat ooit gedacht?
Een karakteristiek kerkje zonder toren in het kleine terpdorp Wetsens in de
spotlights in het kader van Leeuwarden, Culturele hoofdstad van Europa
2018. Dat gebeurt in mei 2018 met de Sint Vitus Passie!
Enige tijd geleden is het 12e-eeuwse St. Vituskerkje van Wetsens
ondergebracht bij de ‘Stichting Alde Fryske Tsjerken’. Bij de overdracht werd
gesproken over het unieke project ‘Under de Toer’ in het kader van
Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa in 2018. Voor dit project zijn
dorpen en steden in Friesland gevraagd naar een bijzonder ‘verhaal onder de
toren’, die aanleiding kunnen zijn voor een cultureel spektakel.
Componist en toonkunstenaar Anne E. de Bruijn heeft het gewaagd zijn project, de Sint Vituspassie, in te
dienen bij de commissie van ‘Under de Toer’. In totaal bijna 100 projecten werden gewogen en aan een
strenge selectie onderworpen; er was slechts plaats voor 32! Na maanden van spanning kwam de
verlossende brief met het positieve bericht: de Sint Vitus Passie in Wetsens was een feit, als enige ‘Under
de toer’-project in Noordoost Friesland! De Sint Vitus Passie is een muzikaal drieluik in de vorm van een
liturgisch drama, met vocale solisten, koren (kleinkoor en publiekskoor) en diverse instrumenten;
totaaltheater rond dit unieke verhaal Wetsens, Under de Toer, zonder toren....
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De toren stort in...
Op een zondagochtend in 1842 staat een predikant op de preekstoel in de
Sint Vituskerk te Wetsens. De preek gaat over Simson, 1000 jaar voor
Christus richter van het volk Israël. Van zijn kracht en zicht ontdaan staat
Simson in de tempel van Dagon, de God van de Filistijnen. Zijn handen
tasten naar de pilaren. God biddend om kracht trekt hij in een uiterste
inspanning de pilaren om. De tempel stort in en Simson komt om en met hem de Filistijnen. En op dat
moment, tijdens die preek, stort zonder aantoonbare reden ook de toren van de kerk onder luid geraas in.
Sint Vitus
Op basis van dit verhaal ‘onder de toren’ van de Vituskerk in Wetsens is de Sint Vitus Passie ontstaan.
Natuurlijk gaat het over Simson, maar ook over Sint Vitus, de naamgever van de kerk. De jonge Vitus leefde
ongeveer 300 jaar na Christus en werd geboren in Mazara del Vallo op Sicilië (Italië). Hij was de zoon van
een Romeins veldheer, maar werd christelijk opgevoed door zijn pleegouders Crescentia en Modestus.
Als overtuigd christen genas en hielp Vitus mensen die leden aan ziektes van de geest. Hij bleef volharden
in zijn geloof, ondanks ernstige vervolging door de keizer en zijn vader, die de Romeinse Goden aanbaden
en het christelijk geloof verwierpen. Vitus doorstond een aardbeving, de kookpot met kokende olie en de
leeuwenkuil. Hij stierf op 12-jarige leeftijd na deze beproevingen te hebben doorstaan, samen met zijn
opvoeders, die hem trouw bleven.
Pelgrimstocht
Een lint van Vituskerken loopt door Europa. In het noorden vindt men Sint Vitus in plaatsen als Winschoten
(met Vitus in het gemeentewapen), Stiens, Blauwhuis, Wijns en Leeuwarden, waar naast de Oldehove eens
een Vituskerk stond en nu het bisdom als nieuwe naam Sint Vitus zal dragen. Verder in Nederland
(Hilversum), Duitsland (HochElten), Tsjechië (Praag), Frankrijk (Saint-Denis) en Italië (San Vito). In Vitus’
geboorteplaats Mazara del Vallo staan twee aan Vitus gewijde kerken. San Vito in urbe (stad) en San Vito a
mare (zee). Anne de Bruijn en Joanneke Romkema zijn in de zomer van 2017 fietsend op pelgrimstocht in
het kader van Sint Vitus naar Sicilië gegaan.
Festino di San Vito
Onderweg ontdekten zij dat op Sicilië van 23 tot 28 augustus een ‘Festino Di San Vito’ plaats zou vinden.
Het spreekt voor zich dat dit toeval heel bijzonder was om mee te kunnen maken. Anne en Joanneke
waren onderdeel van dit feest, de processie en de vieringen rondom Vitus. Hier zijn bijzondere contacten
gelegd, die resulteren in een uitwisseling. De pelgrimstocht heeft beeldmateriaal opgeleverd dat tijdens de
Sint Vitus Passie geprojecteerd zal worden op de muren van het pas gerestaureerde St. Vitus-kerkje.
Uitvoeringen in mei 2018
De uitvoeringen zullen plaatsvinden in het op vrijdag t/m zondag in pinksterweekend op 18 t/m 21 mei en
op vrijdag t/m zondag in het weekend erna op 25 t/m 27 mei 2018 om 20.00 uur in de St. Vituskerk in
Wetsens (vlakbij Dokkum).
Kaarten a 10 euro (voorverkoop) en 12,50 (aan de deur).
Kaartverkoop via: www.promovocaal.nl
Locatie: St. Vituskerk - Opgong 1 - 9122 CV - WETSENS
Organisatie: Promovocaal - Jaerlawei 13 - 9122 CT WETSENS
Telefoon: 0519-221904 / 06-24257367
mailpromovocaal@gmail.com
www.promovocaal.nl / www.underdetoer.nl /
www.LC2018.nl
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NIJ SION NIAWIER
Bazar

