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Voorwoord 

 

De dorpskrant is opgericht in 1981 en wordt gratis huis aan huis verspreid. 
Het doel van de krant is de inwoners van de beide dorpen op de hoogte te brengen van het 
nieuws in het algemeen en van de verenigingen, commissies en stichting in het bijzonder. 
 
De Doarpskrante fan Nijewier- Wetsens heeft vaste rubrieken en veel bijdragen van 
dorpsgenoten. 
Hoewel tegenwoordig veel digitaal is, denken wij van de redactie dat een dorpskrant in gedrukte 
vorm van grote meerwaarde is. Dat dit nog steeds mogelijk is danken wij vooral aan de 
vrijwilligers. 
 
Even tellen hoeveel verenigingen onze dorpen telt en dan kom je al gauw op een 10 tal 
verenigingen, commissies en stichting en als je dan nog eens telt dan kom je op veel vrijwilligers 
die zich inzetten voor onze dorpen. Het is niet elke dag en de één doet ook wat meer dan de 
ander maar dat is omdat men dat zelf wil en leuk vind om te doen. 
 
Daarom deze keer ook weer dank zij hen een goed gevulde Doarpskrante. Mooi als dorpsgenoten 
iets inbrengen waar je wat mee kunt.  
 
Ook hebben we een nieuw redactielid. Super mooi, spontaan aangemeld. Het is Marion de Wal, zij 
woont aan de Singel19. 
Zij wil samen met ondergetekende en Annemarie meedraaien in de redactie. en stelt zich in de 
Doarpskrante voor. 
 
Na een kwakkelende winter, zonder Elfstedentocht, jammer genoeg, en een nog vrij koud voorjaar 
staat de zomer weer voor de deur. 
De natuur verandert, de bomen, planten en bloemen laten het frisse groen weer zie. De narcissen, 
tulpen en andere voorjaarsbloeier sieren de tuinen met hun prachtige kleuren. 
De vogels maken hun nesten en de eenden en andere watervogels scharrelen aan de waterkant 
naar materialen om hun nesten te bouwen. Kortom de natuur ontwaakt in al zijn glorie, tijd om van 
deze dingen te genieten. 
 
Wij hopen als redactie dat u ook van de inhoud van de Doarpskrante kunt genieten. 
 
De redactie, 
 
Tiny Weidenaar 
 

 

 

  

 
 
 
In de volgende editie kan ook uw bijdrage komen te staan. 
Inleveren voor  1 november  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. 

 
 

mailto:dorpskrantniawierwetsens@gmail.com
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Burgerlijke Stand 

 
 

Op 14 januari 2016 is geboren 

          Amarins 

Dochter van 

Jacob en Jolinda Heeringa - Nicolai 

en zusje van Yarnick 

Siercksmawei 9, 9138 SW Niawier 

 

 

 

Op 29 januari 2016 is geboren 

             Liron Niilo 
Zoon van Derek & Mariska Kuipers 

Broertje van Silas, Destan & Noï 

Tsjerkepaed 7, 9138 SN  Niawier 

 

 

 

Op 12 februari 2016 is geboren : 

         Hessel Jan  
Zoon van  

Gosse Jan  & Nicolien Braaksma – Compaan 

De Skulp 13, 9138 SJ  Niawier 

 

 

 

Op 4 maart 2016 is geboren:  

          Gerrit Sjouke  

Zoon van  

Meindert de Jong & Afke de Vries  

De skulp 15, 9138 SJ  Niawier 
 

 

 

 

Op 14 maart 2016 is geboren: 

              Isabella  
Dochter van  

Dave & Marian van Marion - Kooistra 

en zusje van Wesley  

Siercksmawei 14, 9138 SX  Niawier 
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Even voorstellen 

 
Mijn naam is Marion de Wal en ik kom de redactie van de Dorpskrant versterken. Twee jaar 

geleden zijn Jan Piet en ik in Niawier komen wonen op de Singel 19. Het bevalt ons hier prima. 

We houden beide van de rust en ruimte, de blauwe luchten, vogels en de grote tuin. En het is 

nooit saai in het dorp. Er is altijd wel wat te doen. 

Mijn hobby’s zijn tuinieren, dieren en geschiedenis. Naast onze eigen tuin werk ik graag in de 

dorpstuin en geef ik rondleidingen door de botanische tuin de Kruidhof in Buitenpost. Op de 

website van Niawier-Wetsens las ik ooit over het voormalige nonnenklooster Sion. Vanachter onze 

tuin kijk je zo op de plek waar het ooit heeft gestaan. Spannend. Nu nog de gouden klok vinden bij 

het spitten… 

Mijn eerste stukje voor de Dorpskrant kreeg ik aangereikt via Tiny. Zij had een boek over de 

GADO van Henk Meinema ontvangen met de 

vraag of er een stukje over de busdienst in Niawier 

kon worden geschreven. Met het concept ben ik 

naar Jan Walda gegaan. Hij weet heel veel van de 

geschiedenis van Niawier en wist mij de 

ontbrekende informatie te geven. Ik hoop dat u net 

zoveel plezier aan het stukje beleeft als ik. 

En dan nog even over mijn hobby dieren. We 

hebben er maar twee. Een Ierse terriër en een 

Niawierse kat. Geen kippen, want beide buren 

hebben die al en zo hebben we wel het gezellige 

gekakel en gekukel, maar geen gesleep met 

zakken voer en vieze hokken. Geen geiten, schapen of paarden. Ook die wonen vlakbij. Maar 

misschien wil ik wel een keer een paar leuke olifanten… 

 

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. 
 
Ook actuele zaken zijn welkom! 
 
 
Graag bezorgen bij;                    
Peter & Annemarie 
Siercksmawei 27 
Of mailen naar niawierwetsens@gmail.com 
 

 

 

 

mailto:
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Dorpsbelang  
                                                                  Nieuws van dorpsbelang 
Groenbeheer 
De gemeente moet behoorlijk bezuinigen op het groenonderhoud. Waar mogelijk wil men struiken 
vervangen door gras omdat dat minder kostbaar onderhoud vergt. Ook vraagt de gemeente aan 
de besturen van dorpsbelang of onderhoud door vrijwilligers mogelijk zal zijn. Daar zitten we 
natuurlijk niet op te wachten.  
In ieder geval is door de gemeente beloofd om zoveel mogelijk in overleg te treden met de 
inwoners voordat er ingrijpende veranderingen plaatsvinden. 
 
Het dorpsbos(je) 
Tijdens de ledenvergadering heeft u van de groencommissie gehoord dat de wijze van onderhoud 
van het dorpsbos te wensen overlaat. Het heeft er alle schijn van dat Staatsbosbeheer er feitelijk 
mee in zijn maag zit. Sinds kort zijn enkele inwoners van de dorpen gediplomeerde bomenrooiers. 
De opleiding heeft op kosten van Staatsbosbeheer plaatsgevonden. Toch is men onlangs zelf 
weer bezig geweest en zijn de inwoners weer buitenspel gezet. De manier waarop de zaak is 
achtergelaten verdient zeker niet de schoonheidsprijs. De gezamenlijke besturen van dorpsbelang 
in de regio proberen weer met SBB in gesprek te komen.  
 
De opfeart 
We hebben al vaker gezegd dat de “haven” naar onze mening een opfrisbeurt nodig heeft. Veel 
meer dan een bank en een prullenbak is het niet. We wachten op ideeën. 
 
Kulturele haadstêd 2018 
De activiteiten in verband met de culturele hoofdstad vormen een “ver-van-mijn-bed-show”. 
Toch wordt het door de organisatie gezien als een gebeuren voor heel Fryslân en niet alleen voor 
Leeuwarden. 
Aan de hele provincie wordt gevraagd om mee te doen. Van de honderdduizenden bezoekers die 
worden verwacht, zullen ongetwijfeld ook velen iets van en in de rest van Fryslân willen zien.  
Nu we in Niawier-Wetsens geen muziekkorps meer hebben, is er op het eerste gezicht weinig te 
beleven op cultureel gebied. We hebben geen iepenloftspul, geen fiskershûske, geen 
(vlas)museum, geen beschermd dorpsgezicht, geen molen enz. Maar misschien zien we iets over 
het hoofd. Wie een idee heeft, weet ons vast wel te vinden. 
                                                                                                            H.N. 
 
 

  
 
 

 
 
 

1e Uitgave april 2016 
Tijdens de laatste jaarvergadering van dorpsbelang is opnieuw een discussie geweest over de 
inzetbaarheid van de AED. Er is toegezegd om terug te komen op een aantal belangrijke vragen. 
Dorpsbelang heeft toegezegd om garant te staan voor kosten en opleiding. 
Peter Tromp, ondergetekende van deze nieuwsbrief heeft de taak op zich genomen om alles in 
kaart te brengen en zal proberen de vragen te beantwoorden om duidelijkheid te verschaffen. 
 
Belangrijk om te weten. In Nederland zijn momenteel twee alarmeringssystemen actief: 
HartslagNu en Hartveilig Wonen. De eerste is actief in ons gebied en daarom gebruiken we dan 
voortaan ook deze naam. 
 

Nieuwsbrief AED Niawier 
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Één van de vragen was:  
werken de AED’s?   
Antwoord: Ja beide geven aan dat ze in goede conditie zijn. 
2e vraag:  
Zitten de kasten waarin deze hangen (1 bij Veenma en 1 bij Nij Sion) op slot? 
Antwoord: Nee beide kasten zijn los. 
3e Zijn de AED’s aangemeld als er bij 112 een melding binnen komt?  
Antwoord: Nee, na onderzoek bleken beide kasten niet op de kaart te staan voor hartslagNu.nl 
Dit kan namelijk alleen als er iemand zich als beheerder inschrijft. 
Deze persoon hoeft niet de eigenaar te zijn maar meer een contact persoon omtrent de bewuste 
AED. Aan haar of zijn naam komt de AED te hangen.  
Deze persoon Krijgt ook de melding als de AED gebruikt is en weer klaar gemaakt moet worden 
voor een nieuwe melding. 
Ondergetekende heeft daarom actie ondernomen en zich als beheerder van beide apparaten 
ingeschreven in het register van HartslagNu.nl Zelf sta ik daar al sinds jaren ingeschreven als 
hulpverlener voor een eventuele noodoproep. 
Onderstaande afdruk komt van de site HartslagNu.nl en laat zien dat beide AED's aktief en 
beschikbaar zijn. 

