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Voorwoord 

 

Beschouwt u zichzelf als een mensenmens ?  
O, u weet niet wat u zich daarbij voor moet stellen ?  
Het woord bestaat ook nog niet zo lang. Wat een dierenvriend is, lijkt me wel duidelijk.  
 
Soms hoor je in het nieuws wel eens iets over een kattenvrouwtje.  
Daar kun je je nog wel een voorstelling van maken. Maar wat is dan een mensenmens ?  
Zal wel iemand zijn die van mensen houdt. Vroeger noemden ze zo iemand vermoedelijk een 
allemansvriend. 
 
Maar het is wel zaak om dicht bij jezelf te blijven. Ook zoiets vaags.  
Als je dicht bij jezelf blijft, houd je waarschijnlijk niet teveel rekening met wat anderen vinden. 
Dan ben je misschien wel egocentrisch of egoïstisch. 
 
Alles en iedereen moet tegenwoordig duurzaam zijn. Vroeger was duurzaam niet meer dan iets 
wat niet snel slijt en dus lang meegaat. Tegenwoordig heet bijna alles duurzaam.  
Een bedrijf dat aan kostenbesparing doet en daarom zuinig wil zijn met gas en licht, zegt 
duurzaam bezig te zijn. Regenwater gebruiken om planten water te geven, de woning isoleren, 
de fiets pakken, je kunt het zo gek niet bedenken om het heet tegenwoordig duurzaam. 
Als een bank geen dagafschriften of een energiebedrijf geen nota meer wil sturen, heet het geen 
bezuiniging maar is het plotseling duurzaam. 
 
Ach, bij u is misschien het glas altijd halfleeg. Daarentegen is soms de maat vol. 
 
Genoeg gekletst. Laten we overgaan tot de orde van de dag. 
 
In 1981 verscheen de eerste dorpskrant, dus dit zal de 35e jaargang, nummer 2 zijn. Er zijn 
allerlei rubrieken geweest, zoals dorpsgenoten in beeld, dorpsgenoten en hun hobby’s, friezen 
om útens, ik jow de pinne troch, burgerlijke stand, en ga zo maar door. 
 
Na verloop van tijd raakt de fantasie een beetje uitgeput. Andere redactieleden betekenen ook 
vaak andere artikelen. Mede daarom ga ik na deze editie de redactie verlaten. 
 
Er is dus een plek vrij gekomen. Hebt u interesse, lijkt het u aardig om een nieuwe rubriek te 
introduceren, of wilt u gewoon meedraaien met Tiny Weidenaar en Annemarie Wiersma,  
meldt u alstublieft. 
 

 

 

De redactie, 
Hendrik Nicolai 
   

 
 
 
In de volgende editie kan uw bijdrage komen te staan. 
 
Inleveren voor  1 mei 2016 graag. 
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Website Niawier - Wetsens. 
 
Voor de website van Niawier en Wetsens zoeken wij foto’s bij 
voor voorkeur oude foto’s Heeft u foto’s liggen van activiteiten, 
welke destijds georganiseerd werden of oude schoolfoto’s laat 
het ons weten! 
 
Indien nodig, zullen wij ze digitaliseren en daarna plaatsen op de site. 
Uiteraard ontvangt u de originele foto’s weer terug. 
 
Graag bezorgen bij; 
Peter & Annemarie 
Siercksmawei 27 
Of mailen naar niawierwetsens@gmail.com 
 

Crea Doe avond  
 

We gaan gezellig knutselen, fröbelen, handwerken, fotoboekplakken, 
muziek uitwisselen / maken, foto’s maken, computer dingen 
bespreken oid   enz.   
Een ieder neemt zijn of haar creatieve inspiratie mee en zo maken 
we er een gezellige leerzame avond van.   
Er wordt dus niet voor materiaal en/of onderwerp gezorgd, maar 
eigen inbreng. 

 
Tijd: vanaf 19.30 uur in Nij Sion 
Consumpties zijn voor eigen rekening  
 

20 november 2015 
18 december 2015  met het  thema  Kerststukjes maken   
                                Zelf materiaal meenemen 
15 januari 2016 -  
12 februari 2016 
11 maart 2016 
 

Workshop crea doeavond op 15 januari 
Zoals al aangekondigd in onze nieuwsbrief hebben we Nynke Seldenryk uitgenodigd om voor ons een 
workshop te verzorgen op vrijdagavond 15 januari in Nij Sion. 

We gaan een mandje haken in de schaapherderstechniek. 
Een mandje kan je altijd wel gebruiken; voor je rommeltjes, in de 
badkamer ,voor een plant of gewoon zomaar!    Kennis van vasten 
haken is voldoende.  
De kosten zijn € 7,50 inclusief materiaal voor een mandje. 
Zelf een haaknaald nummer 2,5 - 3 - of 4 meenemen. 
Het is ook mogelijk er eentje te lenen tijdens de workshop. 
Aanmelden voor de workshop kan tot 5 januari bij de 
activiteitencommissie. 

De avond begint om 19.30 uur. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
  
Nynke woont in Ee aan de Dowemattereed 3. Daar heeft ze haar winkeltje en atelier. 
Op maandagmiddag en donderdagmiddag houdt ze hier open atelier van 13.30 u. tot 17.00 u. 
Ook heeft ze een eigen website  www.seldensa.nl en is ze te vinden op facebook. 
 

mailto:niawierwetsens@gmail.com
http://www.seldensa.nl/
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Burendag 2015 Siercksmawei - Grytmanswei 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengsten collectes 
 

Jacky Gardenier meldt dat de collecte t.b.v het Prinses Beatrix-spierfonds €  251,70 heeft opgebracht. 
  

 en 
  

Dit jaar is het geweldige bedrag van € 320,40 opgehaald voor het Longfonds. 
 

Inwoners van Wetsens en Niawier, vriendelijk bedankt voor uw gift ! 
 

Graag wil ik de collectanten Fokje, Djoke, Sabien, Froukje, Lise en Jacky 
bedanken voor hun inzet. 
  

                                             Marianne Kersbergen 
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Gymvereniging SSS (Oosternijkerk) 
 
Juf Esther heeft een nieuwe baan gekregen en heeft ons inmiddels verlaten. Wij bedanken haar 
voor haar fijne lessen de afgelopen jaren en wij wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe 
plek! Onze nieuwe gymleerkracht is Freerk en hij stelt zich hieronder even voor.  
 

Hee hoi, mijn naam is Freerk van der Boon, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit 

Twijzelerheide. Vanaf dit seizoen zal ik op de woensdagmiddag de gymlessen verzorgen. 

Ik ben al een tijdje actief binnen de gemeente Dongeradeel, waarbij ik op verschillende 

basisscholen lessen bewegingsonderwijs verzorg. Dit doe ik al een aantal jaren met veel 

passie en veel plezier. Ik hoop dat ik bij jullie vereniging dit ook mee mag maken. Aan mij 

zal het niet liggen! Ik heb er zin in.....  

 
Inmiddels is Freerk al enkele weken actief als gymleraar, en het bevalt van beide kanten prima. 
Af en toe is het ook goed om er eens een frisse wind door te laten waaien. 
Zo hebben we samen met hem het “free-running” geintroduceerd, naast de reguliere gymlessen. 
Na twee proeflessen, zullen we hier voorlopig tot aan de kerst mee doorgaan. Daarna gaan we 
bekijken of er nog  steeds voldoende animo is. Het freerunnen is voor jongeren vanaf groep 7, 
maar de jeugd van het voortgezet onderwijs hoort daar natuurlijk ook bij. Dus wees welkom!!!  
 
Voor degene die niet weten wat “freerunning” is; Freerunning is een geëvolueerde variant van het 
uit Frankrijk komende ‘Le Parkour’. Hierbij gaat er voornamelijk om, om je zo snel mogelijk te 
verplaatsen van A naar B waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd. Bij 
Freerunnen blijft deze gedachte de basis, alleen is het de bedoeling dit op een veel sierlijkere 
wijze te doen. Dit door middel van salto’s backflips en andere trucs.  
 
Naast de gymlessen, is er voor de volwassenen natuurlijk ook nog de Bodymove  
Bewegen is van levensbelang, het is goed voor lijf en geest en bovenal plezierig. Al meerdere 
jaren verzorgt SPORT STAALT SPIEREN op de donderdagavond de lessen BODYMOVE. Fit en 
in vorm blijven dmv oefeningen, ondersteund door eigentijdse muziek in een gezellige groep.  
 
De lessen zijn opgebouwd uit een warming up, spierversterkende oefeningen ( deels met gebruik 
van halters), oefeningen voor conditie en lenigheid en als afsluiting een cooling down. 
BODYMOVE is op donderdagavond van 19.45u tot 20.30u in de periode september tot mei.  