Bazar en een lekker visje
Vrijdag 17 november is het weer zover. Wij hopen dan weer onze
jaarlijkse Bazar ten behoeve van Nij Sion te organiseren. ’s Middags
vanaf 15.30 uur staan de deuren weer voor iedereen open. De zalen
staan vol activiteiten voor de jeugd,
zoals het schminken, rad van
avontuur en de grabbelton.
Onze visbakkers staan buiten voor u
klaar om u te voorzien van heerlijke
vis. Ook kunt u weer aardappelen
kopen of bestellen, zodat ze later thuis worden
bezorgd.
s’ Avonds vanaf 20.00 uur is
er voor iedereen de kans om hun geluk te beproeven bij de
verschillende spelletjes (mooie en lekkere prijzen te winnen). De
avond zal worden afgesloten met de welbekende verkoop.
Iedereen is van harte welkom en wij hopen op een gezellige en
geslaagde dag.
Tot ziens op 17 november,
De commissie Nij Sion.

AED nieuws
Begin oktober hebben de AED bedieners hun kennis weer kunnen opfrissen. Door middel van oefenpoppen kon weer
flink geoefend worden. En ja dat je dan op een geven ogenblik je spieren gaat voelen dat is dan ook logisch. Je zou
het bijna ”topsport” kunnen noemen.
Het moeilijkste is toch wel hoe diep moet je de borstkas indrukken? en met
welke tempo? Roelof Jan van EHBO Ferwerd heeft hiervoor een APP en een
apparaatje ontwikkeld welke je om je pols kunt doen om vervolgens op je
smartphone je prestatie te kunnen meten. Op deze manier wordt zichtbaar
dat de diepte vaak verder ligt dan je zelf zou willen. Ook het tempo is een
moeilijk ding, maar na een paar keer oefen had iedereen het weer onder de
knie, of moeten we zeggen, ”onder de hand”!
Alle bedieners hebben hun herhalings-stempeltje gekregen. Ze mogen bij
HartslagNu hun gegevens aanpassen zodat ze weer voor een jaar opgeroepen
kunnen worden.
Met elkaar zorgen we er op deze manier voor dat Niawier-Wetsens
hartveilige dorpen zijn om in te wonen.
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Ropta Boys
Bij het uitkomen van deze dorpskrant is het alweer bijna winterstop. Tijd voor een overzicht van de
gebeurtenissen bij de mooiste en gezelligste voetbalclub van Dongeradeel. Het seizoen werd gestart met
17 teams: vijf seniorenteams waaronder twee zeventallen die op vrijdagavond hun wedstrijden in
toernooivorm afronden. Daarnaast spelen er ook nog 12 jeugdploegen.
1e elftal
Het eerste elftal is het seizoen begonnen onder de nieuwe trainer Wietse van der Veen en met enkele
versterkingen. Onder Wietse werd er goed gestart dit seizoen met enkele overwinningen en een
zwaarbevochten gelijkspel tegen Oostergo. Hoewel het spel niet altijd goed was werden er goede
resultaten behaald. Deze prima reeks werd helaas beëindigd met een verlies tegen Rottevalle. Dit
resulteert in een 5e plaats na vijf wedstrijden.
2e Elftal
Het tweede is wat minder voortvarend gestart in de 2e klasse. Dit komt niet geheel onverwacht na de
promotie en het kampioenschap van afgelopen jaar. Daarnaast is de brede successelectie van vorig
seizoen enigszins uitgedund. Met zes punten uit vijf wedstrijden bezet de ploeg momenteel de 8e plaats. Er
is echter genoeg vertrouwen na wedstrijden met goed voetbal die helaas niet konden worden omgezet in
winst. Ondanks de magere resultaten is de sfeer nog altijd onovertroffen.
Dames
De dames zijn in september begonnen met een zevental. Helaas waren er te weinig dames om een
compleet elftal op de been te kunnen brengen. Als zevental presteert het team echter ook prima en doen
nog mee om het kampioenschap in de najaarsreeks. Met nog 3 wedstrijden op de planning staan ze 1 punt
achter op viod vr4.
45+
Met het kampioenschap van de afgelopen voorjaarreeks in het achterhoofd startten de oudste leden van
onze club afgelopen september vol goede moed aan de najaarsreeks. Na drie avonden zit het
kampioenschap er helaas niet meer in. Friese Boys bleek oppermachtig en hebben na 9 van de twaalf
wedstrijden al een onoverbrugbare voorsprong. Met nog drie wedstrijden op de planning is het zaak om de
2 plek te verdedigen.
JO-19
We zijn in September weer gestart met een elftal voor de oudste junioren. De ploeg staat onder leiding van
Aant Soepboer en staat na vier speelronden op een 7e plaats met vier punten. Dit moet en kan natuurlijk
beter. Hopelijk zien we de ploeg de komende tijd stijgen op de ranglijst. De overige ploegen draaien ook
allemaal prima mee in hun competitie. Speciale vermelding nog even voor de JO-13 die na vijf wedstrijden
dik koploper zijn. Ze scoren gemiddeld 10 goals per wedstrijd. Goed bezig dus!
Ledenvergadering