 

 
 
HartslagNu.nl is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding 
van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt 
ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt 
een oproep via een sms of via de speciale app. 
Beknopte uitleg van de AED: 
Wanneer kan de AED wat voor ons en het slachtoffer doen: 
In de meeste gevallen van een circulatiestilstand is het normale hartritme zeer ernstig verstoord. 
Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos 
en zal overlijden als er niets gedaan wordt. Kort gezegd er moet nog kamer vibratie zijn in één van 
de hartkamers. 
Twee zaken zijn nu van levensbelang: Een schok toedienen met een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) en reanimatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het 
hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de 
overlevingskans. Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing, zorgt 
ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt. 
Een ambulance heeft gemiddeld zo'n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke 
minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart 
zijn, elke seconde telt. Jouw reanimatie als burgerhulpverlener en het toedienen van een schok 
met de AED zijn dus van levensbelang. 
Wat willen we nu graag en welke Aktie gaan we hier op uitvoeren. 
 
Na onderzoek door mij, staan er buiten mij zelf nog twee mensen in geschreven bij HartslagNu.nl 
die een oproep kunnen krijgen binnen ons dorp. 



 

- 7 - 

 

 

Dit is echter nog al weinig en ik ben er van overtuigd dat er meer mensen zijn die weten hoe een 
AED te bedienen. Dit zijn onder andere de mensen die een EHBO diploma hebben met AED, 
certificaat bediener AED en mensen van de BHV. In theorie kan bijna iedereen het apparaat 
bedienen omdat het apparaat u constant zal gaan begeleiden door spraak. 
Graag zou ik/wij als eerste willen weten wie deze twee bestaande ingeschreven personen 
zijn en wie er aangemeld wil worden. Graag bij voorkeur doorgeven via mail, deze is; 
aedniawier@gmail.com 
In de mail wisseling zullen dan de vervolgstappen komen te staan. 
Als tweede willen we trainingen gaan organiseren. Deze zal maar 1 keer een 2 tot 4 uren in beslag 
nemen per twee jaar, dit was per jaar, maar is verlengt naar twee jaar sinds kort. Het doel van 
deze training is dat zoveel mogelijk mensen zich gaan inschrijven om het certificaat te 
bemachtigen, zodat we een goed netwerk gaan opbouwen. 
Bedenk: 
Een ieder kan hart problemen krijgen en hoe sneller er hulp is hoe groter de overlevingskans. 
Denk dus niet; dit overkomt mij niet en als hulpverlener zal ik toch nooit worden opgeroepen. Dit 
laatste is klein, maar het kan. Ik heb in al die jaren één keer een oproep ontvangen, overigens ik 
hoefde verder niets meer te doen, er waren al voldoende mensen ter plaatse. 
 
Mochten er vragen zijn spreek me aan of mail. 
 
Groeten, ook namens dorpsbelang, 
Peter Tromp  
 
 
 

Linepaad 7 – Familie Graas  
 
 

 

Even een bericht vanuit Linepaad 7 van de 
Familie Graas. 
  
 
Zoals de meeste dorpelingen wel weten maar niet iedereen blijkt weleens hebben wij: 
De Grazen op Sion sinds een paar jaar onze mooie woonboerderij opengesteld als 
familieaccommodatie voor 
b.v. familieweekenden, vriendenontmoetingsplaats maar ook 1 t/m 3 familie,s kunnen hier heerlijk 
een paar dagen verblijven en genieten van onze boerderij en natuurlijk de tuinen. 
Maar ook het mooie Friesland met de wadden en natuurgebied Lauwersmeer. De oude stad 
Dokkum en vele andere mogelijkheden. 
We bieden een wadlooptocht met eigen gids aan en ook is een kok aan huis een mogelijkheid. 
  
We hebben steeds mooie recenties en tevreden gasten zodat het ons de  gelegenheid geeft om 
onze plek goed te kunnen onderhouden. 
  
Ook is in samenwerking met Ny Sion is er al menig  feestje gegeven en geeft ons dorp daar een 
mooie gelegenheid voor. 
 
Linepaad 7 Niawier 
www.slapenopgos.nl /  info@slapenopgos.nl 
0648929402      0519241517 
 

mailto:aedniawier@gmail.com
http://www.slapenopgos.nl/
mailto:info@slapenopgos.nl
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Buurtvereniging de Skulp / Bredewei  
 
 

We hebben een aantal activiteiten gepland in het voorjaar van 2016  
 
 

Op maandag 2 mei hebben we een leuke en gezellige middag 
gehad met de dames. We hebben een 
workshop servies schilderen gehad 

verzorgt door Sa Dwaande uit Eastermar. 
 

Ook gaan we nog op een middag met de kids  
naar Bombi in Dokkum 

en sluiten we de zomer af met een gezellige barbecue.  
 

Op zaterdag 21 mei van 10.00 – 12.00 uur  
organiseren wij een schoolplein verkoop voor jong en oud!! 

Een gezellige ochtend met verkoop van speelgoed tot kleding, kunst, 
boeken, curiosa etc. oud/nieuw en leuke spelletjes  

onder het genot van een bakje koffie en een gezellig 
praatje.  

Ook dorpsgenoten zijn van harte welkom! Tot dan!!!  
(bij regen gaat het niet door)  

 
Helaas kon door te weinig opgaves de rondleiding bij de  

bierbrouwerij in Bolsward niet doorgaan. 
We hopen dat iedereen in het najaar weer volop mee doet aan de 

activiteiten. 
Er komt na de zomervakantie een nieuwe planning door de brievenbus.  

 
Tijdens de schoolplein verkoop staat er een ideeënbus klaar om al uw ideeën  

voor activiteiten in het najaar te ontvangen, denkt u met ons mee??!  
 

Groeten Froukje, Sabien, Ynske & Trienke  
 

Na de zomer stopt Sabien en neemt Ynske Havinga haar taken over.  
We bedanken Sabien voor haar inzet en we verwelkomen Ynske. 

 
 
 
 

 

 

Kledingcontainer  
 

Binnen gekomen gemeente nieuws: 
Om de gescheiden hoeveelheid textiel/kleiding te verbeteren, willen we de 
service hierop verhogen door bovengrondse textiel/kleding containers te 
plaatsen. Er is gekozen voor de onderstaande locaties in een drietal dorpen, nl. 
Niawier, Oosternijkerk en Engwierum. 
De kledingcontainers zijn  geplaatst bij de huidige glasbakken.  
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Activiteitencommissie  
  

Het afgelopen winterseizoen was er weer van alles te doen. 
 
In december hebben we kerststukjes gemaakt op de 
creadoeavond. De opkomst was redelijk maar het was wel  
een heel gezellige en productieve avond. 
 
In januari was er een workshop onder leiding van Nynke Seldenrijk. We hebben van haar de 
schaapherdersteek geleerd en met deze techniek begonnen we aan een mandje. Omdat we het 
op deze avond niet afkregen zijn we met een kleine groep een week later nog eens bij elkaar 
gekomen. 
Het resultaat mag gezien worden; een prachtig mandje voor een plantje. 
Aan het eind van de maand was er een sjoelavond met een circuit van 9 sjoelbakken.  Zeer 
fanatiek werd er gesjoeld. De meeste bakken hadden een handicap, dat was zeker van invloed op 
de score. Uiteindelijk was Suzanne Allema de winnaar bij de jeugd en  was Pieter Braaksma  de 
beste van de ouderen. Al met al een gezellige avond met een goede opkomst en een leuke mix 
van jong en oud. 
 
In februari was er eindelijk weer eens een ouderwets gezellige toneelavond met het 
Hantumerploegje. 
Mooie voorstelling met een goede publieke belangstelling. Aan het eind was er een verloting met 
prachtige prijzen van lokale ondernemers. Zeer succesvol. Al met al een geslaagde avond. 
 
In maart was de laatste koffieochtend.  Ook hebben we met een grote groep dames vogelhuisjes 
gepimpt op de creadoeavond. De vogelhuisjes waren in elkaar getimmerd door Riel Dijkstra en ze 
konden versierd worden met o.a papier, stof, bandjes en kantjes, knopen, bloemetjes, vlinders etc. 
Het mocht zo mooi of zo gek mogelijk. Er werd gemeten, geknipt, geplakt en getimmerd. Zo 
ontstonden de meest fantastische vogelvilla's en Niawier is er een stuk mooier op geworden met 
deze aanwinsten. Er zijn berichten dat er zelfs al mezen ingetrokken zijn. Ze zijn dus 
goedgekeurd. 
Later in maart was er ook nog een bingo. Goed bezocht, heel gezellig en natuurlijk hadden er 
weer een paar mensen extra geluk door meerdere prijzen in de wacht te slepen. Soms lijkt het wat 
uit te maken aan welke tafel je zit. 
 
In april was er nog 1x klaverjassen. 
 
Op 26 mei staat het dorpsreisje gepland. Er hebben zich al 48 dorpsgenoten opgegeven dus het 
gaat zeker door. De bestemming blijft zoals altijd geheim maar het zal zeker weer een 
gedenkwaardige dag worden. We hebben er zin in. 
 
Hoe we verder gaan met de inloop creadoeavond gaan we nog bekijken. Voor alleen inloop is niet 
veel animo. Dus dat gaat zeker veranderen. 
Waarschijnlijk gaan we door in de vorm van een aantal workshops in het winterseizoen. 
Ook de koffieochtenden worden wat minder goed bezocht dus ook daar gaan we kijken hoe we dit 
een andere vorm kunnen geven. 
U hoort nog van ons.  We staan open voor suggesties en ideeën van u .  
Meld ons wat u graag zou willen doen, dan gaan wij er mee aan de slag. 
 
Fokje, Anita, Janny, Annemarie en Magda 
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De Walliser Schwarznase 
 
Heeft u ze al gezien? 
 
De Auck Doniastraat heeft er 2 nieuwe bewoners 
bij:              WALLY EN BLACKY 
Dit uit Zwitserland afkomstige ras is zeer zeldzaam, 
ik sta dan  ook op de wachtlijst om een ooitje te 
kopen… maar ja ieder zijn hobby! 
 