Locatie: Dorpshuis ‘de Terp’, dus lekker dichtbij.  
Docent is Ykje de Vries, 46 jaar, uit Dokkum, werkzaam als fysiotherapeut in de ouderenzorg.  
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust eens langs voor een proefles!  
De kosten zijn gering: €8,50 per maand  

 Alle tijden nogmaals op een rijtje; 
  – gymles groep 1 & 2 : 13.30-14.30 u 
  – gymles groep 3 & 4 : 14.30-15.30 u. 
  – gymles groep 5 t/m 8 : 15.30-16.30 u. 
  – free-running vanaf groep 7 : 16.30-17.30  
  – bodymove : 19.45-20.30 u. ( donderdagavond )  

Tot slot willen we een ieder nog even attenderen op onze facebooksite. Hierop staat actuele info 
en eventuele foto's en filmpjes. Je vindt deze onder de naam; Sport Staalt Spieren Oosternijkerk. 
We wensen een ieder een sportief najaar toe.  
 
Aanmelden is mogelijk bij het bestuur.     Contactgevens staan vermeld op de lijst achter in de dorpskrant 
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De Sionsjongers                          
 
Beste Dorpsgenoten, 
 

De Sionsjongers geven een concert  op zondag 22 november om 15.30uur in  Nij Sion. 
 

Om deze middag gevarieerd te maken lijkt het ons aardig om muzikanten uit de dorpen Niawier 
en Wetsens te vragen om hieraan deel te nemen.  
 

Dus, als u/jij een muziekinstrument bespeelt en u/jij vindt het leuk om mee te doen,  
geeft je dan op voor deze muzikale middag. Dat kan d.m.v. een mailtje of per telefoon.  
mailadres: koor@sionsjongers.nl of telefonisch aanmelden en/of vragen:  
Sjoukje Lodder (tel.nr.: 241340).  
 

Daarnaast heeft het koor ook behoefte aan zangers en zangeressen.  
Ook hiervoor kunt u zich opgeven, maar u kunt natuurlijk ook ter kennismaking even langs 
komen in Nij Sion op woensdagavond (van 19.15 uur tot 20.30 uur).  
 

We hebben een verscheidenheid aan liederen; populaire muziek – opwekkingsliederen – liedjes 
van vroeger – Friese liederen – Engelstalige liederen – Nederlandse liederen ; foar elk wot wils! 
 
Oant sjen bij de Sion Sjongers 
 

Wat gebeurde er een kwart eeuw geleden? 
 

Vijfentwintig jaar geleden, in het jaar 1990,  werd er nog volop getrouwd. In de twee dorpskranten 
van 1990 werd melding gemaakt van de huwelijken van Auke en Aafke Nutma, Sako en Tsjitske 
van der Wielen, Jaap en Boukje Kingma, Arnold Nutma en Vera Dijkma, Anne Boukje Brunia en 
Meint Post, Janny Wijbenga en Andries van der Velde, Andrew Tjeerdsma en Willy Bekker, 
Froukje Scheepstra en Klaas de Jong en nog een Klaas en Inez de Groot . Dat zijn er negen 
stuks. Kom daar tegenwoordig nog eens om. 
We vermelden ze al niet meer in dorpskrant maar juist tegenwoordig zou dit het vermelden waard 
zijn. 
In januari 1990 woedde er een flinke storm over Niawier en Wetsens. De kuikenstal van Dries 
Braaksma had behoorlijk veel stormschade. 
In februari werd er een snelheidscontrole gehouden op de Siercksmawei. In een uur tijd werden 
er 21 overtreders gesignaleerd. 
In april hield dorpsbelang voor het vijfde opeenvolgende jaar een rommelmarkt. De opbrengst 
was ruim duizend gulden. 
In juni was er fierljeppen over de Nijewierster Feart. Geert Nicolai won met 9.45 meter. 
Er werd een viswedstrijd gehouden en een avond gebowld in Oostrum. Het aantal deelnemers bij 
het bowlen viel een beetje tegen, 95 mensen (!). De hoogste score was van Jentje de Vries. 
De Bazuin hiel een jubileumconcert wegens het 70-jarig bestaan. 
In de krant stond toen dat Niawier in 1950 nog 550 inwoners telde. In 1990 waren het er nog ruim 
400. Inmiddels zijn het er ca. 350. 
In het najaar van 1990 werden de beide Duitslanden verenigd.  
In Israel werden onder de bevolking 4,5 miljoen gasmaskers verspreid in verband met de 
dreiging vanuit het Irak van Saddam Hussein. 
De Britse arbeiders en de Franse grondwerkers konden elkaar in de tunnel tussen Engeland en 
Frankrijk voor het eerst een hand geven.                                               
 
                                                                                                          HN 

Concert Sionsjongers 
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ECODon – Lokaal energie opwekken 
Energie voor het dorp, door het dorp 
 

Productie op zonnedak 
Vorig jaar heeft ECODon met succes een aanvraag gedaan voor de Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE+2014). Er is, in overleg met Van Kammen (Oosternijkerk) subsidie 
aangevraagd voor het plaatsen van 1752 zonnepanelen met een totaal vermogen van 0,435 MW. 
Dat is voldoende elektriciteit om een half dorp ter grootte van Oosternijkerk of Metslawier elk 
jaar van stroom te voorzien. In het plan komen de zonnepanelen op de loodsen op ’t Oogh te 
liggen. De kosten voor de installatie zijn in totaal begroot op meer dan een half miljoen euro. Bij 
de financiering is onder anderen het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) betrokken. Het 
installatiewerk wordt bij voorkeur uitgevoerd door lokale installateurs, dat vinden wij belangrijk. 
 

Postcoderoos 

Bij een postcoderoos ben je eigenaar van zonnepanelen die bij iemand anders op het dak liggen.  
Je verdient de panelen terug door korting op de energiebelasting gedurende 15 jaar. De korting 
bedraagt 7,5 cent zonder btw en 9,1 cent inclusief btw gaat direct na aanschaf van de panelen in. 
De Postcoderoos-regeling heet zo omdat alleen huishoudens mee kunnen doen die met hun 
postcodegebied grenzen aan de postcode waar de installatie ligt. In ons geval is de locatie HZPC 
Research & Development aan de Roptawei 4, 9123 JB Metslawier. Dat betekent dat alle 
huishoudens  in de onderstaande postcodegebieden mee kunnen doen: 
 - 9123 (Metslawier)   - 9124 (Jouswier) 
 - 9134 (Lioessens)   - 9135 (Morra) 
 - 9137 (Oosternijkerk)  - 9138 (Niawier)  
 

Heet van de naald 
Uit plannen van het kabinet die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd blijkt dat de korting op de 
energiebelasting voor postcoderoos omhoog gaat van de hierboven genoemde  7,5 naar 9 cent 
dat is 10,89 cent inclusief btw.   
Dat komt neer op circa 50% korting op de prijs van een kilowattuur! 
 

Meedoen kan op verschillende manieren.  

Direct 
Bij de postcoderoos is dat heel direct door één of meerdere panelen te kopen en op die manier 
gebruik te maken van de belastingkorting op het aantal opgewekte kWh door de zonnepanelen. 
 

Indirect 
Voor beide projecten worden geldlening afgesloten tegen een bepaald rentepercentage. Deze 
rente betalen we liever niet aan de ‘bank’, maar aan u! Als u een participatie koopt voor 
bijvoorbeeld € 50,- (of een veelvoud daarvan) betalen wij de rente over dat bedrag aan u. 
Daarmee blijft ‘ons’ geld hier in de buurt. Dat vinden wij belangrijk. 
 
Wilt u meer weten of heeft u vragen over hoe het werkt?  Neem gerust contact met mij op en/of 
houdt de website www.ecodon.nl  in de gaten voor meer nieuws en aankondigingen. 
 