Donderdag 30 November is weer de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zijn alle leden
van de club welkom om langs te komen en mee te praten. We beginnen om 20.30 uur in de kantine ‘de
tredde helte’.
Aardappelactie
Traditioneel wordt ook dit jaar weer de aardappelactie gehouden. In de tweede week van December kunt u
ons langs de deur verwachten waarbij we net als vorig jaar direct leveren.
Snerttoernooi en crossloop
Ook traditie zijn het snerttoernooi en de crossloop. Dit jaar vinden die plaats op 23 december en 6 januari.
Ook voor onze supporters is het mogelijk om mee te doen. Meer informatie is tzt. te vinden op social media.
Voetbalfriesland
Oktober 2017 is voetbalfriesland gelanceerd. Een digitaal magazine met achtergrondinformatie over de
voetbalclubs in friesland. Ook Ropta Boys levert een bijdrage. Kijk eens op www.voetbalfriesland.nl.
Kijk voor meer informatie over de club en wedstrijdverslagen op www.roptaboys.nl of op
www.facebook.com/roptaboys
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Zie ginds komt de stoomboot…
Er komt geen pannekoekboot bij de opslag van
Nijewier, helaas. Maar niet getreurd. Op zaterdag
18 november komt Sinterklaas met zijn Pieten
naar Dokkum. En dat is ook te volgen op de TV
want het is de landelijke intocht!
Wees op tijd voor een goed plekje langs de route.
Wij beginnen alvast met het oefenen van de
liedjes. En met het mooi inkleuren van deze
kleurplaat voor in de schoen!
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Nieuws van buurtvereniging de Skulp
In de voorjaarsvakantie hebben we een zwemuitje voor de kinderen georganiseerd naar de Blauwe Golf in
Leeuwarden. We hebben in de golven gezwommen, zijn van de duikplank gesprongen en gingen van de
glijbaan. Na afloop nog een lekker ijsje gegeten!
Eind augustus maakten we een rondrit door het bijzondere buitendijks gebied
van Friesland, over dijken, langs slenken, geulen en kwelders. Op het terras
hebben we genoten van koffie/thee en een lekker gebakje. Een aantal van ons
hebben de 24 meter hoge uitkijktoren beklommen en hebben genoten van een
prachtig uitzicht! Een geslaagd en zeer gezellig uitje!
In oktober was er disco bowlen. Van jong tot oud werd er gebowld, heel
gezellig! Hieronder de winnaars van de geslaagde bowlavond.
Heren:
De 1e prijs was voor Wiebe met 128 punten en de 2e prijs voor Aebe met 115 punten.
Dames:
De 1e prijs was voor Trienke met 94 punten en een gedeelde 2e prijs voor Froukje D.
en Hannie met 84 punten!
We organiseren in Januari 2018 weer een nieuwjaarsborrel. De buurtgenoten krijgen meer informatie over
datum en locatie per briefje en/of per mail.
Inmiddels hebben we van bijna iedereen van de buurt een mailadres ontvangen.
Ontzettend handig! Nu kunnen we informatie over uitjes ook via de mail versturen.
Froukje is na de zomervakantie gestopt als vrijwilliger bij de buurtvereniging.
Gelukkig zijn er twee nieuwe dames bijgekomen die ons team nu versterken.
Bedankt Froukje voor je inzet en welkom Afke de Vries en Nicolien Braaksma!
Wist u dat ??!
* Wij de grote tent verhuren voor een leuk prijsje?
* Durk & Jannie 25 jaar getrouwd waren in januari?
* Er 3 tegelijk jarig zijn op de Skulp op 16 september?
* Kleine Hessel in november een broertje of zusje krijgt?
* Aebe & Marijke in Januari heit en mem worden?
* Wij een nieuwe buurtgenoot hebben, Victor het verkeersmaatje?!
Victor staat in zijn knalgele outfit met rode pet langs de weg zodat alle
weggebruikers weten dat er kinderen buiten spelen en dit onze buurt veilig maakt.
Ideeën voor uitjes kunnen worden doorgegeven via de mail of gewoon door
een briefje in de brievenbus te doen bij iemand van de buurtvereniging.
Groeten van het team van buurtvereniging de Skulp,
Ynske, Nicolien, Afke en Trienke
Het e-mailadres van de Skulp: buurtverenigingdeskulp@gmail.com
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De nieuwe cursussen
Aanmelden bij de docent die erachter vermeld staat.
Muziekles van Bas Gitaar of Barrie Ton;
Bodybuilding: vraag naar Ana Bolen;
Kappersvakschool: bel met Ton Deuze;
Intelligentie trainingen, door Bennie Dom;
Cursus tuinieren met Connie Feer;
Leer koken met Peter Selie;
Biologie les van Adam S. Appel;
Cursus Nederlands van An Alfabeet;
Omgaan met teleurstellingen, Andre Keerbeter;
Creatief met fruit, door Anna Nas;
Vis fileren door Ans Jovis;
Cursus tekenen met Annie Matie;
Info over homoseksualiteit door Ben Dover;
Aardrijkskundeles van Frank Rijk;
Stoppen met roken? Hulp van Nico Tiene;
Wiskunde lessen van Piet Agoras;
Word steward of piloot, les van Sietse Vliegen.