De Walliser Schwarznase is een groot, gehard en sterk schaap met sterke poten/hoeven.  
Zowel de rammen als de ooien hebben gedraaide hoorns.  
De horens van de rammen zijn echter forser.  Dit schaap kan zich goed handhaven in moeilijke 
omstandigheden en staat bekend om hun bijzondere karakter. Ze zijn namelijk rustig, 
nieuwsgierig, heel gemoedelijk en aanhankelijk. In ons land kun je vanwege dit karakter de 
Walliser Schwarznase juist zien op kinder- en zorgboerderijen. Het zijn net 'teddyberen', tevens 
omdat ze zo aaibaar zijn.  
Dit schapenras is honkvast waardoor weinig afrastering nodig is. Binnen de kudde hebben de 
oudere ooien de leiding. Het zijn kudde dieren die meestal dicht bij elkaar blijven. De ooien zijn na 
acht maanden vruchtbaar en kunnen vervolgens het gehele jaar door bronstig zijn. De draagtijd is 
circa 147 dagen.    U mag ze gerust een stukje oud brood geven    
                                                  
                             Hartelijke groet Jenny Boonstra Wiersma 
 
PS:  ook mijn andere dieren zijn gek op oud brood  gooi het niet weg!  U mag het gerust brengen 
op it kleaster (Singel 43)  of bij mijn moeder op de Bornensistrjitte 3. 
 
 

 
De nieuwe bewoners van Siercksmawei 17 
 
Sinds 4 december zijn wij de nieuwe eigenaren van de 
Siercksmawei 17.  Leonard van Hijum en Imelda Torensma. 
Samen sinds 3 mei 2012, samenwonend sinds 2013 en een 
geregistreerd partnerschap sinds Juni 2015. Leonard komt 
oorspronkelijk uit Metslawier, aantal jaren daar gewoond met 
een kleine periode in Noardburgum (1993 tot 1995) en 
vervolgens weer naar  Metslawier tot 2004, waarna we naar 
Feanwalden zijn verhuisd. Werkzaam bij de Koninklijke 
Marine vanaf 2011 en vervult nu een functie als Korporaal 
Verbindingsdienst op de Zr. Ms. Johan de Witt. Imelda komt 
van oorsprong uit Nes (Dongeradeel) en heeft haar hele leven 
daar gewoond tot 2013. Imelda werkt sinds enige jaren bij de Action in Dokkum. In de paar 
maanden dat we nu in Niawier wonen hebben we al aardig ons plekje kunnen vinden, van de 
vriendelijke dorpsbewoners tot het gezellige nieuwjaarsborreltje van de buurt. Ook hebben we al 
een paar bezoekjes gedaan bij It Hokje en hebben we daar de gastvrijheid kunnen proeven. 
Iedereen heeft ons goed welkom geheten en we zien de komende jaren goed tegemoet. We 
hopen ons nog jaren te kunnen vermaken op de Siercksmawei en met alle mede dorpsbewoners. 
Nieuwsgierig naar nog meer? De koffie staat klaar en een ieder is van harte welkom. 
  
Leonard en Imelda 
Siercksmawei 17 
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De Dorpstuin  
 
Nieuws van De dorpstuin Niawier 
 
Voor het derde opeenvolgende jaar heeft Tsjikke bij de gemeentewerken zes kub compost kunnen 

krijgen. We zijn er blij mee. De compost is netjes bezorgd en naast de moestuin gelost en tsja, zo 

een berg werk je niet even weg. Gelukkig wist Tiny raad:  “Vele mannen maken licht werk”. En zo 

gebeurde het dat op een prachtige warme dag in april vier kruiwagens klaar stonden voor de 

hulptroepen (Riel, Yme, Harrie en Piet). Halverwege het scheppen gingen de jassen zelfs uit! 

 
 

Alle compost ligt netjes op de tuin. Daarna was er nog tijd om een nieuwe compostbak te maken 

voor al het groenafval van het komende seizoen. Riel zwaait hier met een reuzehamer en Piet 

houdt de paal vast. Akkie had koffie, thee en cake meegenomen voor aan de picknick tafel. Een 

geslaagde middag! 

 

 

  

 
 
 
 

Ook zin om mee te tuinieren? 
 

We zijn maandagmiddag vanaf 14.00 uur op de tuin! 
Later in het seizoen gaan we naar de 
maandagavond. 
 
Akkie, Tiny, Tsjikke, Dorothé, Magda en Marion 
 



 

- 12 - 

 

 

De zadenbibliotheek 
 

Het zaad is van iedereen 

De zadenbibliotheek is een nieuw fenomeen in Nederland. Het is “overgewaaid” vanuit België. 

Wat de natuur aan zaden geeft van bloemen en groenten is van iedereen, vinden Janet Pasveer 

en Tine Sietsma, de gedreven initiatiefnemers van de zadenbibliotheek in Joure. Dus delen zij 

gratis uit. Zodat de zaden in andermans tuinen opnieuw kunnen bloeien en zij weer nieuwe zaden 

krijgen om uit te delen. “It giet hjir om it belang fan de biodiversiteit’’, zegt Sietsma.  

”Der ferdwynt hieltyd mear, wylst de ierde no krekt in grutter tal planten, grientes en krûden nedich 

hat’’. 

 

Zaden lenen 

Je kunt zaden kosteloos lenen. In de zadenbibliotheek geldt geen uitleentermijn en er zijn geen 

boetes: de bibliotheek werkt vanuit 100% vertrouwen. Je kiest zaden die je nieuwsgierig maken of 

die je graag wilt hebben. Als je zaden leent, zaai je deze in je tuin. Van de planten die daar 

opkomen, laat je tenminste 1 plant bloeien en in zaad schieten. Dit zaad verzamel je en laat je 

drogen. Om vervolgens, vast ruim een half jaar later, een deel van deze zaden terug te brengen 

naar de bibliotheek. Je zaden worden toegevoegd aan de collectie en ook weer uitgeleend aan 

andere tuiniers. 

 

 
De collectie 

De zadencollectie bestaat uit groenten-, kruiden- en bloemenzaden die onder andere zijn 

verzameld in de Perma-tuin Joure, die andere tuiniers hebben ingebracht en er zijn restanten van 

biologische zaden uit de zaadhandel. Door het ruilen en doneren van zaden ontstaat een steeds 

omvangrijkere collectie. Heb je al een (kleine) zadencollectie en heb je meer zaden dan je gaat 

zaaien? Dat kun je een deel aan de bibliotheek doneren of ruilen. In de bibliotheek zijn vast zaden 

van planten die jij wel wilt zien bloeien en groeien.  

 

Meer lezen?  http://roeach.com/zadenbibliotheek/ 

http://roeach.com/zadenbibliotheek/
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De Sionsjongers                          
 
Hallo dorpsbewoners, 
We hebben het seizoen weer bijna afgesloten. Dit seizoen hebben we weer leuke optredens 
gehad. We zijn in "De Skule "wezen zingen in september en in oktober zijn we in Bruglenkamp 
geweest.  Op zondag 22 november hadden we een concert in 'Nij Sion",  met muzikale 
dorpsgenoten. 
Hieraan werkten mee: Emma Allema op gitaar 
Lutske Allema op saxofoon  -  Alie de Jong op dwarsfluit 
 Aljantine Holtewes op dwarsfluit  -  Nynke Dijkstra op piano 
 Sjoerd van Dellen op trekzak -  Annemarie Wiersma op trekzak 
 Djoke van Dellen zang -  Carolien Fardin zang. 
"Nij Sion"was helemaal vol,het was een zeer geslaagde middag. 
 
Bij de kerstmaaltijd in december voor de ouderen onder ons, 
hebben we enkele liedjes gezongen. 
Op 9 januari hadden we een nieuwsjaar high tea bij de familie Graas . 
Was weer heel gezellig op de boerderie. 
In maart zijn we naar "De Waadwente"in Dokkum geweest. 
Ons laatste optreden van dit seizoen gaan we nog naar Dongeraheem. 
 (10 mei) plus een repetitie-avond en dan zijn we al weer aan de grote vakantie toe. Gelukkig eerst 
nog het jaarlijks gezamenlijk etentje dat op 18 mei gepland staat. We zijn benieuwd wat het dit jaar 
wordt want het is niet alleen een gezellige afsluiting van het seizoen maar we moeten natuurlijk 
ook aan de inwendige mens denken na al dat gezang. 
Alle adspirant-zangers/zangeressen die zich op willen geven als koorlid  van de Sionsjongers 
zullen moeten wachten tot na de vakantie. Begin september starten we weer met een nieuwe 
sessie van zingen onder leiding van onze enthousiaste dirigente Zwaanette. Een van haar wensen 
is dat we dan zelf het repertoire aanvullen met zangstukken, koorliederen c.q. favoriete popsongs. 
Die moeten dan wel eerst goedgekeurd worden door de repertoire-commissie. Hoe dan ook: we 
verheugen ons op komende vakantie en daarna weer een nieuw en gezellig zangjaar. U komt dan 
toch ook? 

P.s.    Als u zich in de vakantie op wilt geven als nieuw koorlid kan dit via e-mailadres: 
koor@sionsjongers.nl. Zie voor informatie: www.sionsjongers.nl  
                   
Groeten van het bestuur. 
 
 

Wist u dat 
 
Wist u dat: 
 

 Het “gepimpte” nestkastje bij Dorothé Voet al binnen 2 weken 
bewoond wordt door een pimpelmees?   What’s in a name……  
 

 Janneke volgens Synco dichter bij haar werk in Groningen wil wonen  
en ze daarom van De Singel naar de Bornensisstrjitte verhuizen?| 
 
 
 

                                                              & 
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De op- en ondergang van de GADO  
 

Stel je voor, je wilt op verjaardagsvisite bij je zuster in Kollumerpomp. Je stapt in je auto… Niet 
dus. Het is 1925 en auto’s zijn zeldzaam. Dan maar even een dag van te voren langs bij de 
rijwielhandel van de gebroeders Iedema om voor morgen een plekje in de bus te reserveren. 
Twee maal per dag wordt namelijk door Iedema de lijn Paesens - Niawier - Grijpskerk gereden 
met een verlengde Chevrolet 4-cylinder. Haltes bestaan nog niet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            1925: verlengde 4-cylinder Chevrolet op de dienst Paesens – Niawier – Grijpskerk. 