Geert Bril 
242227 of  06 8360 5177 
info@ecodon.nl 
Stasjonswei  5, Metslawier 
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Wij hadden dat groene gedoe niet in onze dagen 
 
Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een oudere vrouw voor, dat zij 
voortaan haar eigen boodschappentas meebrengt, in plaats van een plastic tas te kopen.  
"Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze.  
De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: "Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!"  
De caissière antwoordt:"Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag: JULLIE 
generatie maakte zich niet druk om het milieu te sparen voor de toekomstige generaties!"  
Ze heeft gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen. We haalden melk bij de 
boer, frisdrank dronken we niet, maar thee en koffie, Maar we deden niet aan dat groene gedoe 
in die tijd!  
Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. Wij liepen 
naar de winkel er was geen auto. Moesten we verder dan gingen we op de fiets of reden met 
chauffeur mee naar de stad of pakten de bus. Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe 
niet in onze tijd! Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. We 
droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende droogmachine. Wind- en 
zonne-energie droogden onze kleren echt - vroeger, in onze dagen.  
Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en 
kregen geen gloednieuwe kleren. Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij 
hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.  
In die tijd hadden sommigen (wij niet) 1 tv of radio in huis en niet 1 op 
elke kamer. De tv had een klein schermpje, ter grootte van een  
zakdoek en niet een scherm van meter. Iedereen uit de buurt keek 
dan samen, omdat de meesten geen tv. hadden.  In de keuken 
werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen elektrische apparaten 
hadden die alles voor ons deden.  
Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een 
oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie.  
In die tijd gebruikten we geen maaimachines met een motor die op benzine het gazon maaide. 
We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke kracht.  
Wij sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op 
ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij 
hadden dat groene gedoe toen niet in onze tijd.  
Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic fles, die na 30 
slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een 

nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mesjes van een scheermes, in 
plaats van het hele ding weg te gooien alleen omdat het mesje bot is.  
Maar.. wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.  
Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar 
school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi servicedienst te 
gebruiken. Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal 
aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom 
te voorzien.  
 
En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op 

te vangen van een satelliet die 2.000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden 
leggen met anderen en uit te vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt. Maar is het 
niet in-en-in triest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij 'oudere mensen' 
waren, gewoon omdat wij 'dat groene gedoe' niet hadden in onze tijd 
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Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens 
 

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

Actie       
 

De tieners van de PKN Metslawier - Niawier gaan in de maand november en 
december in actie komen voor het leger des heils.  
4 November is het dankstond, dan willen we alvast beginnen, we zouden het 
fijn vinden dat u een blik snert, soep of knakworst mee zou willen nemen naar 
de kerkdienst! 
De daklozen waarderen het zeer om wat warms te krijgen tijdens de koude 
wintermaanden. De 18+ groep gaat dit naar Leeuwarden brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 12+ groep gaat een bezoek brengen aan de 2e handskledingzaak. Hiervoor willen we graag  
kleding ( schoon en heel) inzamelen, dit kunt u inleveren bij de kerk iedere zondag tot 6 
december. 
Wilt u wel wat geven maar u kunt het zelf niet brengen bel dan naar Anita Mol 321072 in Niawier 
en voor Metslawier naar Elna Gruintjes 241924 of Akke Greetje Mooibroek 242237. 
 
Het leger des heils reageerde zeer positief op dit initiatief. Hopelijk bent u dat ook. 
U mag uw spullen ook inleveren bij   Tiny op de Bredeweg 4a. 
 
 

Koffieochtend 
Gezellig samen zijn voor jong en oud 

Vanaf 10 uur in Nij Sion 
Consumpties zijn voor eigen rekening 

25 november 2015 

16 december 2015 

20 januari 2015 

17 februari 2015 

16 maart 2015 

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

Wad Kreatyf 
 
Wad kreatyf is ontstaan nadat wij, Annie Castelein en  Janneke Neef, meer 
mensen van onze eigen gemaakte woondecoratie, baby en kinderspullen 
willen laten genieten!! 
 
Een paar jaar terug zijn we begonnen met een haakclubje, een aantal 
buurvrouwen die 1 keer in de week bijelkaar kwamen om te haken en leren 
haken. Door de tijd heen kwamen we erchter dat er zoveel leuke dingen zijn 
om te maken dat we steeds creatiever werden! Onze huizen staan inmiddels 
vol met allerlei leuke zelfgemaakte woondecoratie en de kinderen hebben 
genoeg mutsen en poncho’s. We kregen veel positieve  reacties en mensen 
die zeiden dat we er meer mee moesten doen. We zijn begonnen met een 
kraampje op een ladies night in Metslawier en een kerstmarkt in Kollum. Leuk 

is het om te zien dat andere mensen onze spullen ook mooi vinden en 
hier een leuke bestemming voor hebben! 

Pasgeboren baby’s die een lief jurkje aan hebben met 
een mooi mutsje……………Woondecoratie van 
oude wollen dekens en verschillende knuffels. 
Zomaar een greep uit de dingen die we maken. 
Afgelopen zomer zijn we begonnen met een 
kraampje aan huis. Zodra het mooi weer was zetten 
we onze “winkel” buiten en een bord bij de weg die 
aangaf dat er op de Singel wat te zien was!! 
Dit heeft leuke reacties opgeleverd!! 
Mochten jullie nou nieuwsgierig geworden zijn en op 
zoek zijn naar een leuk (baby) cadeau, dan kunnen jullie 
hiervoor bij ons terecht!!  Ook staan wij 18 november in 
iedergeval weer op de Lady’snight te Metslawier  

 

Ropta Boys   

Hallo inwoners van Niawier en Wetsens, 
 
Inmiddels is het voeltbalseizoen alweer enkele weken bezig. Het is weer allemaal actie op 
sportpark de Fiver. 
Waar zal ik eens beginnen? Gewoon bij het begin, als is dat al een poosje geleden. 
 
Op 18 april was het tijd voor het 3e ropta boys darttoernooi. Er waren 24 deelnemers verdeeld 
over 6 poules. De winnaar was dit jaar Rinze Visser. Hij was in de finale te sterk voor Jan Pzn 
Braaksma. In de verliezersronde was de 1e prijs voor Theunis Linthof en de 2e voor Ate 
Heeringa. 
 
Op woensdag 13 mei was het weer tijd voor de 2de Copa Ropta.  
Dit is een toernooi voor teams tot en met 23 jaar met maximaal 1 dispensatiespeler. 
Er waren 12 teams aanwezig die speelden om de titel. 
Titelverdediger Broekster Boys stond in de finale tegen Buitenpost. 
Buitenpost wist dit met 1-0 te winnen en mocht zich dit jaar winnaar noemen van de Copa Ropta. 
De publieke opkomst was groot en het feestje na afloop in de kantine was dan ook een enorm 
succes.  
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Zaterdag 23 mei was het feest op het sportveld, want ’s ochtends werden de B1 kampioen en ’s 
middags  de MD’s.  Een geweldige prestatie! Voor het eerst een meisjes 11tal en dan gelijk maar 
kampioen worden, prachtig. 
‘s Avonds werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Met een BBQ werden de vrijwilligers 
bedankt voor hun inzet het afgelopen seizoen. Dit jaar ging de beker voor de “vrijwilliger van het 
jaar” naar Roel Sikkema. Hij is leider, zit in de TJZ (technische jeugd zaken en is vrijwilliger in de 
kantine. Nogmaals gefeliciteerd Roel. 
Ook was er een speciaal bedankje voor de 5 mannen die het copa-ropta toernooi hebben 
georganiseerd. En er werd afscheid genomen van Klaas Brouwer en Sieta Bergema, als 
leidinggevenden van de kantinecommissie. Nieuw “hoofd” van de kantine worden Bas en Tjitske 
Dijkstra. Zij hebben er enorm veel zin in en wij wensen hun veel succes met hun nieuwe 
uitdaging. 
Asl afsluiting van het voetbalseizoen wordt er meestal een mixtoernooi georganiseerd voor zowel 
de jeugd als de senioren.  
Vrijdagavond 5 juni stonden er 92 kinderen klaar voor hun eigen mixtoernooi. De teams 
bestonden uit een mix van MP’s, Fjes en E’tjes en bij de groteren uit een mix van D’s, MD’s en 
C’s. 
Het weer was fantastisch en daardoor ook enorm veel publiek, wat zorgde voor een hele 
gezellige avond.  Voor de MD’s was het extra feest, de meisjes werden deze avond nog 
gehuldigd omdat ze kampioen zijn geworden.  
Er werd deze avond ook afscheid genomen van bestuursleden van het jeugdbestuur. Theunis 
Talstra, Femke Elzinga en Freddy ter Harkel namen afscheid uit het jeugdbestuur. 
De volgende dag was het weer tijd voor het traditionele mixtoernooi voor senioren en A’s en B’s. 
Er waren 36 deelnemers. Het werd een gezellige voetbalmiddag en na afloop was er muziek in 
de kantine. De organisatie bestond dit jaar uit Johantine, Tytsia, Sippie en Marten. Zij werden 
bedankt voor hun geweldige inzet.  
Aan het einde van dit seizoen werd er binnen het eerste elftal afscheid genomen van 4 spelers. 
Dit zijn Hillebrand Tanja, Birhanu Rispens, Arend Castelijn en Gerard Peter Weidenaar. Ook 
stopt Bas Dijkstra i.v..m zijn vele andere taken binnen de club. Allemaal nogmaals enorm 
bedankt voor jullie inzet. 
 