Verhalen van wonderdokters bij knapperende vuurtjes
Er hangt een mysterieuze sfeer in de tuin van de Kruidhof. Het is koud. Gelukkig zijn er
vuurtjes. Om je even aan op te warmen. Niet te lang, want je moet door. Je volgt de lichtjes.
Honderden lichtjes op de route. Op naar de volgende verhalenverteller. Het bruist van de
verhalen. Oude verhalen over de streek. Verhalen over de geneeskrachtige kruiden in de tuin.
Verhalenvertellers geven aan jou de geheimen door.
Geheimen die al vele eeuwen bij knapperende
kampvuurtjes van generatie op generatie door
gefluisterd zijn. Jij kunt ze ook horen! Laat je
meenemen door de mysterieuze en wonderlijke
verhalen. De wonderen die al eeuwen in het geheim
plaatsvinden.
Het is een ontdekkingstocht door de verschillende tuinen
in de Kruidhof. Alles heeft een verhaal. De Kruidhof; in
1930 ontstaan om geneeskrachtige planten te kweken. Sommige te giftig om te eten.
Gebeurde dat toch? Pijn in je rug? Proef de pittige kruiden van de wonderdokter die diep in
het donkere bos woont. Last van vallende blaadjes? Stap in de magische wereld van de
bomenfluisteraar. Altijd koude voeten? Ontdek de geheimen van de vuurdrank.
Geheimzinnig waren vroeger de wonderdokters van de Wâlden, die hadden altijd wel een
oplossing. Voor elk kwaaltje een verhaaltje. Bekijk de vitrinekast vol met oude
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doktersinstrumenten. Speciaal voor deze avond. Verwonder je over de meest bizarre
instrumenten. Deze zijn toch echt gebruikt!
Op vrijdagavond 26 januari om 19.00 uur is in de Botanische tuin de Kruidhof in
Buitenpost de avond van de 2018verhalen (Leeuwarden – Fryslân CH2018). Verhalen
waarvan wij vinden dat ze mee de toekomst in moeten. De toegang is gratis.
Magda Rietdijk, Feike van der Zee en Marion de Wal.

Toen en nu

Toen (1923) en nu (2017)
Terpstrjitte 12, Fam. Sijtsma.

Lekker dan
Een Duitser van 81 kreeg de schrik van zijn leven, toen hij in zijn eigen tuin een bom uit de Tweede
Wereldoorlog ontdekte. Althans: dat dacht hij. De man sloeg groot alarm, maar toegesnelde agenten
konden de tuin al snel weer vrijgeven. Het gevonden voorwerp was geen bom, maar een reuze-courgette.
De courgette van maar liefst 5 kilo is waarschijnlijk door iemand over de schutting gegooid en zo in de tuin
van de man beland. Wat hij met de courgette heeft gedaan, vertelt het verhaal helaas niet.
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Sibbele
Najaar 2017
Nou hebben we in Wetsens feiliks een vierbaansweg wat twee baans is vanwege het stukkene wegdek
wat wij hadden door al het zware ark van de boeren waar het asvalt niet tegen konde en nou dachten wij
eindelijk ook dat er nou een aansluiting op de centrale as komen zoude maar dat is dus niet zo en Leolicht
en Anneke bruiken dat nou niet meer want die verhuisden naar
Huddegriep dat ligt nog verder dan Dokkum en de nije bewoners in
het huuske van Leolicht komen wel uit Dokkum vanwege
ruimtelijkinenuitzicht in Wetsens en nou komt er ook weer wat jong
spul in Wetsens met een heel gezin en GooitzenenTineke wouden
wel gaarne naar de stad Dokkum verhuizen en daar snappen wij ook
niks van maar er zijn toch wel veel veranderingen in Wetsens door al
de nije bewoners zoals daar Djokeinhetgelehuis was en een
jongejongen in het hoes van JaapenBaukjeendie en in het huis van
Roel en Elly woont nou Gosse en die zien wij altijten veel fietsen en
hardrennen en Miedema en Miedepa hebben hun huis ook al verkocht en daar komt LenieLap nou te
wonen zo hoorden wij en worden helendal een beetje veel emotieel en konvuus van zoveel veranderingen
in ons dorpje maar Wetsens was en is wel weer in het groote nijs vanwege culturelehoofdstad met Wetsens
als dependans van oender de toer maar de Wetsumer tsjerke heeft helendal geen toer dus dat begrijpen
wij dan weer niet zo maar Anne de Bruin heeft een stuk gemaakt over stVitus oender de toer wat een groot
spek takel wordt in Wetsens en wij hebben geen verstand van muziek en mjoesikuls enzo maar het wordt
vreselijk fantaaaastiesch zo zeide Anne tegen ons en Astrid is vreselijk boos op Gooitzen want ze laat
altijten de sloot hekkelen ook voor
GooitzenenTineke maar Gooitzen betaalde daar
nooit voor en nou moet hij zelf maar handmatig
sloothekkelen met een ouderwetsche
sloothekkelaar aan een stok en Hendrik heeft het
ook al aan de stok met Bert en Esther omdat Bert
altijten met zijn zware jeep van de
vitnisfabriekuitDokkum langs de plaats van
Hendrik dendert en een zware autobus was in
Wetsens de sloot ingereden en lag helendal op
zijn kant in de sloot en zodoende kwam Wetsens
ook in de grote pers van omropFrieslon enzo en
er kwamen allemaal ziekenautoos en van de
brandweer en de pliesje en ook een duikertiem maar alleen de bussjauveur zat in de bus zonder
passasjiers dus en de sjaufeur konde zelf uit de bus klimmen door het dakraam en wij zagen ook dat de
vanderWielen in een boom klommen en omzaagden voor de houtkaggel denken wij en wij denken ook dat
Djokeinhetgelehuis beter een zwembad maken kan van haar hienderweide omdat het daar zonat is als wat
maar wij vernuiveren ons ook wel hoe goed Djoke op haar hienders past en altijten zo warber is op har
hiem en wij wetsenaars passen ook allemaal heel goed op een stjinmarter die hier omhuismannet maar wij
wouden liever dat dit mooie beestje naar Nijewier ofzo verhuisde en wij roepten ook al eens kksst maar dat
helpte ook niks en wij dachten nog aan de slagters Weidenaars om het beestje te vangen en dan tot
stjinmarterworstevlees te verwerken maar dat vinden wij dan ook wel weer skonde maar wij kunnen Jenny
de dierenvriendin die in het kleester zit ook wel even optelefoneren en als die nou eens zeeeeeeeeeeeeeer
luide