 
  

1929: 6-cylinder Chevrolet bus voor de rijwielhandel gebroeders Iedema. (Panden zijn afgebroken en vervangen door 3 kleine 
woningen, Terpstrjitte). 
 

 
De 1e stadsbusdienst van de GADO (Groninger Autobusdienst Onderneming) was een nieuwtje 
op 1 april 1924. De drie rode T-Ford trucks konden ieder wel 12 personen vervoeren en bij grote 
drukte kon men meerijden op de spatborden of bumper. Voor 10 cent de stad door. Op iedere 
staathoek van de 20 minuten durende route kon in- en uitgestapt worden. De chauffeurs werkten 
van 6.40 uur tot 22.15 uur. Het rijtijdenbesluit bestond immers nog niet. Het laat zich raden dat het 
vermoeiende dagen waren voor de chauffeurs. 
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Concurrerende busondernemers probeerden elkaars klanten af te pikken. Er ontstonden 
gevaarlijke situaties als er klanten stonden te wachten op de bus. De GADO werd in de volksmond 
dan ook 'Gewoon Aan de Dood Ontsnapt' genoemd. Na een paar jaar kwam er een eind aan deze 
ongeregelde toestand. De overheid voerde een vergunningensysteem in om deze ”wilde 
autobusdiensten” tegen te gaan en ging kwaliteitseisen stellen. 
 
De GADO breidde zijn buslijnen gestaag uit en in 1933 namen zij ook de buslijn van de 
gebroeders Iedema uit Niawier over. Voor goedkeuring van de dienstregeling was de GADO 
aangewezen op de Gedeputeerde Staten van twee provincies. En die hadden tegengestelde 
belangen. Gedeputeerde van Friesland zagen in die dagen de passagiers liever naar Leeuwarden 
dan Groningen gaan. De bus vanuit Niawier mocht dan ook niet verder dan Munnekezijl. Daar 
moesten de passagiers uitstappen vóór de Friese brug. De GADO-bus reed dan leeg over de brug 
de Provincie Groningen in. De passagiers moesten met een lokale bus van de gemeente 
Grijpskerk verder reizen naar Groningen. Niet echt een succes. 
 
 
 

 
 
 
1935: Café Siccema met ruime doorreed werd gekocht en als stalling in gebruik genomen. 

 
In april 1935 werd het voormalige café Siccema in Niawier met ruime doorreed gekocht als woning 
voor de chauffeur en stalling voor de bus. De doorreed tegenover het café werd eerder gebruikt 
om paard en wagen tijdelijk te parkeren. Even een praatje en borreltje te halen in het café en voor 
het paard wat water. Aan de ene kant reed men door de hoge deuren naar binnen en aan de 
andere kant weer naar buiten. Iedema was ondertussen buschauffeur op de GADO bus en kreeg 
fl. 4.450,00 mee van de GADO om aan de heer Alberda te overhandigen voor de aankoop van de 
panden. Het waren lange dagen voor de chauffeurs. Maandag tot en met zaterdag van 7.50 uur 
tot 19.50 uur met drie uur rust op de standplaats tussendoor. Pas in 1937 kwam er een directe 
dienst naar Groningen met Niawier als begin- en eindpunt. 
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De directe dienst Niawier – Groningen met Niawier als begin- en eindpunt. 
 

Naar de bollen zong Louis Davids in die jaren en de GADO ging er heen. Wat een feest. In een 
Diamond bus met heerlijk open dak en een bloemenslinger op de motorkap. De lijndiensten 
ontsloten ondertussen steeds grotere gebieden en de wachtende passagiers mopperden als hun 
bus aan de late kant was: GADO "Gaat Altijd Doch Ongeregeld”. 
 
De GADO zou wellicht nog steeds hebben bestaan, ware het niet dat de loonexplosie van begin 
jaren zestig een enorme toename in het brommer- en autogebruik veroorzaakte. Door de opkomst 
van het particuliere vervoer kwam de klad in het openbare. En dus ging de overheid, die er zwaar 
op moest toeleggen, bezuinigen en marktwerking invoeren. Voor de GADO hield die ontwikkeling 
in 1998 een overname door Arriva in. 
 
Bron boek: De GADO op weg 1925 - 1985, Huib Volker, uitgeverij Technipress Groningen, 
jubileumuitgave. In bezit van Henk Meinema. 
Bron youtube: GADO; Groninger Autobus Dienst Onderneming 
 
 
 

Biljarten – Darten en een biertje…….                          
 

  
Dat lijkt ons wel wat om het weekend in te luiden. Lekker dichtbij in Nij Sion!  

Laat eens horen of jij er ook zin in hebt. Wij denken aan de vrijdag- of zaterdagavond. 

Er is al spontaan een echte biljarttafel aangeboden.  

Nog nooit gebiljart? Dan is dit je kans.  

Bel met Marion de Wal 06-107 82 823. Of stuur een e-mail naar m.dewalkok@gmail.com 

 

 

mailto:m.dewalkok@gmail.com
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Spokentocht  
 
De activiteiten commissie wil graag  weer een spokentocht organiseren 
voor iedereen vanaf de middelbare school 
 
Dit kunnen zij niet alleen!!  Graag ontvangen zij van iedereen 
die mee wil werken :  uitstippelen – ideeen – spook zijn – enz enz. 
een berichtje voor  1 juli a.s.  
 
 

Burenhulpdienst Niawier  

 
Wat houdt de burenhulpdienst in? 
De hulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwillers, 
Zij helpen een handje waar dat nodig is. 
Als andere hulp nog niet beschikbaar is. 
Het is een georganiseerde vorm van burenhulp. 
 
Voor wie werken we? 
Inprincipe is de hulpdienst voor alle mensen, oud of jong, die tijdelijk hulp nodig hebben 
En om één of andere reden (tijdelijk) geen beroek kunnen doen op kinderen, vrienden,  
Ouders,  kennissen enz. 
Als u door ziekte, handicap of ouderdom bepaalde dingen niet meer zelf kunt is het mogelijk om 
Een beroep te doen op de burenhulpdienst. 
 
Wat doen we zoal? 

- Licht huishoudelijk werk 
- Kinderen / ouderen opvang bij ziekte 
- Kleine klussen in- en om het huis 
- Autovervoer naar arts of ziekenhuis 
- Dierenverzorging 
- Bezoekjes afleggen 

 
Hoe schakelt u de BurenHulpDienst in? 
 
U belt het centraal meldpunt te Dokkum  0519-292223 
 
Dit meld Punt noteert uw hulpaanvraag en geeft die door aan de contactpersoon in uw dorp. 
Deze zoekt een vrijwilliger die de door u gevraagde hulp kan verlenen. 
 
De hulp die geboden wordt is gratis, alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moet worden 
vergoedt (kosten voor vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen etc.) 
                       
                                                   Trienke Zijlstra 
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Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je bent jong en al lid van de begrafenisvereniging ? Waarom eigenlijk ? 

 
Lid zijn van de uitvaartvereniging lijkt echt iets voor ouderen. 
Toch zijn veel jongeren ook lid. Vaak zonder dat ze het zelf weten. In ieder geval tot je 18e heb je 
er geen weet van, want dan hoeft er nog geen contributie te worden betaald. 
Daarna zullen vaak je ouders de contributie voor je betalen en merk je dus nog niks. 
Zelfs als je het huis uitgaat, gaat samenwonen of trouwen, zullen je ouders misschien eerst nog 
jouw contributie betalen, omdat ze steeds vergeten om veranderingen door te geven. 
 
Maar na verloop van tijd zul je er toch achter komen dat je nog lid bent van de 
begrafenisvereniging in jouw geboortedorp of misschien zelfs in het dorp waar je ouders 
oorspronkelijk vandaan komen. 
Dan moet er besloten worden: wat wil ik ? Lid worden in mijn woonplaats of maar bedanken voor 
die handel ? 
 
Misschien wil je je maar laten uitschrijven omdat je denkt: 
– Ik wil later niet begraven worden maar gecremeerd 
– Ik heb al een uitvaartverzekering afgesloten 
– Ik denk dat organisaties als Dela, Monuta of Yarden net zo goed of misschien beter zijn. 
 
Dat is allemaal niet van belang. 
Begraven of cremeren maakt voor het lidmaatschap van een uitvaartvereniging geen enkel 
verschil. We noemen het vaak wel begrafenisvereniging maar onze vereniging heet officieel geen 
begrafenis- maar uitvaartvereniging. 
Een uitvaartverzekering keert alleen geld uit en regelt verder niks. 
Dela, Monuta en Yarden en andere uitvaartbedrijven zullen vast goed werk leveren maar willen in 
de eerste plaats geld verdienen. De uitvaartbusiness is big business. 
 
De uitvaartvereniging van Niawier-Wetsens hoeft geen geld te verdienen maar probeert een 
uitvaart zo goed mogelijk en voor zo laag mogelijke kosten te regelen. Daarvoor hebben we 
(prijs)afspraken gemaakt met uitvaartverzorgers in de regio. Ook krijgen we korting bij 
advertenties e.d. 
 
 
Meer weten ? 
Trek maar eens een bestuurslid aan de mouw en kijk ook eens op  
 

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

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

 

Van groentetuin naar paardenweide. 
 