Dit jaar heeft Ropta Boys ook weer meegedaan aan de Poiesz-actie. Bij de boodschappen kon je 
munten sparen voor je eigen club. Hier deden enkele clubs aan mee. Ropta Boys was hier ook 
voor ingeloot. Zij hebben daarmee een bedrag van 1190 euro weten te winnen. Geweldig. 
Het jeugdbestuur wordt hartelijk bedankt voor hun inzet, anders was dit niet mogelijk geweest.  
Hierna volgden enkele weken “Voetbalvakantie”, waarna we in augustus weer met frisse moed 
kunnen beginnen aan seizoen 2015/2016. 
We starten dit seizoen met 10 jeugdteams en 5 seniorenteams. 
Bij de jeugd hebben we de volgende teams: F2, F1, E3, E2, E1, D1, D2, C1, MC1 en een B1. 
De TJZ heeft er een hele klus aan gehad om de teams bij de jeugd samen te stellen. Dit is niet 
het meest dankbare karwei. Er zijn veel moeilijkheden geweest en wij als bestuur, zijn deze 
commissie dan ook enorm dankbaar voor de vele uren (ook in de vakantie) die zij hieraan 
hebben besteed.  
Bij de senioren hebben we een 3e, 2e en uiteraard ons 1e team. Het 45+ team is weer van de 
partij en gelukkig kunnen ook onze dames dit seizoen voetballen. Dit was toch nog wel even 
spannend. Want er bleven niet veel dames over, te weinig om een elftal te vormen.  
Uit een regiovergadering kwam naar voren dat dit bij vv Dokkum ook het geval was. Na enig 
overleg,  is er een overeenkomst ontstaan tussen deze 2 clubs. Beide clubs vinden het erg 
belangrijk om een dameselftal te kunnen presenteren. 
Met 20 speelsters gaat er een combinatieteam spelen in de vierde klasse. De thuiswedstrijden 
worden gelijk verdeeld in Dokkum en Oosternijkerk en elke week wordt er maandag in 
Oosternijkerk getraind en donderdags in Dokkum.  
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De beide vrouwenteams zijn zeer enthousiast over de samenwerking voor dit seizoen en 
hebben er veel zin in. Het team wordt getraind door Livius Meinsma en de leiders zijn Alex van 
der Wal en Jolanda Romkes. Inmiddels is de grote clubactie ook alweer geweest, dit brengt voor 
onze club altijd nog een leuk bedrag op. 
In november komen we weer bij jullie langs voor de jaarlijkse aardappelactie. 
Op donderdag 26 november houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Ook ouders van 
kinderen die lid zijn, zijn welkom om meer te weten te komen over het reilen en zeilen van onze 
club. 
Voor meer nieuws over Ropta Boys verwijs ik jullie naar onze website www.roptaboys.nl 
En ik zou zeggen, kom eens langs op de voetbalvelden! 
 

Een hartelijke groet,        Anja Bandstra 
 

Kampioenen voorjaarscompetitie: 
Meisjes D-elftal:                                                B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koekactie voor Beaytiful Gate 
 
Wat is en wat doet Beautiful Gate. 
 

Beautiful Gate werd twintig jaar geleden opgericht door Toby en 

Aukje Brouwer, die in 1991 De Westereen verruilden voor het Zuid-
Afrikaanse Kaapstad. In een van de sloppenwijken van de stad 
begonnen ze drie jaar later het eerste project voor straatkinderen. In de loop der jaren breidde 
het werk zich enorm uit. Naast opvang van kinderen met hiv en aids zet Beautiful Gate zich nu in 
bredere zin in voor het welzijn van kinderen, gezinnen en leefgemeenschappen.  
 

Wat doet Beautiful Gate? 
Stichting Beautiful Gate Nederland ondersteunt een aantal organisaties en projecten, die in Afrika 
zich inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. De nadruk van deze organisaties ligt op het 
gebied van het verbeteren van levensomstandigheden voor kansarme kinderen, het versterken 
van de draagkracht van gezinnen en het geven van informatie aan jong en oud. Momenteel 
ontvangt een viertal organisaties in Zuid-Afrika, Lesotho en Zambia steun van deze Stichting. 
 

Zo kijken ze vooruit: voor het groeiende werk zijn extra financiën nodig. “We hopen er in dit 
jubileumjaar duizend nieuwe donateurs bij te krijgen, die ieder vijf euro per maand geven”, zegt 

Toby Brouwer. 
 

Voor dit werk wat Toby en Aukje Brouwer daar doen, en om hen te ondersteunen is er in de 
week 16 november een koekactie. 
 

We komen in de loop van de week bij u langs. Doet u mee? 
 
Voor meer informatie kijk op www.beautifulgate.nl 

http://www.roptaboys.nl/
http://www.beautifulgate.nl/
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Sibbele 
Najaar 2015. 

Wederom mogen wij het nijs melden wat in Wetsens en omkrijten gebeurd heeft plaatsgevonden 
en alhier ter plaats hadden wij weer een autokrosgebeuren op het land van Astridendie  en dat is 
altijten een hiel spektakel in het zo rustige pieteriske Wetsens want het ging er zo aan weg dat 
het stuifde erover maar wij zaagden eerst ook nog dat Johannes enzo op hun treik over de 
krosbaan scheuren maar dat was illugaal vanzelfs maar ze reesten daar als beesten en toen de 
echte autokros aan de gang was ging het er echt pas woest aan toe dat wij er best wel een 
beetje bang van waren met al die reesmonsters en botsingen enzo want wij hebben ook wel eens 
in botsautootjes gereest erentijds op een kermis in de stad maar dit ging wel veelsenteveel 
harder en het gaat er ook wel hard aan toe in Dokkum vanwege de vitnisfabriek van Bert alhier 
uit Wetsens alwaar mensen sporten kunnen om aldaar te fietsen in de loods waar wij in de vorige 
krante ook al over schreefden maar daar snappen wij weer helendal niks van want dan komen de 
mensen van heinde en ook verre met hun auto naar de fietsfabriek van Bert en fietsen aldaar en 
komen ze helendal geeneens vooruit toen was daar brand en wij denken dat ze daar te hard 
fietsten vanwege wrijving en toen te heet onder de voeten enzo  en Tsjerk en Wieke fietsen ook 
heel vaak maar die komen dan ook nog ergens en Leo en Annekeendie van Leolicht zijn ook 
ergens naartoe geweest vanwege vakantie op een botenkroes ofzo en dan ze hebben zelf een 
heel mooi huis maar leo zeide ons da tze dan op de boot in een hut verblijven moeten te slapen 
en dat snappen wij dan ook weer niet dat onze oerpakesenbeppes in plaggenhutten wonen 
moesten  omdat er geen geld was en dan nou in een hut op een boot in deze nieuwerwetse tijd 
en Gooitzen en Tineke hebben ook een bootje wat wij somsus wel eens zien rijden achter hun 
auto en dan gaan ze ook varen op het Jellegat ofzo of helendal naar Dokkum en Annie die nou 
ook in Wetsens woont was al eens te reetrijden op de NoordPolen weest en nou hoorden wij dat 
ze dat weer woude doen vanwege geen Elfstedentocht in Friesland vanwege opwarming 
vanwege miljeuzaken en dat vinden wij dan wel knap van Annie om zover weg reedrijden tegaan 
vrouwSibbele en wij zijn ook wel ver weg gegaan naar hetmiddendeslands alwaar wij met een 
boot voerden en daar laagden wij voor  Pampus want zo heet dat aldaar en wij zaagden ons de 
ogen daar uit want daar was veels meer water dan bij ons alhier en wij gingen ook nog naar 
Rotterdam en DAAR was het druk ZOO druk met autoos en daar hebben ze ook allemaal 
weggen in de lucht hangen over en onder elkander heen zodat de Jaerlawei en de Fellingsreed 
en de kooureed eigenlijks maar niks is en de centrale as van Wetsens naar Drachten helendal 
niks voorstelt en wij stelden ons ook even voor aan de nije inwoner van Wetsens alhier in de 
plaats van JaapenBaukjekingmaendie maar wij zijn zijn naam eventjes vergeten zodat wij die hier 
niet melden kunnen vanwege dat wij die niet meer weten maar wij weten wel dat Asridendie een 
heel lulke hoen heeft vanwege bijtgedrag en Gooitzen daar heel bang van is geweest geworden 
en nou niet meer naar Astrid heen durft te gaan en Astrid moet ook altijten sloothekelje doen 
laten en dan moetenGooitzenTineke ook betalen voor hunnus sloothelft maar Astrid krijgt dat 
geld nou vanzelfs niet vanwege bangheid van Gooitzen en nou moet Gooitzen zels sloothekkelje 
de volgende jest zo denken wij en zodoende weet u alle nijs weer uit Wetsens. 
Sibbele 

 



 

- 14 - 

 

 

 

Op zoek naar de worst 

Omdat bij boerenkool worst hoort, zijn wij van de Dorpstuin naar de worstenfabriek van de familie 
Weidenaar in Dokkum geweest. Hier staan we op de foto voor de prijzenkast. Wie kent niet de 
heerlijke Friese droge worst!  