WELKOM roepte dan zal die wel naar Jenny komen zo denken wij en nou bent u allegjerre

weer op de higte van het nijs uit Wetsens en groeten wij u uit het mooiste plekje van Frieslon….
Sibbele.
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Vinyl Clocks
De meeste bewoners uit Niawier weten het misschien al. Sinds vorig jaar heb ik een nieuwe hobby. Het maken
van lp klokken. Niet van hout of plastic. Nee, ik maak klokken van lp’s, oude vinyl platen. Ik kwam op dit idee
door de aanschaf van een platenspeler in 2015.
Ik heb ongeveer twee jaar geleden een platenspeler gekocht. Het geluid wat uit een platenspeler komt, is niet te
vergelijken met muziek van een cd. Steeds meer artiesten kiezen ervoor om hun muziek weer op vinyl te zetten.
De hobby groeide steeds verder uit. Ik begon lp klokken te maken voor klanten. Eerst waren het nog lp’s waar ik
alleen een klok in heb gezet, maar als snel kreeg ik de indruk dat ik hier veel meer mee kon doen.
In de afgelopen 2 jaar heb ik diverse lp klokken gemaakt, zoals logo’s van voetbalclubs, voertuigen en
beroemdheden.
Sindsdien heb ik een website en Instagram account aangemaakt om al mijn klokken te laten bewonderen door
potentiële klanten. Hieronder enkele voorbeelden van mijn lp klokken.

Bent u geïnteresseerd? Op de site www.vinylclocks.jouwweb.nl staan alle klokken die ik heb gemaakt.
Melle Turkstra

Nieuws van CBS “By de Boarne”
Schooljaar 2017-2018.
Wist u dat:
o We afscheid namen van juf Sippy
o We een ‘echte’ meester hebben
o Meester Romke in het leger zat
o De kinderen dat best wel spannend vonden
o Juf Hiltsje half oktober een dochtertje heeft gekregen
o Meester Romke in augustus vader is geworden van een 2de kindje
o Winanda ons helpt met Engels leren
o Dorpsgenoten Carolien en beppe Jantsje goede juryleden zijn
o We heel veel leren van en met elkaar.
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Het onderwijs blijft in beweging, ook in Niawier
Digitalisering, andere onderwijsvormen, andere schooltijden, werken in verschillende ruimtes, voor
de kinderen van ‘By de Boarne’ een normale gang van zaken. De kinderen voeren met hun
ouders en de leerkracht ontwikkelgesprekken om hun talenten en doorgaande lijn van de leerstof
in beeld te brengen. Dit wordt verwerkt in een portfolio.
Onderwijs van de toekomst wordt gekoppeld aan de school van de toekomst
‘By de Boarne’ en de ‘FoekeSjoerdsskoale’ uit Oosternijkerk hebben opdracht gekregen een
Integraal KindCentrum (IKC) op te zetten voor kinderen van 0-13 jaar. Een spannend en
uitdagend proces waarin we worden begeleid door een extern deskundige. We zien veel kansen
en mogelijkheden om boven Dokkum een unieke onderwijslocatie neer te zetten waarbij ook
externe partijen kunnen aansluiten. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Vriendelijke groet, team ‘By de Boarne’

Friese Recepten
DUVELSJE FLEIS
INGREDIENTEN VOOR 4 PERSONEN
1 pond varkenslappen of kipfilet
1 à 2 uien
olie om in te bakken
scheutje room
1 à 2 theelepels pindakaas
witte rijst.
marinade:
8 eetlepels azijn
8 eetlepels ketchup
8 eetlepels ketjap
1 à 2 theelepels sambal
zakje nasimix.
BEREIDING
• Snijd het vlees in stukjes
• Voeg de marinade aan het vlees toe
• Laat het vlees 6 uur staan (marineren).
•
•

Bak de uien in de olie, voeg het vlees en de marinade toe en laat ¾ uur pruttelen
Voeg vlak voor het opdienen het scheutje room en de pindakaas toe.

•

Kook de witte rijst volgens de verpakking.

LEKKER ITE !!

Het kookstokje geef ik door aan Akkie van der Werf.