Afgelopen winter is de groentetuin van Albert Kingma omgetoverd naar paardenweide. 
Nadat Albert Kingma had besloten om zijn groentetuin waarvan hij jarenlang plezier heeft gehad te 
laten voor wat het is, kwam er voor Geke Hoekstra een grote wens uit, namelijk haar pony dichter 
bij huis. De pony genaamd Thamisja had al eerder op een weiland in Niawier gelopen en is later 
verhuist naar Aalsum. Geke ging dan ook steeds op de fiets daarheen, maar wat is er nu mooier 
dan je pony dicht bij huis. Wonende aan de Singel kan het dan ook niet mooier dan dat Pake zijn 
grond hiervoor gebruikt mag worden, zodat je iedere dag het oog erop hebt. Afgelopen maanden 
is er nog hard gewerkt om een nachthok en hekken te plaatsen zodat er een ideaal plekje is 
gecreëerd om haar pony te stallen en te laten grazen. 
Omdat de pony drachtig was werd er de laatste weken uitgekeken naar de geboorte van het 
veulen. 
De dag na Koningsdag (28 April) was het eindelijk zo ver. Na een wat moeizame bevalling was 
daar dan het veulen. Zij kreeg de naam Kyra mee en is onafscheidelijk van haar moeder. Met een 
wakend oog houdt moeder iedereen en als uit de buurt van haar veulen en zorgt steeds dat zij 
dicht bij haar veulen blijft en waarnodig het veulen met geluiden duidelijk maakt om dicht bij haar 
te blijven. Zo af en toe dan grijpt Kyra haar kans en galoppeert ze door de weide, maar geen enkel 
moment verliest moeder haar uit het oog. 
Op de Singel is het dan nu ook een komen en gaan van mensen die even deze mooie aanwinst 
willen bewonderen. 
 
 

   

  
 

Voor meer foto’s zie site niawierwetsens.nl 
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Ropta Boys  
 

Hallo inwoners van Niawier,  Wat is er allemaal gebeurt bij de club sinds jullie vorige editie? 
 
Ropta Boys 45+ pakt wederom de titel. 
Op vrijdagavond 30 oktober 2015 is het 45+ team er wederom in geslaagd om kampioen te 
worden. Nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 
Aardappelactie. 
In week 47 werd de traditionele aardappelactie gehouden, altijd een mooie actie voor de club. 
Iedereen die hier zijn of haar medewerking aan heeft verleend, nogmaals bedankt! 
 
Trainer Dick Groen. 
In december verlengde Dick Groen zijn contract bij Ropta Boys. Hij blijft dus ook komend seizoen 
trainer van het vlaggenschip. Dick is een echte clubman, en zowel de spelers als het bestuur is 
hier enorm mee ingenomen. 
 
Jaarvergadering. 
De jaarvergadering die eind november 2015 werd gehouden was een geslaagde avond. Het is 
goed om eens met de leden en de vele besturen in gesprek te gaan over het reilen en zeilen van 
de club. 
 
Dit jaar zijn er geen bestuurswisselingen. Theunis, Bram en Anja hebben te kennen gegeven nog 
niet te willen stoppen met hun bestuursfunctie. Daar was gelukkig iedereen het mee eens, dus 
blijft het bestuur ongewijzigd. Zie lijst achter in de dorpskrant 
 
Crossloop/nieuwjaarsreceptie. 
Aangezien er op zaterdag 9 januari vele zaalwedstrijden gepland staan, heeft het bestuur besloten 
de crossloop dit jaar te houden op zaterdag 2 januari. Eerste reactie: blinders, wel heel vroeg na 
oud en nieuw! Aan de andere kant: gelijk maar weer in actie! 
Gelukkig dachten velen daar zo over, want aan opkomst geen gebrek. 
Al was het ene team beter vertegenwoordigt dan de andere, de organisatie kan tevreden 
terugkijken op 46 deelnemers bij de jeugd en 53 bij de senioren. 
Ook de wandelaars, die het qua weer nog het minste troffen, waren met 37 personen. 
 
Om 10.30 uur stonden de jongsten van onze club te trappelen van ongeduld…of zenuwen, om te 
vertrekken voor een best wel pittige opdracht. 
Je compleet in het zweet jagen, hopende op een prijs, hopende om niet laatste te worden, 
hopende op een tevreden gevoel.  
De vele omstanders waren het er allemaal wel over eens, een tevreden gevoel mag iedereen wel 
hebben, want om mee te doen, is al “best genoch”. 
De C’s starten als eerste, dan de D’s, E’s en Fjes. 
In omgekeerde volgorde kwamen ze vervolgens weer aan, de een eerste, de ander laatste! 
Proficiat iedereen, jullie chips, ranja en medaille en voor sommige een beker is dik verdiend. 
En zeg nou eerlijk……wat was het gezellig! 
Na afloop kon iedereen zich trakteren op een heerlijk bakje snert gemaakt door Ronald Lodder, 
Andrew Tjeerdsma en Lolke Bergema. Mannen, nogmaals bedankt! 
 
Tja en dan begint het om een uur of 13.00 uur een beetje te regenen, de wind haalt wat aan en bij 
vlagen sneeuwt het bijna! 
Conclusie: de cross kan beginnen!! 
En om 14.30 uur schiet Klaas Brouwer ons weg voor een 7,4 km lange tocht. 



 

- 21 - 

 

 

We beginnen richting Ropta, dan gelijk “de grientereed” in, een beetje om de waterplassen heen 
hobbelen en dan Niawier in. En wat een luxe, de hele Bartenswei voor de wind!!! 
En dan is het ook nog eens zo prachtig om alle wandelaars voorbij te zien komen, die ook door 
weer en wind, hun route lopen. 
Maar ja, dan komt het er toch nog een beetje op aan, want met de wind tegen, blijkt Bollingawier 
tot kantine, toch nog een heel eind te zijn! 
In dat stukje is ook de top 3 bepaald en in een tijd van 29:55 is het toch Anco Dijkstra die de winst 
pakt. Maar 12 en 16 seconden later volgen Jimke Haaksma en Jacob Eelkema. Die dus 2e en 3e 
worden. 
Daarna volgen alle anderen die hoogstwaarschijnlijk allemaal hun eigen strijd hebben gestreden 
en die ook trots op zichzelf mogen zijn! 
 
Om ongeveer 16.30 uur worden de prijzen uitgereikt! 
Daarna bedankt de voorzitter de organisatie van deze mooie crossloop. Dit zijn Gert van der 
Meulen, Lolke Bergema en Klaas Brouwer. Zij hebben met vele vrijwilligers ervoor gezorgd dat 
iedereen hier zo optimaal van kon genieten. Nogmaals bedankt! 
 
Daarna was het woord aan de voorzitter Theunis Linthof. 
Hij heet aanwezige leden, sponsors, donateurs en vrijwilligers van harte welkom op de 
nieuwjaarsreceptie en wenst iedereen veel geluk en bovenal veel gezondheid toe. 
Hij blikt kort terug op het afgelopen jaar.  
Een jaar met kampioenen, zowel bij de jeugd, als bij het 45+ team. Het jaar van het 50-jarig 
jubileum, allerlei activiteiten, georganiseerd door eigen vrijwilligers, kortom een club die 
springlevend is. Het bestuur bedankt iedereen die hier zijn/haar steentje aan bijdraagt. 
Ook worden de sponsoren bedankt voor hun bijdrage, want daardoor is de club ook financieel 
gezond. 
Er wordt kort vooruitgeblikt naar het jaar 2016. 
Zo doet de club dit jaar weer mee aan de Poiesz-actie, gaat het 1ste elftal wederom verder met 
trainer Dick Groen en hopen we meer duidelijkheid te krijgen wat betreft de velden.  
We hopen op vele sportieve hoogtepunten, met als hoofdmotto dat sportiviteit altijd voorop staat. 
 Daarna wordt er nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Voetbalplaatjes sparen. 
Zaterdag 6 februari werd er een fotoshoot gehouden in de kantine van Ropta Boys. Alle spelers 
konden individueel en per team op de foto. We hebben namelijk weer meegedaan aan de 
voetbalplaatjesactie van de Coop in Anjum. 
Je kon vanaf 7 maart voetbalplaatjes sparen bij Attent Mook in Oosternijkerk en de Coop in 
Anjum. 
 
Poeisz-actie. 
Ropta Boys was ook dit jaar weer uitgeloot om mee te mogen doen aan de Poeisz-spaaractie. 
Dit heeft het mooie bedrag opgelevert van 1043 euro. Een bedankje voor het jeugdbestuur is hier 
wel op zijn plaats. Zij hebben hier toch wel weer het nodige werk van gehad. Daarom mogen ze 
trots zijn op het mooie eindbedrag. 
Besteding sponsorgeld. 
De sponsorcommissie heeft in overleg met het hoofdbestuur besloten dat het sponsorgeld van de 
club van 50 dit jaar wordt besteed aan de nieuwe inrichting van de kantine.  
 
4e Ropta Boys darttoernooi. 
Zaterdag 16 april was het tijd voor het 4e darttoernooi van de club. 
Er waren 20 deelnemers. 
De winnaar was deze keer Arjen Visser, tweede was Marcel Faber. 
In de verliezersronde was de eerste prijs voor Klaas Dijkstra en de 2e prijs voor Hillebrand Tanja. 
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Op moment van schrijven is de competitie nog aan de gang. 
Eind mei zullen de meeste wedstrijden gespeeld zijn en is er tijd voor de zomerstop. 
 
Belangrijke datums. 
Op dinsdag 3 mei organiseert Boele Terpstra (trainer van o.a. de F1 en de E1) de Ropta Youth 
League. 
Een mixtoernooi voor de F- en E-pupillen van Ropta Boys. Het begint om 12.45 uur. 
De spelers van het eerste elftal gaan op zaterdag 7 mei een Black & White party organiseren, 
iedereen is van harte welkom! Kom de sfeer maar eens proeven! 
Op vrijdagavond 27 mei staat de vrijwilligersavond gepland en de volgende dag, zaterdag 28 mei 
is het tijd voor de seizoensafsluiting, ’s ochtends voor de jeugd en ’s middags voor de senioren.  
En als laatste, maar zeker niet het minste, staat de Copa Ropta gepland op vrijdag 3 juni. 
Dit is zo langzamerhand een bekend toernooi geworden en is een aanrader voor een ieder! 
 
Tot zover eerst het nieuws van onze kant. 
Voor vragen/op- of aanmerkingen kunnen jullie altijd bij ons terecht. 
 
Een hartelijke groet van Anja. 
 
 

Dropping 18 maart Westereen!  
 