Tijdens een bakje koffie vertelde Tiny mooie verhalen 
over het ontstaan van het familiebedrijf. Over het 
slachten op maandag en het rondbrengen van de 
bestellingen vier maal per week omdat niemand een 
koelkast had. Er kwam heel wat bij kijken. Als 
slagersdochter uit Nes wist ze zeker dat ze nooooit 
met een slager wilde trouwen. En zo geschiedde... 
bijna… want Marcus wilde eigenlijk geen slager 
worden.  

In Niawier werd er steeds weer een hokje aan het 
bedrijf gebouwd en nog één en nog één tot besloten werd een nieuw modern pand in Dokkum 
neer te zetten. Dit pand is in twee delen gescheiden, de worstenmakerij en de ambachtelijke 
slagerij. Dit heeft te maken met de strenge hygiëne regels. Tijdens ons bezoek aan de slagerij 
worden de biologische slavinken, sappige runderworsten en mooie sukadelapjes door een 
vernuftig apparaat in de bakken van de juiste klanten getikt. Op de etiketten van de biologische 
slavink staat de naam DEKAmarkt Velsen Noord. Dat is leuk, daar koopt mijn vriendin graag haar 
biologische vlees! Nooit geweten dat Weidenaar biologisch vlees aan veel supermarkten levert.  

Rekken vol met strengen worsten in de droogkamers: Friese, Drentse, Groningse, Italiaanse, 
zoveel soorten. Het water liep ons in de mond. Nadat we in de rookkasten waren geweest hing er 
een heerlijke geur rond ons. Het is lang geleden dat mijn man JP zei "Wat ruik jij LEKKER".... Ja 
hé, en we zien er ook goed uit (net de dames uit Coronation Street zo met die haarnetjes). 
Nou, op naar de boerenkool met worst en vooruit we doen er ook nog spekjes in en een lekker 
sukadelap bij! Eet smakelijk. Laat de winter maar komen. 
 
Marion de Wal 
 
 

Dorpstuin Niawier 
 

Op zaterdag 24 augustus hebben we open tuin gehouden van de dorpstuin 
aan het Tsjerkepaed. 
Wat hebben we genoten van alle belangstelling van onze dorpsgenoten. Om 
een open tuin te organiseren moet het nodige natuurlijk wel gebeuren natuurlijk 
maar dit hebben we dit met veel plezier gedaan. 
Het idee is ontstaan naar aanleiding van burendag. 
Als je zo bezig bent in de tuin op de maandagmiddag of avond wil je na een paar uurtjes werken 
wel even "noflik" zitten met een bakje koffie, thee of fris en even bij praten over de tuin. Een oude 
bank hadden we er wel neergezet maar deze was maar klein en we hadden geen tafel.  
Bij het Oranjefonds hebben we een aanvraag ingediend voor een nieuwe picknicktafel. En deze 
aanvraag werd erkend. Super blij. 
Toen hebben we een tafel besteld, en het resultaat mag er zijn. Een mooie robuuste en degelijke 
tafel waar we jaren mee vooruit kunnen. 
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Maar we moesten ook een tegenprestatie doen, dus vandaar dat we onze tuin hebben 
opengesteld voor het dorp. 
Natuurlijk moesten we ook iets organiseren en hebben we de koppen bij elkaar gestoken en een 
plannetje opgezet.  Er zijn heuse notulen van gemaakt door Marion en hieruit enkele stukjes. 
 
 
Notulen 24 augustus 2015 
Aanwezig: Tiny, Akkie, Dorothé, Tsjikke, Magda en Marion. 
Betreft: Acties Nationale Burendag 
Dorpsgenoten zijn van harte uitgenodigd om op zaterdag 26 

september van 11.00 tot 13.00 uur een kijkje te komen 

nemen in de Dorpstuin. Laat je verrassen door de kleuren en 

geuren. Proef de voortreffelijke pompoensoep. Maak zelf een 

verzorgende kruidenolie. Voor kinderen is er het bloemen-, 

fruit- en serviesbordenspel. En nog veel meer… 

Programma: 
Creatief 
1. Workshop verzorgende kruidenolie maken 

2. Ketting van pompoenpitten maken 

3. Bloemen-, fruit- en serviesbordenspel 

Proeven: 
4. Heerlijke pompoensoep met soepstengel 

5. Stel zelf je kruidenthee samen  

Sport en Spel: 
6. Bloemen-, fruit- en serviesbordenspel 

7. Raad het gewicht van onze reuzenpompoen, winnaar wordt om 13.00 uur 

bekendgemaakt. 

Acties programma: 
1. Workshop verzorgende kruidenolie maken: 

bio zonnebloemolie, voorbeeld en recepten (Marion), kleine potjes (Magda), 
kruidenplanten kopen (Marion). 

2. Ketting van pompoenpitten maken: 

gedroogde pompoenpitten (Magda), lange naalden en draad (Dorothé). 
bloemen en appel (Tsjikke), serviesborden (Magda). 
Kun jij met een bloem onder je neus om de moestuin 
heen lopen? 

3. Raad het gewicht van onze reuzenpompoen: 

pompoen beschermen tegen vraat en/of twee benige 
rovers (Tsjikke) en op tijd oogsten en wegleggen 
(Marion), pompoen wegen in netje met unster (Magda) 
om 13.00 uur. 
Winnaar krijgt een bundeltje met geprinte 
lievelingsrecepten van elk van de tuinders van de 
Dorpstuin. Met foto’s van bloemen en de gerechten 
(allen). 
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* Infobord:  
 

Doelstelling tuin, iedere maandag 

Het doel van de dorpstuin is gezamenlijk werken in de bloemen- en groentetuin en onze kennis 
uitwisselen. Het blijft een wonder hoe de zwarte aarde in korte tijd verandert in een grote 
bloemenzee vol kleuren en geuren. Iedere maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur werken wij in 
de natuurvriendelijke tuin. In de pauze drinken we onder de boom wat lekkers en bespreken alles 
wat groeit en bloeit. Kom gerust eens langs. 
 
Nou dit is een greep uit notulen met de voorbereidingen. 
 
Iedereen had een taak voor deze dag. 
Op 26 september was het zover. De picknicktafel was klaar en geplaatst.  
De pompoenensoep was klaar, vlaggetjes opgehangen, vuurkorf aan en de  stand voor de 
workshop was klaar. Mooi opgemaakt door Marion. 
Wij waren er klaar voor. 
Wat zijn er veel dorpsgenoten langs gekomen, heel gezellig. 
En dan de pompoenensoep, bij velen niet bekend, maar wat is er heerlijk van gesmuld.  En de 
workshop kruidenolie maken was ook een succes.  
 
Het gewicht van de pompoen die kon worden geraden was ruim 12 kilo. 
De winnaar is Jan Piet van de Singel. De pompoen was tevens de prijs. 
 
Na de open tuin zijn we nog de hele maand maandag 's middags in de tuin bezig geweest. En 
natuurlijk heerlijk even gezellig bij kletsen aan de nieuwe tafel. De tuin is nu in de winterrust. In 
het voorjaar gaan we weer volop bezig in de tuin. Vindt je het leuk om mee te doen in de tuin? 
Kom gerust eens langs in het voor- en najaar op de maandagmiddagen tussen 3 tot 5, en in de 
zomermaanden op de maandagavond tussen 7 en 9 uur. 
 
Of kom gewoon eens langs bij één van de tuiniersters: 
 Akkie, Dorothé, Magda, Marion, Tsikke of Tiny.  
We zijn allemaal enthousiaste vrouwen met een passie voor tuinieren. 
Maar ervaring is niet een eis. 
 
Op dinsdag 3 november gaan we samen eten van de opbrengst van de tuin, een echt 
oogstfeestje dus.  
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Recept van de pompoensoep van Magda: 
Pompoensoep uit Jamaica met kokosmelk 
 
recept voor 4 personen 
 
Ingrediënten 
 1 middelgrote ui, gesnipperd 
 2 teentjes knoflook 
 1 klein rode of groene peper, fijn gesneden 
 650 gr. Pompoenvruchtvlees, in blokjes 
 2 eetlepels olijfolie 
 2 middelgrote kruimige aardappels, in blokjes 
 5 cm verse gemberwortel, geraspt 
 1 stengel citroengras of een theelepel geraspte citroenschil 
 snufje nootmuskaat 
 snufje komijn (djinten) 
 200 ml groentebouillon ( blokje) 
 400 ml kippenbouillon (blokje) 
 400 ml kokosmelk 
 
Bereiding 
Fruit de ui, knoflook, peper en pompoen in de olijfolie en voeg dan de aardappelen, de gember 
en het citroengras toe. Voeg vervolgens ook de kruiden toe. 
Laat het allemaal goed warm worden en voeg ook nog wat zout toe. Hierdoor komt het vocht los 
uit de pompoen. 
Giet de bouillon erbij, breng alles aan de kook en laat de soep op een laag vuur 20 minuten zacht 
koken. 
Verwijder het citroengras en pureer de soep. 
N.B. Omdat ik geen citroengras kon krijgen heb citroenrasp gebruikt. Dit kan gewoon 
meegekookt worden. 
 