Met hartelijke groet,
Ge Kingma
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Besparen op energie
Hoe geld te besparen op energie met subsidies?
Binnenkort gaat de gasprijs weer omhoog. Door verhoging van de energiebelasting (EB) en de opslag duurzame
energie (ODE) in 2018 betaalt een gemiddeld huishouden in Dongeradeel volgend jaar ruim € 60,- meer voor de
energierekening.
Het is tijd om te kijken of het energieverbruik (vooral het gasverbruik) minder kan. De rijksoverheid heeft subsidies
voor isolatie aan koopwoningen en warmte-producerende apparaten. Dus maak daar gebruik van.
Hieronder een ultrakort stappenplan:
1. Kijk of uw (koop)woning nog isolerende maatregelen kan gebruiken. Bij twee maatregelen is een
subsidiecheck (± 20%) interessant.
2. Is uw woning al goed geïsoleerd, dan is bij het vervangen van de cv-ketel nu al een goed alternatief voor
handen, zoals b.v. de hybride warmtepomp. Deze haalt warmte uit de buitenlucht. U verbruikt dan weinig
tot geen gas, maar wel meer stroom. Een dergelijke warmtepomp kan ook met subsidie aangeschaft worden.
Meer weten of hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie?
Neem dan gerust contact op met Geert Bril van Duurzaam Verdienen (06-8360 5177).
Op de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant geeft de gemeente ook regelmatig tips.

Collectes
Collecte brandwondenstichting en jubileum
Even een mailtje van mij. In het voorjaar zijn mijn vriendin Gerda en ik
(Lizeke) naar Beverwijk geweest. Dit was naar aanleiding van een
jubileum. Ik ben al 25 jaar coördinatrice van de brandwondenstichting
Niawier/Wetzens.
Heb daar een leuke dag beleefd met nog een lezing van een vrouw
die de Volendam brand had meegemaakt. Verder kregen we nog
uitleg over behandelingen van brandwonden. Al met al een zeer leuke
dag. Nog een mooie foto ook gekregen. De opbrengst voor onze
dorpen dit jaar is 245,00 euro.
Groetjes Lizeke de Haan
Collecte Longfonds
Ook dit jaar is er weer een geweldig bedrag van €3 04,95 opgehaald voor het longfonds. Inwoners van
Niawier en Wetsens hartelijk dank hiervoor! Natuurlijk wil ik ook de collectanten Fokje, Froukje, Ans,
Gerben, Jacky en Djoke bedanken voor hun enorme inzet!
Marianne Kersbergen
Collecte KWF
Janneke Neef schrijft dat begin september voor de KWF in Niawier een bedrag van € 340,05 is opgehaald.
Namens de KWF wil ik ze haar Dorpsgenoten bedanken voor hun gift.
Collecte Spierfonds
Jacky heeft ons geschreven dat voor het Spierfonds € 320,95 is opgehaald. Hartelijk dank hiervoor!
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Activiteitencommissie
Naast deze nieuwsbrief zetten we de (nieuwe) activiteiten ook op
Facebook www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens
en in de agenda op de dorpssite www.niawier-wetsens.nl
Wensen/ideeën/tips? mail naar teamactiviteitencommissie@gmail.com

Nu ik deze nieuwsbrief maak, is het guur en koud buiten de wind waait hard en de regen tikt
behoorlijk tegen het dakraam............brrr.
Het voordeel van deze tijd is dat je het weer gezellig probeert te maken voor iedereen, zo ook voor
de dorpsgenoten van Niawier en Wetsens. We hebben weer een aantal leuke activiteiten op het
programma staan:
11-11 Om 18.30 uur verzamelen bij Nij Sion voor de lampionnenOptocht door het dorp. Zelf een lichtje/lampion meenemen.
Opgave voor 04-11 bij Anita Mol (0519-321 072)
21-11 Koffie ochtend - vanaf 10.00 uur in Nij Sion*
24-11

Bingo voor iedereen vanaf 19.30 uur in Nij Sion. We
spelen 5 rondes en er zijn 3 prijzen per ronde. De eerste 4
rondes a € 0,50 per vel - de 5de ronde € 1,00 per vel*

01-12 Klaverjassen - vanaf 19.45 uur in Nij Sion*
08-12 Stamppot buffet. Zaal open: 17.30 uur in Nij Sion. Kosten: € 10,00*
Opgave voor 01-12 bij Magda Rietdijk (0519-242 370)
02-01 Koffie ochtend - vanaf 10.00 uur in Nij Sion*
05-01 Klaverjassen - vanaf 19.45 uur in Nij Sion*
19-01

KennisQuiz over Niawier en Wetsens en diverse onderwerpen. Aanvang: 20.00 uur in
Nij Sion. Kosten: € 0,00*. Opgave per groep van 5 personen voor 05-01 bij Annemarie
Tromp (0519-701 239). U kunt zich ook individueel opgeven, dan proberen we een groep
samen te stellen

Graag tot ziens bij de activiteiten
Hartelijke groet,
Activiteiten Commissie Niawier - Wetsens

* Consumpties zijn voor eigen rekening
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Handige adressen en Telefoonnummers
Ambulance / Brandweer / Politie Spoed
In niet - levensbedreigende situaties :
Ambulance
Brandweer
Politie