Op 18 maart om 19:00 verzamelde de categesanten 
van Niawier om mee te doen aan de dropping in de 
Westereen. De dropping werd georganiseerd door 
een groep jongeren die in de zomervakantie voor  
World Servants naar Bolivia en Zambia  gaan om te 
helpen. We waren in totaal met 8 kinderen en 2 
begeleiders. We mochten om 20:00 uur  starten. We 
werden eerst geblind doekt om vervolgens in de taxi 
bus te gaan. Na 40 min rijden kwamen we op de plek 
waar we werden gedropt. Toen we uitstapten wist 1 van de begeleiders waar we waren en ook 
iemand van de kinderen wist waar waren. We waren in Ryptsjerk gedropt. We moesten de weg 
vinden naar de Westereen. Onderweg kon je gepakt worden door ‘politie’ als je werd 
aangehouden kreeg je 15 min straftijd. We besloten om eerst in de richting naar Broeksterwoude 
te lopen. Langs een lange weg kwamen we de ‘politie’ voorbij. Een paar van de groep lag al in de 
berm, maar helaas hadden ze ons al gezien. We kregen 15 minuten straftijd. Vervolgens mochten 
we 15 minuten lang niet gepakt worden door andere politie. We besloten om een natuurgebied in 
te gaan. Helemaal midden in het bos zei een begeleider dat we stil moesten zijn, want hij zag 
politie. De hele groep was helemaal stil. Begon de begeleider zo hard te schreeuwen dat de hele 
groep begon te gillen. Even later toen we uit het bos kwamen en een ander pad ingingen zagen 
we scooters die stonden te praten met andere mensen. Dat was de politie. We besloten met z’n 
allen de berm in te gaan. Toen we met z’n allen in de berm zaten. Reden 
de scooters langs het was moeilijk om niet te lachen, maar ze hadden 
ons niet gehoord en niet gezien. Even later stond er nog meer politie die 
wij niet konden ontwijken. Weer 15 min straftijd in totaal hadden we een 
half uur staftijd. Ongeveer 22:45 waren we weer in de Westereen.  Daar 
stond drinken met een broodje hamburger klaar. We hebben leuke en gezellige avond gehad met 
ons allen. Uiteindelijk zijn we 2 geworden. 
                                                                          Lutske Allema 
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Fair 

29 oktober 2016 is er weer een Fair in NIJ SION!!! 
 
Heeft u interesse om met uw stand op onze fair  te staan? 
Mail dan voor informatie naar  
                                                   DenF@knid.nl 
                                                              of 
                                               trienkewerk@knid.nl 
 
                     29-10-2016 
                   13.00 – 17.00 uur 

 
Groeten Froukje Dijkstra en Trienke Holwerda  

 
Schrijf het vast in de agenda!   Tot dan!! 

 
 
             mode│gezondheid│snuisterijen│brocante│ 

  hobby│lekkernijen│kunst│hippe kinderspullen                                       
 

 
Oppaskinderen gezocht! 
 
Hallo,  

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Frietsen 

Havinga en ik ben 24 jaar. 

Sinds oktober woon ik aan de Siercksmawei 18 te 

Niawier.  Vanaf 2013 ben ik gastouder. 

In totaal pas ik nu op 18 kinderen door de week verspreid, maar er kunnen wel meer kinderen bij! 

De jongste is  5 maand en de oudste is 9 jaar. Ik werk via een gastouderbureau, dan zijn kosten 

van kinderopvang gedeeltelijk aftrekbaar. 

Zoekt u oppas voor uw kind/ kinderen? 

Bel of kom gerust eens langs, 

Groetjes Frietsen 

tel: 0615217645 

 

Spaart u mee voor de zending? 
 
Kaarten, postzegels, geboorte kaartjes, oud Ned.- en buitenlands geld, mobieltjes en cartridges 
 
U kunt het brengen in de Bak van Nij Sion 
 
Een kleine moeite………de moeite waard!!!! 
 

mailto:DenF@knid.nl
mailto:trienkewerk@knid.nl
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Sibbele 
                                                 
Voorjaar 2016 
Dorpsgenoten van alhier en omkrijten wij kunnen deze keer melden dat wij in deze dorpskrante 
wereldnijs uit Wetsens  te melden hebben vanwege onze kerk op de terp alhier te Wetsens ter 
plaatse alwaar de kerk nou in handen is van vier personages vanwege de overdracht die ook nog 
op omrop Friesloon televisie was uitgezonden geweest geworden en nou hebben wij vernoemen 
dat Gooitzen en Anne de Bruin en Jawor Ski van ut Heech en Bert Muller uit staddokkum  
bestuurlijkheden geworden zijn geworden en wij vraagden hun  met een intervjoe voor deze krante 
wat ze nou met de kerk wouden en  Gooitzen meldde ons dat hij voor zichzelf een kerk beginnen 
woude en Anne de Bruin  zeide ons dat hij het als muziekkonsertkerk  woude verbouwen en Jawor 
ski woude er vanzelfs een kunsthal in en Bert Muller uit staddokkum woude gaarne een diskoteek 
vanwege hoge opbrengsten enzo en toen zijn wij maar naar Tsjerk Boersma gegaan en vraagden 
hem wat hij daar nou van vont want Tsjerk en Wieke zijn wel 45 jaar koster en kosterin weest van 
de sintvitus en Tsjerk zeide ons dat het allemaal halvewijzen zijn met hun rare 
hersensspinnenwebben en nou moeten we maar afwachten wat er allemaal van komt maar wij 
kunnen er maar min over dat ze nou van het prachtige kerkje zoveel raars bedenken en nou 
hoorden wij ook nog uit onbetrouwbare bron dat Bert en Estherendie  ook wel een 
sportvitniscentrum woude hebben in de Vituskerk alhier en Annie die achterhuis woont bij 
GooitzenenTineke endie hoeft niet naar een sportvitniscentrum want die fietst zelf wel veel op de 
weg enzo en Annie was wederom ook nog naar de noordpolen weest om te reedrijden en Leo en 
Anneke waren ook verweggeweest met vakantie en ze kwamen wederom in Wetsens alhier in hun 
huis en toen was het gas op vanwege onbetaalde rekeningen naar wij dachten en moesten ze in 
de koude zitten maar wij hoorden dat Jan van Heidi met sloothekkeljen een gasbuisslang lek 
trekte vandaar dus en wij vraagden ons nog af of Jan met opzetzin de gaspijpbuis stuk maakte 
maar Jan zeide ons dat het dat wij niet zo zeuren moesten want hun dochters Chantal en 
Christina  zeuren al genoeg om een ponnie en nou zijn  ze altijten bij buurman Durk aan het 
ponnierijden en Durk heeft het alrijten ook al zo druk met bermmaaien op zijn bermmaaiertrekker  
in Wetsens zodat Wetsens er eruutsjot of koning Willem hier persoonlijk majesteitelijk op bezoek 
komen zou komen zo netsjes is het hier en nou maait Durk het speeltuintje er ook nog bij en Astrid 
heeft het land ook helendal omploegd zodat ze dat nou niet meer maaien hoeft en wij zagen het 
open hok bij de Nutmasendie en daar staat het heelenal vol met kerrevens en kempers zodat wij 
denken dat de Nutmas daar een handeltje mee beginnen gaan waar wij nou we leven reclame 
voor maken willen – voor ik op vakantie ga koop ik een kerreven bij Nutma-   en het wil alhier 
toch maar geen maaitied worden met al die kou en de regen dus kunnen we beter een kerreven 
kopen ofzo om te vakantievieren om utens want Miedema loopt altijten met de honden een blokje 
om in Wetsens en toen regende het ook toen had Miedema geen droge draad meer om de lee 
vanwege de regen en nou weet u alles weer over het nijs van Wetsens enzo. 
Sibbele 

 

Krantenbezorging 
 

Wij bezorgen de ochtendbladen  binnen de bebouwde kom in Niawier  
en de weekbladen binnen de bebouwde kom  in Niawier en in de bak in Wetsens 
+ de folders (zonder plastic eromheen.) 
 
Mocht u abusievelijk een verkeerde krant hebben ontvangen of helemaal geen krant of folders? 
Bel dan gerust naar 0519-701239  en we lossen het zsm op. Ook de buiten de bebouwde kom 
bewoners kunnen bellen als ze wel graag de huis aan huis krant bij ons vandaan willen halen ! 

 
Sipke Johan – Tymo – Eize Wouter - Aljantine - Peter - Annemarie 
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Nije tiden foar de Sint-Vitustsjerke yn Wetsens 
 
Op 8 april 2016 is de Sint-Vituskerk in Wetsens door de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-
Wetsens overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het was een feestelijke dag met 
veel belangstelling, prominente gasten, een muzikale omlijsting, hapjes en drankjes en een 
fantastische sfeer. Bijzonder was dat de overname mogelijk is gemaakt door een financiële 
bijdrage van het weldoenersechtpaar Willem van Riemsdijk en Trudy Riemsdijk-Zandee die op 
deze wijze hun steun en betrokkenheid hebben betoond voor het behoud van dit uit het begin van 
de 12e eeuw daterende Friese cultuurmonument. Directeur Gerhard Bakker gaf in zijn toespraak 
aan dat het voor het eerst in de 45-jarige geschiedenis van de Stichting Alde Fryske Tsjerken was 
dat een particulier meebetaalde aan het instandhoudingsfonds. 
 
Na de overdracht is het kerkgebouw in beheer gekomen bij de Plaatselijke Commissie bestaande 
uit Bert Muller, voorzitter; Roman Jaworski, secretaris; Anne de Bruijn, penningmeester en 
Gooitzen Riemersma, commissielid. De Stichting en de Commissie waren zeer verheugd over het 
feit dat Tsjerk en Wieke Boersma ook na de overname hun medewerking wilden voortzetten. 
Vanwege hun jarenlange verdienste voor het behoud van het kerkgebouw  en hun fantastische 
inzet, zijn en blijven zij zeer belangrijke personen voor de Sint-Vituskerk.  
 
De Stichting en de Plaatselijke Commissie streven ernaar de religieus-historisch-culturele waarde 
van het kerkgebouw te behouden; daarnaast is het de bedoeling om het gebouw breed te 
promoten, het een maatschappelijke functie te geven en allerlei activiteiten te organiseren. 
 
Via de Plaatselijke Commissie kan de kerk gehuurd worden voor kerkdiensten, rouw- en 
trouwdiensten, overige  (familie)bijeenkomsten, concerten, exposities, lezingen en koorrepetities 
e.d. Aangezien het een historische plek in een open landschap is, zijn er ook rondom de kerk vele 
mogelijkheden voor openluchtvoorstellingen, pelgrimages, wandeltochten en educatieve- en 
cultuurprojecten waarin Sint-Vitus en de middeleeuwen centraal zullen staan. 
 