Extra benodigdheden 
Staafmixer 

 
Een groene groet van ons allemaal. 
 
 
 
 

Kaatsvereniging"De Trije Doarpen  
 
 
De nieuwe website van de kaatsvereniging is in de lucht. Het is de bedoeling dat deze gaande 
weg in de aanloop van het nieuwe seizoen wordt gevuld. Als de nieuwe wedstrijdlijst rond is, zal 
deze hier op komen te staan. Ook andere info zoals kantinediensten, schoonmaakrooster en 
perkleggers komen hier op. Ook is het de bedoeling dat u/jij zich volgend seizoen via de site op 
gaat geven voor ledenpartijen.  
 
Kijk alvast eens op http://www.kfdetrijedoarpen.nl/ 
 
 
 

http://www.kfdetrijedoarpen.nl/


 

- 18 - 

 

 

 

Woordzoeker 
 

 website,  

 creadoeavond, 

 burendag,  

 collectes 

 gymvereniging 

 sionsjongers  

 kwarteeuw, 

 ecodon 

 groenegedoe 

 uitvaartvereniging 

 actie 

 koffieochtend 

 hobbyhoekje 

 roptaboys 

 koekactie 

 sibbele 

 worst 

 dorpstuin 

 kaatsvereniging 

 woordzoeker 

 sjoelen 

 toneelavond 

 elfdorpshuizentocht 

 doarpsreiske 

 groencommissie 

 bydeboarne 

 klaverjassen 

 redactielid 

 bingo, 
 

Sjoel avond en Toneel avond 
 
 

29 januari 2016  organiseren wij een spannende sjoelcompetitie 

voor jong en oud met leuke prijsjes   

 

19 februari 2016 is er een Toneel avond en   

komt het Hantumerploechje voor ons spelen 

 

Verdere informatie volgt op de website www.niawier-wetsens.nl 

 

 

http://www.niawier-wetsens.nl/
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Elfdorpshuizentocht 
We zijn gestart om 10.15 uur, voor ons waren er al 6 personen 
vertrokken. 
In Nij Sion zaten Doetie en Ingrid om ons een stempelkaart te 
overhandigen en de 1e route beschrijving.  Je kon kiezen uit 2 
routes, op naar Hantum of naar Oostrum. 
Wij zijn via Oostrum gegaan, hier was onduidelijkheid of de 
tocht wel of niet doorging, ze hadden geen bericht gekregen of 
het wel of niet doorging ivm de harde wind. 
 

Lekker voor de wind naar Ee, hier moesten we door het bos op naar Tibben.  
Op naar Morra was het pal in de wind, al hadden we een elektrische fiets…het was wel zwaar….. 
Aangekomen in het dorpshuis van Morra, kregen we een Appel. Daarna naar Oosternijkerk waar 
wij een heerlijke kop tomatensoep kregen, wat goed in de smaak viel. En de fiets van Eize moest 
even aan de stroom, de accu was bijna leeg. 
Nu hadden we weer kracht om naar Nes te fietsen, bij dorpshuis de nespel kregen we een pakje 
drinken en een mars.  
Vanuit Nes vol op in de wind naar Wierum, hier moesten we ons bij dorpshuis de Pipenale 
melden. Door deze reis zagen we heel veel dorpshuizen van binnen, Wierum sprong er uit, 
prachtig! 
 
Toen langs de zeedijk, volgens ons het zwaarste stuk – pal in de wind- naar Ternaard 
Er waren mensen die op de gewone fiets deze tocht hebben gereden, dit hadden wij niet gekund. 
In Ternaard werden we hartelijk ontvangen in Dorpshuis Tunawerth,  de heer Schoorstra gaf ons 
een heerlijke gevulde koek, gesponserd door supermarkt Herder 
 
Vanuit Ternaard naar Brantgum, hier hebben we een lekkere versnapering (Kit Kat) gekregen  
en de accu van Eize zijn fiets was weer leeg, dus hebben we heerlijk een half uur in de zon 
gezeten. 
Ondertussen was het 15 uur, maar omdat we om 17 uur weer binnen moesten zijn, moesten we 
helaas het zonnige plekje weer verlaten. 
Toen binnendoor naar het dorpshuis van Raard, hier kregen we thee/koffie met cake 
Ik (Jantsje)  wou een stempel overslaan….. had het wel gehad……maar Eize vond dit niet 
kunnen……Ondertussen trof je wel steeds dezelfde mensen, dus even een praatje. 
Daarna een klein stukje terug fietsen voor Foudgum op naar 
Hantum, op een gegeven moment kwamen we langs de vaart  bij 
de Stoepa, aan de auto’s te zien was er veel belangstelling voor. 
In Hantum kregen we weer lekkere chocolade en gelukkig 
eindelijk voor de wind naar Hantumhuizen… het laatste stukje….. 
hier kregen we een mooie pen van Dorpsbelang Hantumhuizen. 
Gelukkig is de wind niet gedraaid ….. 
Om half vijf waren we weer terug in Niawier, hier kregen we een 
heerlijke droge worst, gesponserd door Weidenaar, die we ’s 
avonds hebben opgegeten toen we de tocht nog eens uitvoerig 
hebben besproken.  
Het was een prachtige tocht en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Jantsje Wiersma – Holwerda 
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Doarpsreiske 18 juny 
De bus wie fol mei it doarpsreiske fan ‘t simmer. 
Dat ha wy jierrenlang net meimakke. Dat betsjut wol dat elts der it oare jier op tiid by wêze moat 
om him of har op te jaan, want twa bussen sil der wol net yn sitte. 
Der wurdt fantefoaren net sein wêr ‘t de reis hinne giet om foar te kommen dat guon sizze:“dêr 
wol ik net hinne, dus ik gean net mei”. 
Dat,  it is alle kearen wer spannend. Geane wy nei in boarterstún, as nei in pretpark ? Moat de 
swimbroek miskien ek mei ? 
De bus ride oer Drachten, It Hearrenfean, De Jouwer, rjochting de polder. Doch net wer nei de 
orchideehoeve yn Luttelgeest ? Mar nee, gelokkich, hy sloech ôf nei De Lemmer. Dat koe net 
misse, “It Woudagemaal” fansels. Mar nee, ek dat gie oer. It kin trouwens ek wêze dat de 
sjauffeur it net fine koe, want mei it waar troffen wy it goed genôch, mar mei de sjauffeur helte 
minder. 
Yndertiid hie Kriste-Diny de lieding en sy die it altyd sa kreas as wat. Mar de lêste jierren hat de 
activiteitenkommisje de reislieding delegearre oan de sjauffeur. No, dêr wienen we dit jier moai 
klear mei. Och, wat mocht dy man himsels graach praten hearre. En Frysk prate koe hy net iens. 
En mislik flauwe grappen. Mar wy sieten de hiele dei mei dy man oanklaud. 
Wy rieden troch nei Rutten. Net nei Marke Rutte, de minister-presidint, mar nei it plakje Rutten. 
Dêr brochten wy in bisite oan in Alpaca-fokkerij. Alpaca’s binne soart fan lytse lama’s. Sy binne 
wat nofliker as lama’s, sy flybje ek net. Dy bisten wurde by ‘t maitiid skeard en fan dy wol, wurdt 
jern makke en fan dy jern alderhande kleurige dingen. 
Der gienen al wat jonge beppes mei in festje foar de beppesizzer yn ‘e tas. 
De reis gie fierder nei Stienwyk. De froulju koene dêr efkes winkelje, de manlju moasten har mar 
in goed oere rêde. Gelokkich wie Simon Mol ek mei, dy wist de fiskwinkel te sitten. De fiskjes 
moasten fansels ek noch efkes swimme en gelokkich wist Simon ek noch in geskikt kafee.  
Hjirnei wie it doel, sa blykte letter, de Weeribben, om krekt te wêzen, Ossenzijl. De sjauffeur hie 
seker gjin Tomtom want wy binne kilometerslang mei de bus oer net folle mear as in fytspaad 
riden. Fytsers koene mar sjen dat sy yn ‘e ûnderwâl kamen. Earst ried er doe ek noch in ferkeard 
hiem op. Mar it slagge gelokkich om sûnder wat te reitsjen efterút te riden en wer op it goede, as 
leaver it ferkearde paad te kommen.  
Wy ha de Weeribben fanút in boat besjoen. De man oan it stjûr, it sil wol de kaptein west ha, wie 
wol in smoute prater.  
Doe luts it ek wol nei iterstiid. It iten wie bepraat by Giethoorn. Dêr koenen wy oan de grientesop, 
schnitzel en iis. Tochten wy. Mar dat wie wol efkes skrikken. Nei sa’n 50 jier itselde menu, wie de 
boel no yn ‘e war. Wy krigen gjin schnitzel mar in stik hin, kipfilet, waard der sein. Ek lekker hear, 
neat mis mei, mar wa rekkent dêrop ? Soks hie earst wol efkes bepraat wurde kinnen. Aanst 
bringe sy ús noch, sûnder oerlis, nei in pizzeria as nei de Sjinees. 
It sil my it oare jier ris nijdwaan.                                                                             HN 
 

Groencommissie 
 

Zoals u wellicht weet heeft Niawier ook een 
groencommissie. Wij onderhouden in overleg met 
Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Fryslân het bos en 
zullen de snoeiwerken 1x per jaar verrichten.  
 