112

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

0900-8844

Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer

0519-298 888
0519-298 777

Storingsnummers
Elektriciteit & gas
Water
Kabel Noord

0800-9009
0800-0359
0519-701 701

0519-222 033
0519-228 020
0900-8844

Burenhulpproject
Metslawier/Niawier/Wetsens, Centraal meldpunt
0519-292 223
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur Contact persoon Niawier: Trienke Zijlstra
Dierenarts:
Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o.
Dierenambulance

0519-292 526
0518-400 048

Dokterswacht

0900-1127 112

Huisarts:
H.M.A. Wijmenga
B. Bekkerstrjitte 19 Metslawier

0519-241 270
0519-241 119 (spoed)

of

06-271 37 586

Kerken
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier:
http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel) worden beluisterd op FM 102.8
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte 4 Niawier
Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 Niawier
Rehoboth en gebouw de Schakel,
B. Bekkerstrjitte 27 Metslawier
De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7 Metslawier

0519-241 778

06-300 27 981

Plusbus:
http://www.plusbusdelauwers.nl/site/
Op maandag t/m vrijdag kunt u zich aanmelden tussen 9.00 en 12.00 uur
Tandarts:
A.A. Herbig, Roptawei 22 Metslawier
School
Christelijke basisschool By de Boarne
De Skulp 24 Niawier

0519-241 360

http://www.boarne-arlanta.nl
0519-241 232

Thuiszorg
Buurtzorg Dongeradeel
Thuiszorg Het Friese Land

06-235 00 926
058-215 7300
0900-8864

Ziekenhuis
Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70, Dokkum.
0519-291 234
Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur.
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Verenigingen / Stichtingen /Commissies
Activiteitencommissie http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens
• Anita Mol
0519-321 072
• Magda Rietdijk
0519-242 370
• Fokje Kingma
0519-242 018
• Janny Hoekstra
0519-241 246
• Annemarie Tromp
0519-701 239
Begrafenis / uitvaartvereniging “De Laatste Eer” http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
• Voorzitter
: Marcus Weidenaar
0519-241 700
• Penningmeester : Hendrik Nicolai
0519-241 658
• Secretaris
: Annemarie Wiersma
0519-701 239
• Algemeen bestuur : Ynske Havinga
0519-242 080
• Algemeen bestuur: Jan Dijkstra
0519-241 190
Bode
Marianne Zeilinga
0519-297 280 of 06-128 39 195
Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.
http://www.niawier-wetsens.nl/
Dorpsbelang
• Voorzitter
: Wiebe Turkstra
0519-242 081
• Secretaris
: Vacant
• Penningmeester : Sietske van der Meulen
0519-241 615
• Algemeen bestuur : Peter Tromp
0519-701 239
• Algemeen bestuur : Janneke Neef
0519-242 211
• Webmaster
: Peter & Annemarie Tromp
0519-701 239

Dorpskrant redactie
• Tiny Weidenaar
• Marion de Wal
• Annemarie Tromp

0519-241 700
06-107 82 823
0519-701 239

Freonen fan it Hokje
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
•

: Ronald Lodder
: Warner de Vries
: Jelles Hamstra
& Lex Meinema
Algemeen bestuur : Janco Weidenaar
: Tjeerd Cuperus
: Jesse Boonstra
: Rielof Jan Allema

GroenCommissie
• Contactpersoon
•
•
•
•
•
•

06-150 45 042
06-126 87 508
06-301 35 797
06-391 49 362
06-307 00 613
06-202 12 003
06-281 42 874
06-374 83 510

: Bert Allema
: Henk Meinema
: Gerard Kloostra
: Erik Turkstra
: Durk Weidenaar
: Riel K. Dijkstra
: Wim Rietdijk

Gymvereniging S.S.S.
(Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk
• Voorzitster
: Janny Kuipers
• Secretaresse
: Aukje Weidenaar
• Penningmeester : Aaltsje Meirink
• Bestuurslid
: Jolanda Hoogterp
: Froukje Wiersma

0519-241 335 / 06-537 37 469
0519-241 844
0519-242 287
0519-242 152
0519-242 335
0519-241 645
0519-242 370
https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk

0519-241 938
0519-720 306
0519-241 419
06-515 47 376
0519-241 866
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KeatsFeriening De Trije Doarpen
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)
• Voorzitter
: Yme Braaksma
• Vice-Voorzitter
: Wiebe Westra
• Secretaris
: Harald Wiersma
• Penningmeester : Tine Torensma
Jeugd bestuur
: Anita Cuperus
•
: Antje Allema

http://www.kfdetrijedoarpen.nl/
https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen

0519-24 1611
0519-24 1636
0519-241 488
0519-241736
0519-242 243

Nij Sion
http://www.nijsion.nl/
• Voorzitter
: Yme Braaksma
0519-241 611
• Penningmeester : Ingrid Weidenaar
0519-241 900
• Algemeen bestuur : Kor & Wikje Braaksma
0519-241 283
: Pieter Braaksma
0519-242 118
: Doetie Meindertsma
0519-241 996
Ondernemersvereniging MNW:
• Voorzitter
: Gosse Veenma
• Secretaris
: Hette Meinema
• Penningmeester : Andries Mol
• Algemeen bestuur : Bianca Waamelink
: Durk Weidenaar
Oranjevereniging
• Voorzitter
:
• Secretaris
:
• Penningmeester :
• Algemeen bestuur :
:

http://www.ovmnw.nl/

0519-241 202
0519-294 161
0519-241 555
0519-241 673
0519-242 335

Bean Braaksma
Tineke Terpstra
Aebe Meindertsma
Maaike Braaksma
Gosse Jan Braaksma