Als je nu in Wetsens naar de door de eeuwen heen afgegraven terp kijkt, zou je niet direct denken 
dat dit ooit in omvang de grootste terp van Friesland was met naar schatting duizend bewoners. 
Later, na 1580, na het afbreken van kloosters in Friesland, vertrokken de meeste bewoners naar 
andere gebieden op zoek naar inkomen en nieuwe levenskansen. Huizen vervielen of werden 
gesloopt, de terp met zijn vruchtbare grond werd afgegraven en verkocht. Niets bleef over van die 
goede oude tijd, alleen het uit de 12e eeuw daterende Sint-Vitus kerkje, wat eeuwenoude 
kloostermoppen die je hier en daar in oude boerderijen aantreft en ook de straatnamen spreken 
nog van het verre verleden.  
 
Wie meer over de geschiedenis van de Sint-Vituskerk wil lezen verwijzen wij naar de website, 
maar wij zullen ook in de dorpskrant verhalen vertellen over de geschiedenis van ons 
eeuwenoude dorpje. Nu is het aan ons om die geschiedenis te bewaren en over te dragen aan de 
volgende generaties. Het valt op dat ons dorpje en de Sint-Vituskerk altijd zoveel goede 
herinneringen oproept en overal zoveel sympathie wekt. 
De toekomst wordt altijd op het verleden gebouwd. Nije tiden foar de Sint-Vitustsjerke yn 
Wetsens? Dêr sette wy ús skouders ûnder! 
 
Plaatselijke Commissie Sint-Vituskerk 
E-mail: vituskerk.wetsens@gmail.com 
Website: sintvituskerk.wordpress.com 
Facebook: Sint-Vituskerk Wetsens 
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Kaatsvereniging"De Trije Doarpen  
 

De krokussen komen alweer boven, zo nu en dan 
schijnt er een waterig zonnetje door de wolken, tekens 
van de lente die in aantocht is. Dit betekend ook dat 
het kaatsseizoen binnenkort weer van start gaat. 
Waarschijnlijk zal de trainingsavond dit jaar op 
donderdag worden, maar dit is nog niet helemaal 
zeker. We zijn nog op zoek naar een trainer omdat 
Renze Pieter Hiemstra door werkomstandigheden 
geen mogelijkheid meer ziet om bij ons te komen 
trainen.  

Er zijn een aantal veranderingen op komst bij het kaatsen waar binnen de KNKB over wordt 
gesproken. Vooral het seniorenkaatsen is in een diep dal geraakt de laatste jaren. Dit is ook bij 
onze vereniging het geval, vorig jaar werden op een enkele partij na, de meeste seniorenpartijen 
afgelast door te weinig opgaves. De jeugd daar in tegen was elke partij wel goed 
vertegenwoordigd. Op de gezamenlijke federatiepartijen van Dongeradeel waren we meestal 
hofleverancier met meer dan 20 kinderen van de Trije Doarpen die daar op een redelijk hoog nivo 
kaatsen. Menig krans kwam dan ook in Oosternijkerk, Niawier/Wetsens en Metslawier aan de 
gevel te hangen. Ook hadden we dit jaar een aantal kinderen op de KNKBwedstrijden te kaatsen. 
Hier blijkt wel uit dat onze vereniging in de lift zit met talentvolle kaatsers. De ledenvergadering 
heeft op 8 april in de Terp plaatsgevonden. Pieter Braaksma(jeugdbestuur) en Foppe 
Heeringa(hoofdbestuur) gaan het kaatsbestuur verlaten. We zijn dan ook naarstig op zoek naar 
nieuwe bestuursleden, lijkt het je wat om ons te vergezellen, laat het èèn van de bestuursleden 
weten. 
 

 De KNKB adviseert om minder senioren partijen te organiseren omdat veel mensen niet elke 
week willen kaatsen vanwege vele andere verplichtingen. Hier gaan wij als kaatsvereniging in 
mee. Voor de senioren zullen dit jaar maar een stuk of 5/6 partijen georganiseerd worden. Grotere 
partijen met leuke prijzen en veel gezelligheid, dat is waar we op rekenen. De traditionele 
vrijgezellenpartij, de RoptaBoyspartij op de vrijdag na hemelvaart en de Boerenpartij blijven 
bestaan. Hier zullen nog 2 of 3 partijen bij aangevuld worden met als laatste een grote slotpartij 
met feest na afloop, diverse prijzen voor o.a verste bovenslag, meeste bovenslagen, koningsprijs, 
koninginneprijs........Hier wordt nog verdere vorm aangegeven tzt en u hoort hier nog meer van. 
Een ieder is welkom om aan deze partijen mee te doen, lid of geen lid. Bij voldoende deelname 
willen we ook de zogenaamde “kneuzen” mee laten doen. Geen kaatswant nodig, met een zachte 
bal gezellig de kaatsregels onder de knie krijgen in een ongedwongen sfeer, maar wel met 
kransen natuurlijk. We kaatsen tot aan de bouwvak ongeveer. Voor de jeugd zullen wel zoveel 
mogelijk partijen worden georganiseerd natuurlijk. Deze zullen in de maand mei op 
vrijdagavonden plaatsvinden ivm het voetballen. In juni en Juli gaan we weer naar de zaterdagen.  
 

Op 4 juni organiseert de kaatsvereniging een heren hoofdklassepartij. Hier komt de top van de 
Friese kaatsers bij elkaar om te strijden om de felbegeerde kransen. Hier zijn veel vrijwilligers voor 
nodig om als keurmeester de lijnen te bemannen en achter de telegraaf om de puntentelling bij te 
houden. Als u ons wilt helpen op deze dag, geef dit 
dan even door aan het bestuur. Hoe meer 
vrijwilligers we hebben, hoe korter we een beroep 
op iedereen kunnen doen. Deze partij begint om 
12.00 uur.  
 

De nieuwe website www.kfdetrijedoarpen.nl is al in 
de lucht en zal in de aanloop van het seizoen 
verder gevuld worden met de wedstrijdlijst en 
verdere informatie. De facebookpagina is ook een 

http://www.kfdetrijedoarpen.nl/
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bron van informatie voor belangstellenden. Opgave voor de wedstrijden kan net zoals vorig jaar tot 
donderdag 20.00 bij wedstrijden op zaterdag bij Antje Allema via facebook, mail of telefoon.  
 
We hopen op een mooi en sportief seizoen  
 

Elfdorpshuizentocht 
 
 
Noteer vast in uw agenda  4 juni!! 
 
Zodra er meer bekend is wordt het via de website 
 
www.niawier-wetsens.nl bekend gemaakt ! 
 

 
 
 
 

Nieuws van CBS “By de Boarne”           
 

 
Zoals elk jaar rond deze tijd, is het voorjaar een periode met veel afwisseling tussen lessen, 
activiteiten en vrije dagen. De gewone lesdagen worden afgewisseld met activiteiten als het 

schoolvoetbaltoernooi, de Koningsspelen, juffendag (op deze feestelijke dag worden de 
verjaardagen van alle juffen gevierd), korfbaltoernooi, sportdag en de wandeltocht in Metslawier. 

Ook was er de themaweek met als thema ‘andersom en omgekeerd’. Alles moest deze week 
verkeerd om. Misschien hebben jullie de kinderen wel een omgekeerde speurtocht door het dorp 

zien lopen.  
 
Hoewel de school klein is, staan de ontwikkelingen in het onderwijs niet stil. Tijdens de lessen op 
school maken de kinderen gebruik van een touchtable. Na de invoering van het digibord heeft de 
tijd niet stilgestaan. “By de Boarne”  is de tweede basisschool  in Friesland die beschikt over een 
touchtable!  Het scherm kan staand én liggend als een tafel worden gebruikt. De kinderen kunnen 
er dan met z’n allen omheen staan, het scherm aanraken en hier opdrachten op uit voeren. Het 
biedt veel mogelijkheden voor de dagelijkse lessen. 
De kinderen zijn dit jaar een paar keer bij de deuren langs geweest. 
De ene keer om sponsors te zoeken voor Wandelen voor water. Tijdens deze sponsorloop in 
Dokkum liepen de kinderen met een rugzak gevuld met flessen water. De oudste kinderen liepen 
zelfs 6 km met 6 liter water op hun rug. De kinderen konden zo ervaren hoeveel moeite 
leeftijdsgenootjes in Burundi en andere landen moeten doen om aan drinkwater te komen. Het 
opgehaalde sponsorgeld is bestemd voor drinkwater in Burundi. De kinderen van ”By de Boarne” 
hebben maarliefst  €704,70 bij elkaar gelopen. Samen met andere scholen is er €4500,- 
opgehaald, dat door de Rotary-club is aangevuld tot €6750,-. 
 
De kinderen zijn ook bij de inwoners van Niawier langs geweest met de vraag of mensen hun 
talenten/kennis  willen delen met de kinderen op school. Tijdens het  “Takomstkafee” vorig jaar op 
school werd er over gesproken wat school en dorp voor elkaar kunnen betekenen. Er kwam naar 
voren dat techniek en praktijk een plek horen te hebben op school.  Onder de noemer ‘You’ve got 
talent’  zullen de talenten en de kennis van inwoners van het dorp met de kinderen gedeeld 
worden. De school is blij dat een mooi aantal mensen heeft gereageerd en wel eens langs wil 
komen op school. Deze mensen zullen nog voor de zomervakantie uitgenodigd worden op school. 
Hoe dit verder ingevuld wordt en wat er van deze mensen verwacht wordt, krijgen ze dan te horen.  
 
Vriendelijke groet, namens alle betrokkenen bij “By de Boarne” 

http://www.niawier-wetsens.nl/
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De oude toren van de Sint-Vituskerk 
 
Feiten zeggen mensen niet altijd veel; verhalen, vooral sterke verhalen, dat is het, die zijn 
spannend, die onthoud je, daar gaat het om. 
Was het niet onze goede oude Flavius Josephus uit de eerste eeuw na Christus die in zijn 
verhandeling ‘Contra Apionen’ (Tegen de Grieken) Griekse geschiedschrijvers hekelde omdat zij 
van alles mooier maakten dat het in feite was en vooral sterke verhalen vertelden? Nou ja, maar 
van hem trekken wij ons hier niets aan. 
 