Wij willen als groencommissie ook buiten het bos van Niawier wel 
langskomen om bomen om te zagen, wij nemen dan het hout mee,  

de eigenaar ruimt de takken en de stobbe op. 
Hieraan zijn dan geen kosten aan verbonden. 
Contactgevens staan vermeld op de lijst achter in de dorpskrant 
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Nieuws van CBS “By de Boarne”           
 

Wist u dat ……. 
We sinds het begin van het nieuwe schooljaar werken met Snappet, een vorm 
van tablet onderwijs? 
Met Snappet heeft ieder kind op zijn eigen tablet toegang tot les- en 
oefenmateriaal op zijn eigen niveau. We gebruiken Snappet voor groep 4 tot en met 8. Het sluit 
aan op de lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht en uitdagend voor de leerlingen. 
Tijdens de lessen heeft de leerkracht constant inzicht en overzicht over het werk van de 
leerlingen. Het computerprogramma kijkt het werk direct na. Daardoor krijgt het kind meteen 
feedback en uitleg van de leerkracht. De ouders hebben tijdens klassenbezoeken gezien hoe de 
kinderen er mee werken. Op de informatieve ouderavond mochten ze oefenen en het zelf 
ervaren.  
Snappet sluit naadloos aan bij ons KansRijkOnderwijs 
 
Wist u dat ……. 

Stichting  CBO Dongeradeel een nieuwe naam heeft? 
Op 9 september 2015 is op feestelijke wijze de naam 
gepresenteerd...... Arlanta! 
De naam heeft geen taalkundige betekenis.   
Het is de bedoeling dat alle mensen die betrokken zijn bij Arlanta samen inhoud gaan geven aan 
de naam. 
Een frisse wind, een uitdaging, een inspiratie! 
 
Wist u dat ……. 
U ‘Vrienden van de School’ kunt worden? We vinden het belangrijk dat ouders en dorpsgenoten 
zich verbonden voelen met school en op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. Samen kunnen 
we vernieuwingen krachtiger neerzetten! 
Voor  €7,50 bent u al ‘Vriend van de School’. De bijdrage komt ten goede aan de school maar is 
losgekoppeld van de reguliere onderwijsmiddelen. Met dit geld kunnen  speciale wensen worden 
gerealiseerd. U kunt zich opgeven bij Willie Kloostra, op school of via onderstaand mailadres. 
We hopen veel ‘Vrienden’ te mogen verwelkomen. 
 
Wist u dat ……. 

CBS ‘By de Boarne’ een vernieuwde website heeft? Deze is 16 september de lucht 
ingegaan……www.boarne-arlanta.nl. De website wordt nog uitgebreid met een ouderportaal 
waarin alle ‘up to date’ informatie van de groepen/leerkrachten/kinderen komt te staan. 
De adressen van de Ib-er( ib@boarne-arlanta.nl ), ict-er(ict@boarne-arlanta.nl) en  
directie( directie@boarne-arlanta.nl )zijn al aangepast.  
Veel leesplezier bij het bekijken van onze nieuwe website! 
 
Vriendelijke groet team “By de Boarne” 
 

Klaverjassen 
 

Een ieder is welkom!  
Vanaf 19.45 uur in Nij Sion 
Consumpties zijn voor eigen rekening  
 
 

 
 

http://www.boarne-arlanta.nl/
mailto:ib@boarne-arlanta.nl
mailto:ict@boarne-arlanta.nl
mailto:directie@boarne-arlanta.nl
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BINGO 
27 november  2015  & 18 maart   2015 
 Bingo voor iedereen  

 
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 /  vanaf 19.30 uur
  Nij Sion – vanaf 19.30 uur 

              Consumpties zijn voor eigen rekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactielid gevraagd 
 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan  
En de tijd van gaan is nu gekomen……. 
Hendrik legt  na 15 jaar enthousiast redactielid “de Pen” (inmiddels de computer) neer…… 
Persoonlijk geniet ik altijd van de stukjes die hij schrijft, meestal in het oprjocht Frysk. 
We willen je hierbij hartelijk bedanken voor alles wat je hebt geregeld, geschreven en gedaan! 
En hopen dat je zo nu en dan toch nog even in de pen klimt  
 
De vraag of we moeten doorgaan met de doarpskrante werd door ons volmondig met Ja 
beantwoord, de website is er wel maar de krant vinden we vooral bijzonder voor de eigen 
verhalen. 
 
We vertrouwen erop dat er mensen in Niawier-Wetsens zijn die een steentje willen / kunnen 
bijdragen.  
 
Wat houdt de taak in?    
Voor we vergadering hebben (2x per jaar  ongeveer 3 weken voor de uitgave) bekijk ik alti jd de 
“buurdorpen”dorpskranten voor ideeën en iedere keer ben ik ontzettend trots dat wij de krant niet 
met advertenties hoeven te vullen en dat er iedere keer weer iemand iets instuurt wat soms best 
wel verrassend is.  Ook de vaste bijdrage van “Sibbele” vinden we super. 
 
Het zou heel fijn zijn dat ook 2x per jaar iedere vereniging wat inlevert zodat iedereen, dus ook 
nieuwe dorpsgenoten kunnen lezen wat er allemaal om- en in Niawier – Wetsens leeft. 
 

          Tiny Weidenaar  & Annemarie Wiersma 
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Ta oantinken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 10 maaie, op moederdag,  kaam Beitske Jelsma te ferstjerren.  
 
In goed wike earder wie der noch neat te rêden. Mar sy krige ynienen in bult pine en al gau die 
bliken dat der eins neat mear oan te dwaan wie. 
 
Yn 2006 stie der in stikje oer Jan en Beitske yn ‘e doarpskrante.  
De lêste rigels wienen: “Jan en Beitske hawwe it wol aardich yn streken.  
De bern en bernsbern wenje net te fier ôf.  
Sy hawwe it goed tegearre, dogge it har oan tiid en stekke wol gauris efkes ôf yn it autootsje”.  
 
Sa wie it ek de goed acht jier dêrnei. Fansels, sy waarden âlder en dat brocht wol wat 
tûkelteammen. Mar sy koenen noch in hiele protte dingen tegearre dwaan. As Jan oan it 
gersmeanen wie, dan wie Beitske oan it túch sykjen tusken de stiennen en de  tegels en stie sy 
mei de biezem yn ‘e oanslach. 
 
Mar dat is allegear foarby. Jan stiet der no allinne foar. Alhoewol, allinne. Der giet gjin dei foarby 
as hy hat wol ien fan ‘e fjouwer dochters oer de flier. 
En gelokkich binne der ek genôch oaren dy ‘t efkes by him sjogge.  
 
Mar alles is no sa oars as is healjier lyn.   
Wy winskje him sterkte ta. 
 