0519-241 213
0519-724 041
06-209 35 013
0519-241 414
06-148 00 169

http://www.roptaboys.nl
Ropta Boys
• Voorzitter
: Theunis Linthof
06-496 04 003
• Penningmeester : Jantina Terpstra
0519-589 653
• Secretaris
: Douwe Jaap Meinsma
06-415 22 170
• Wedstrijdsecretaris: Anja Bandstra
0519-241 541
•
: Wiebe Dijkstra
06-517 15 597
•
: Gerard Peter Weidenaar
06-201 12 151
•
: Bas Dijkstra
06-293 06 240
•
: Jenne Ljibbe Dijkstra
06-364 52 992

SionSjongers
• Voorzitter
: Maaike Braaksma
• Secretaris
: Carolien Fardin
• Penningmeester : Wim Rietdijk
• Algemeen bestuur : Ynske Havinga

http://www.sionsjongers.nl/

0519-241 414
0519-701 326
0519-242 370
0519-242 080

Tuindames
• Dorothé Voet
• Magda Rietdijk
• Marion de Wal
• Akkie v/d Werf
• Djoke van Dellen
• Tiny Weidenaar

06-361 04 412
0519-242 470
06-107 82 823
0519-242 209
0519-294 296
0519-241 700

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct?
Mail dit naar niawierwetsens@gmail.com
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Agenda Activiteiten in- en om Niawier- Wetsens
Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.
Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.
De activiteiten met een ► zijn beschreven in de Dorpskrant
11-11

► Lampionnenoptocht door Niawier. Om 18.30 uur verzamelen bij Nij Sion.

13-11

► Saschuur elke maandag middag (13.00 -17.00 uur), brocante en meer.

17-11

► Bazar en een lekker visje in Nij Sion. Vanaf 15.30 uur zijn er activiteiten voor de jeugd, zoals
schminken, rad van avontuur en de grabbelton. s’ Avonds vanaf 20.00 uur verschillende spelletjes
met mooie en lekkere prijzen. De avond zal worden afgesloten met de welbekende verkoop.

19-11

Jaap Sake Heeringa met nieuwe Orgelimprovisatie over het leven van Jezus, met samenzang.
Doarpstsjerke Metslawier 15.00 uur. Toegangsprijs €7,50 (incl. consumptie; freonen € 5).

21-11

► Koffie ochtend - vanaf 10.00 uur in Nij Sion.

24-11

► Bingo voor iedereen vanaf 19.30 uur in Nij Sion. Met leuke prijzen.

01-12

► Klaverjassen - vanaf 19.45 uur in Nij Sion.

08-12

► Stamppot buffet in Nij Sion Kosten. Zaal open: 17.30 uur: € 10. Opgave voor 1-12 bij Magda
Rietdijk (0519-242 370).

16-12

► Krystmerke in de Doarpstsjerke Metslawier 15.00 - 19.00 uur. Kraampjes met leuke spulletjes,
het orgel wordt bespeeld en er is natuurlijk ook warme chocolademelk en glühwein.

02-01

► Koffie ochtend - vanaf 10.00 uur in Nij Sion.

05-01

► Klaverjassen - vanaf 19.45 uur in Nij Sion.

19-01

► KennisQuiz over Niawier en Wetsens en diverse onderwerpen. Aanvang: 20.00 uur in Nij Sion.
Kosten: € 0,00. Opgave per groep van 5 personen voor 5-01 of individueel bij Annemarie Tromp.

26-01

► Verhalen bij knapperende houtvuurtjes. De Kruidhof te Buitenpost. Vanaf 19.00 uur, gratis.

Mei

► Sint Vitus Passie Wetsens, verschillende data in mei. Under de Toer.

Kijk ook op de Website voor nieuwe activiteiten http://niawier-wetsens.nl/. Aanleveren van stukken voor de
dorpssite het liefst digitaal Voor vragen of tips mail naar niawierwetsens@gmail.com

Plusbus november
17-11 Ikea in Groningen, 10.00 uur vertrek, kosten € 17.
21-11 Jopie Huisman museum, 11.00 uur vertrek, kosten € 25.
23-11 Kerstsprokkelfair Ryptsjer, 13.00 uur vertrek, kosten € 15 (geen rolstoelen).
24-11 Pannekoekschip en Intratuin, 11.30 uur vertrek, kosten € 17 (excl. eten) alleen geschikt voor
mensen die goed ter been zijn).
26-11 Zondagavondzang Oosterkerk in Kollum, optreden van het Christelijk Mannenkoor Het Hogeland,
18.00 uur vertrek, kosten ritprijs € 8.
28-11 Abraham’s Mosterdfabriek. Visje eten in Lauwersoog, rondleiding en oudhollandse
kruidenierswinkel, 11.30 uur vertrek, kosten ritprijs € 15.
29-11 Rondrit door het Salland. Vertrek 9.00 uur, Ritprijs € 40.
30-11 Dineren met Nederlandse producten in De Piramide in Opende en winkelen in Surhuisterveen,
vertrek 10.30 uur, kosten € 25 (incl. diner).
Aanmelden Plusbus: Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op het tel.nr: 0511 – 700 207.
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