Beitske is 83 jier wurden. 
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Telefoonnummers  
 

Ambulance / Brandweer / Politie  Spoed 112  

In niet - levensbedreigende situaties : 
Ambulance  0519-222033 
Brandweer   0519-228020 
Politie   0900-8844  
 

Dorpsagente  0900-8844 

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

Gemeentehuis Dongeradeel   0519-298888  
Wijkbeheer   0519-298777  
 

Storingsnummers  
Electriciteit & gas  0800-9009 
Water  0800-0359 
Kabel Noord   0519-701701 
 

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

Dierenarts:  

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

Huisarts:  

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

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  0519-241778 
Kleastertsjerke  Tsjerkepaad 4 Niawier 
Rehoboth en gebouw de Schakel,  
B. Bekkerstrjitte 27  Metslawier  06-30027981 
De Doarpstsjerke,  Tsjerkebuorren 7 – Metslawier 
 

Tandarts: 

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

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

De Skulp 24  9138 SJ  Niawier    0519-241232  
 

Thuiszorg  

Buurtzorg Dongeradeel  06-23500926 
Thuiszorg Het Friese Land  058-215 73 00  
 0900-8864 
Ziekenhuis  

Sionsberg, Brirdaarderstraatweg 70, Dokkum. 0519-291234 
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur) 

http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
http://www.boarne-arlanta.nl/
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Verenigingen / Stichtingen /Commissies 

 
Activiteitencommissie http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens 

 Anita Mol      0519-321072 

 Magda Rietdijk     0519-242370 

 Fokje Kingma      0519-242018 

 Janny Hoekstra     0519-241246 

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

 Voorzitter  : Gosse Veenma 0519-241202 

 Penningmeester : Hendrik Nicolai 0519-241658 

 Secretaris  : Annemarie Wiersma 0519-701239 

 Algemeen bestuur : Sjouke Basteleur   0519-242052 

    : Trienke Zijlstra  0519-241477 
Bode:                  Marianne Zeilinga   0519-297280 of 06-128 39 195 
Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen. 
 
Dorpsbelang   http://www.niawier-wetsens.nl/ 

 Voorzitter  : Hendrik Nicolai 0519-241658 

 Secretaris  : Linda Kooistra  0519-850144 

 Penningmeester : Sietske van der Meulen 0519-241615 

 Algemeen bestuur : Albert Kingma   0519-241418 

    : Wiebe Turkstra   0519-242081 
 

 Webmaster : Peter Tromp & 0519-701239 
     Annemarie Wiersma 
 

Freonen fan it Hokje: 

 Voorzitter  : Ronald Lodder 0519-241340 

 Secretaris              : Magda Rietdijk 0519-242370  

 Penningmeesteer : Jelles & Lex  
 
GroenCommissie 

 Contactpersoon : Bert Allema 0519-241335 / 06-53737469 

               : Henk Meinema 0519-241844  

   : Gerard Kloostra 0519-241255 

      : Erik Turkstra 0519-242152 

      : Durk Weidenaar 0519-242335 

       : Riel K. Dijjkstra 0519-241645 

      : Wim Rietdijk 0519-242370 
 

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

 Voorzitster : Natasja Wagenaar 0519-241777 

 Secretaresse        : Janny Kuipers   0519-241938 

 Penningmeester    : Aaltsje Meirink                         0519-241419   

 Bestuurslid        : Maaike Miedema    0519-571173 

                      : Froukje Wiersma  0519-241866 
 
 
  

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

 Voorzitter  : Yme Braaksma  0519-241611 

 Vice-Voorzitter : Wiebe Westra  0519-241636 

 Secretaris : Harald Wiersma`  0519-241488 

 Penningmeester : Tine Torensma  0519-241736 

 Lid  : Foppe Heeringa  0519-242097 

 Lid  : Richtsje Eisinga 
 
Jeugd bestuur  

 Lolke Bergema  0519-241704 

 Siemen Sijtsma, Pieter Braaksma, Anita Cuperus 

 Antje Allema   0519-242243 
 

Nij Sion   http://www.nijsion.nl/ 
 Voorzitter  : Yme Braaksma 0519-241611 

 Penningmeester : Ingrid Weidenaar  0519-241900 

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

 

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

 Voorzitter  : Gosse Veenma 0519-241202 

 Secretaris : Hette Meinema 0519-294161 

 Penningmeester : Andries Mol 0519-241555 

 Algemeen bestuur : Bianca Waamelink  0519-241673 

      Durk Weidenaar  0519-242335 
 

Oranjevereniging  

 Voorzitter  : Folkert van der Meulen 0519-241615 

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

 Penningmeester : Aebe Meindertsma  0519-724213 

 Algemeen bestuur : Bean Braaksma 0519-241213 

   : Durk Allema  0519-241251 
   : Anja v/d Bij   0519-720588 

 

Ropta Boys   http://www.roptaboys.nl 

 Voorzitter  : Theunis Linthof   06-49604003 

 Penningmeester : Jantina Terpstra  0519-589653 

 Secretaris  :  Anja Bandstra   0519-241541 

 Wedstrijdsecretaris: Bram Weidenaar   0519-242148 

          : Douwe Jaap Meinsma 06-41522170 

     : Gerard Peter Weidenaar 06-20112151 

     : Jan Y. Braaksma  

    : Bas Dijkstra   
 

SionSjongers   http://www.sionsjongers.nl/ 

 Voorzitter  : vacant 

 Secretaris : Sjoukje Lodder               0519-241340 

 Penningmeester : Wim Rietdijk                   0519-242370 

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

http://www.kfdetrijedoarpen.nl/
https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
http://www.nijsion.nl/
http://www.ovmnw.nl/
http://www.roptaboys.nl/
http://www.sionsjongers.nl/
mailto:niawierwetsens@gmail.com
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Agenda Activiteiten in- en om Niawier- Wetsens 
06 november   Klaverjassen in Nij Sion 19.45 uur  
 
11 november   's middags lampions maken met de basisschooljeugd 
               van 14.00 uur tot 16.00 uur  's avonds om 18.30 uur 
             verzamelen bij Nij Sion voor lampionnenoptocht 
                door het dorp.  
               Opgeven voor 4 november bij de activiteitencommissie. 
               Zelf een lichtje meenemen. 
 
13 november   Bazar vanaf 15.30 uur in Nij Sion 
 
13 november   Ladiesnight in dorpshuis de Terp Oosternijkerk 
 
14 november   Griet Wiersma & Teake van der Meer Dorpshuis de Dobbe – Anjum   
 
14 november   Wintermarkt 2015 op Ornea State  10.00uur – 18.00 uur 
 
14 november   Kerst en Hobbyfair  - ’t Noeske - Nes 
 
15 november   Wintermarkt 2015 op Ornea State  11.00uur – 18.00 uur 
 
16 november   Deze week een Koekactie  voor Beautifull Gate  
 
18 november   Ladiesnight in Metslawier 
 
20 november   Crea doe avond – 19.30 uur in Nij Sion 
 
22 november    De Sionssjongers – Concert – Nij Sion  
 
22 november   Winterfranje Fair -  Dokkum Bonifatiuskapel 12.00 – 18.00 uur 
 
25 november   Koffieochtend – 10.00 uur in Nij Sion 
 
26 november   Ledenvergadering Roptaboys 20:30 uur - Oosternijkerk 
 
27 november   Bingo voor iedereen  
 
28 november   Grote winterfair in de Nije Warf te Wouterswoude 
 
28 november   Kerstmarkt De Skûle – Metslawier – 10.00 uur – 16.00 uur 
 
04 december   Klaverjassen in Nij Sion 19.45 uur  
 
11 december   Kerstfair Dokkum  13.30 uur  - 22.00 uur 
 
12 december   Oudpapier wordt opgehaald 
 
16 december   Koffieochtend – 10.00 uur in Nij Sion 
 
18 december   Crea doe avond – 19.30 uur in Nij Sion   Kerststukjes maken   
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2016 
 
08 januari    Klaverjassen in Nij Sion 19.45 uur 
 
15 januari  Crea doe avond; deze avond is onder leiding van Nynke  Seldenrijk,  
 
20 januari  Koffieochtend – 10.00 uur in Nij Sion 
 
29 januari     Sjoelavond  in Nij Sion  voor jong en oud een spannende competitie  
         met leuke prijsjes 
 
05 februari     Klaverjassen in Nij Sion 19.45 uur  
 
12 februari     Crea doe avond – 19.30 uur in Nij Sion 
 
17 februari     Koffie ochtend – 10.00 uur in Nij Sion 
 
19 februari     Toneelavond met het Hantumerploechje, meer info volgt z.s.m. 
 
04 maart     Klaverjassen in Nij Sion 19.45 uur 
 
11 maart   Crea doe avond – 19.30 uur in Nij Sion 
 
16 maart    Koffieochtend – 10.00 uur in Nij Sion 
 
18 maart   Bingo avond – Nij Sion – vanaf 19.30 uur 
 
01 april   Klaverjassen in Nij Sion – 19.45 uur 
 
10 mei   De Sionssjongers treden op in Dongeraheem te Dokkum 

 
10 t/m 13 mei  Avond 4 daagse – Start 18.15 uur Dorpshuis de Terp Oosternijkerk 
 
20 mei   60ste  Oostdongeradeeltocht start in Metslawier 
 
26 mei    Dorpsreisje (Bij voldoende deelname) Graag opgeven voor 1 maart bij  
    één van de commissieleden 
 
23 t/m 26 juni  Dorpsfeest Oosternijkerk 
 
29-30 juni & 1-2 juli  Dorpsfeest Ee 
 
September   Iepenloftspul Metslawier speelt: Foarby it Boarkumer Fjoer 
 
Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda. 
Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden. 

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