In de 19de eeuw zag onze Sint-Vituskerk in Wetsens er heel mooi uit.  In 1836 is hij helemaal 
opgeknapt, een behoorlijke onderneming,  waar de bouwmeester J. Kingma uit Ternaard een 
grote rol in speelde. Aan geld was toen geen gebrek, het was toen Dokkum dat arm was, Wetsens 
niet.  
De kerk kreeg een nieuw interieur, kortom alles was in kannen en kruiken. Ook had de kerk toen 
een mooie, hoge toren, waar vanaf je ver naar de omgeving kon kijken en waar reizigers (het 
toerisme was toen in opkomst) veelvuldig gebruik van maakten tot groot ongenoegen van de 
koster die van dat ‘frjemd folk oer de flier’ niets moest hebben. Ook had die toren een grote, luid 
beierende klok en een verguld uurwerk dat naar alle windstreken de tijd aangaf. Dat uurwerk was 
zeer geliefd in de omgeving, bracht regelmaat in het dagelijkse bestaan, er werd op tijd gemolken 
en op de klokslag gelijk kon de boerin de ierpels mei spek op tafel zetten, en dat was wel mooi. 
 
Maar er was ook al een poos iets mis met die toren, er kwamen grote scheuren en barsten in. 
Boze tongen beweerden (men was erg bijgelovig in die tijd) dat dat allemaal door die ‘Grinzers’ 
kwam, die allerlei kuilen gingen graven en waardoor de grond in Wetsens ging verzakken. Het is 
niet echt bewezen, maar ja, Groningers en Friezen. . . dan weet je het wel.  
De scheuren werden groter en groter. Het werd op den duur zelfs zo gevaarlijk dat de toenmalige 
kerkenraad besloot in 1841 de kerktoren af te breken. Dat ging niet door omdat de boeren in de 
omgeving klaagden (boeren klagen altijd) dat als de toren weg was, zij niet klok konden kijken, wat 
hun hele dag in de war bracht.  
 
Nog over boeren gesproken: er woonde toen een boer in de omgeving, lid van de kerkgemeente,  
(ik zal zijn naam hier niet noemen want het is al lang geleden, hij leeft niet meer en over de doden 
niets dan goeds) en die was erg gierig. Als die op zondag naar de kerk ging, stopte hij altijd een 
steentje in de collectezak. Hij had een heel lieve vrouw die helemaal anders was en zeer 
Godvruchtig ook. Zij schaamde zich altijd voor haar man en vaak zei ze tegen hem: ‘God zal je 
ooit straffen voor je gierigheid!’  
 
In het jaar 1842 stonden de kranten vol schrikbarende berichten over de grote branden in 
Hamburg. Maar Wetsens stond in hetzelfde jaar ook een ramp te wachten. Op een zondag in 
hetzelfde jaar was er een kerkdienst in Wetsens en iedereen was aanwezig. Er werd veel 
gezongen, gebeden, een collecte gehouden (de bovengenoemde boer heeft ook deze keer zijn 
“steentje” bijgedragen), de dominee had een mooie lange preek over Simson en Delila gehouden. 
Hij was een oudere man met een fors postuur en kon het verhaal zo mooi en beeldend aan de 
gemeente vertellen als geen ander. Hij had een stem . . . je wilt het niet geloven: de muren van 
Jericho zouden ervan beven!  
“Ja zondaars”, brulde de dominee, “Simson was zo sterk, als hij niesde, dan trilden de muren!”. Hij 
wilde dat natuurlijk voor de gemeente uitbeelden. Over wat er toen precies gebeurde en hoe dat 
kwam, blijft men in het duister tasten. Op zeker moment schrokken de mensen van het plotselinge 
lawaai van vallende stenen, de kerk trilde, alles viel van de muren af en de dominee van zijn 
preekstoel; er brak grote paniek uit en de ontreddering was groot. De kerktoren lag in puin, de 
Sint-Vituskerk verloor zijn toren.  
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Later, heeft men de kerk 4 meter ingekort, er een muur voor gemetseld omdat de wind steeds 
naar binnen waaide, maar ja, de toren zijn wij sindsdien voorgoed kwijt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hoe is dat verder gegaan, zult u zich afvragen . . . nou, de dominee raakte in de war, knipte 
kort daarna zijn haar, zijn stem was ook niet meer wat het geweest was, het preken ging niet 
meer. De boeren uit de omgeving konden er niet aan wennen dat er geen toren meer was, klok 
konden zij nu niet kijken, zij raakten in de war met melken en gingen ergens anders wonen. Het 
dorp werd kleiner en kleiner. In 1892 werd de terp grotendeels afgegraven. De rest weten jullie 
zelf wel. 
En die gierige boer? Dat is wel een triest verhaal: hij heeft tijdens het vallen van de toren een 
steen tegen zijn hoofd gekregen en verloor zijn verstand. Zijn vrouw die dat een terechte straf van 
God vond, ging er vandoor met een huisknecht uit Dokkum. Zes kinderen nam ze mee.  De boer 
zelf stierf negen maanden later in armoede. Waar hij begraven ligt weet niemand. Of er meer 
slachtoffers tijdens het instorten van de toren zijn gevallen weten wij niet: het is ook heel lang 
geleden!  

 
Op de afbeelding: De Sint-Vituskerk in 1723, hier nog met de toren.  
Naar een tekening van van Jacobus Stellingwerf (1667-1727) 
Collectie van het Fries Museum 
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Friese Recepten 
 

Na de jaarvergadering van het dorpsbelang, bleef er nog een gezellig groepje zitten napraten. 
Het idee ontstond om een “estafette” van friese recepten te publiceren,   
Dorothé Voet heeft de primeur met de     Boffert (Poffert of Trommelkoek) 
 
Zoals beschreven in het 50tiger jaren Margrietkookboek van mijn moeder. 
 
Gebak, Brunch, 4 personen,    Voorbereidingstijd 15 minuten, 
Wachttijd 120 minuten,     Bereidingstijd 5 minuten, Hollands 
 
Ingrediënten 
400 gram zelfrijzend bakmeel  
3 eieren,  

150 gram rozijnen  
350 mililiter melk 
boter 
2 eetlepels paneermeel 
suiker 
1 eetlepel kaneel 
 
Materialen 
boffertpan van 1 1/2 liter inhoud (tulbandvorm met sluitend deksel voor au bain marie koken, 
boffertpannen zijn te koop bij een goede kookwinkel, let wel op de inhoud en pas anders het 
recept hierop aan. ), grote pan waar de boffertpan in kan, beslagkom 
 
Bereiden 
Maak een stevig beslag van het zelfrijzend bakmeel, de eieren, de melk en de rozijnen.  
Beboter de boffertpan goed (ook het deksel) en doe het paneermeel erin. Sluit de pan met het 
deksel en schud de pan goed heen en weer zodat de paneermeel hecht aan de boterlaag.  
Strooi onderin (wordt bovenop wanneer je hem omdraait) eerst 2 eetlepels suiker en dan 1 
eetlepel kaneel, roer het iets doorelkaar en leg er 4 of 5 kleine flintertjes boter op. (tip van een 
collega, heerlijk!)         Vul de vorm voor 2/3 met het beslag.  
Zet de boffertvorm in een pan met koud water, let op dat de vorm niet drijft! Breng het water aan 
de kook, laat de boffert zo 1 1/2 tot 2 uur zachtjes koken. 
Neem de boffertpan uit het hete water (met een vork aan het oog optillen bijvoorbeeld). Neem het 
deksel van de vorm, leg een bord ondersteboven bovenop en keer de vorm om. Eventueel even 
schudden. Als het goed is komt de boffert mooi goudbruin uit de vorm. Bovenop zit het laagje 
gesmolten suiker met kaneel.  
Snijd de boffert in plakken, lekker met boter en suiker.  
Eet hem als maaltijd met soep, zoals je anders pannenkoeken eet of bij een ontbijt of brunch.  
Ook lekker met andere vulling of combinaties, met krenten, gedroogde abrikozen, appel, noten.  
   
TIP:   Zie voor uitgebreide aanwijzingen in beeld:    http://www.goddelijke-
recepten.nl/lunchgerecht/friese-boffert-trommelkoek/ 
 
LEKKER ITE!!!!      
ik geef het “kookstokje” door aan Jantsje Wiersma-Holwerda  
Met vriendelijke groet,        
Dorothé Voet 
 

http://www.goddelijke-recepten.nl/lunchgerecht/friese-boffert-trommelkoek/
http://www.goddelijke-recepten.nl/lunchgerecht/friese-boffert-trommelkoek/
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De Sint-Vituskerk in Wetsens: een oproep 
 
Vrijwilligers gezocht 
Om alles goed draaiende te houden hebben wij vrijwilligers nodig: enthousiaste mensen van 
goede wil die de helpende hand bieden met toezicht houden, voor de ontvangst en koffie zorgen, 
met activiteiten helpen enz. enz.  
Heb je daar tijd voor en wil je ons helpen, meld je dan aan via ons e-mail adres met vermelding 
van wat je voor ons zou willen/kunnen doen. Heel graag! Alleen samen kunnen wij iets heel moois 
tot stand brengen, iets waar wij later samen trots op kunnen zijn. 
 
Oude foto’s van de Sint-Vituskerk gezocht 
Wij zoeken oude foto’s van de kerk, nog van voor de restauratie van 1974. 
Wie heeft die nog in oude familiealbums? Neem even contact met ons op a.u.b. 
 
De Sint-Vituskerk: herinneringen en verhalen 
Binnenkort komt op de website een pagina met herinneringen en verhalen over de Sint-Vituskerk. 
Heb je iets voor ons? Meld je bij ons aan; je kan het  natuurlijk zelf opschrijven, maar zo niet, dan 
wij helpen daar een handje mee. Als eerste komt er een interview met Tsjerk en Wieke Boersma, 
wie volgt? 
 
De Sint-Vituskerk op Facebook  
Behalve de website hebben wij ook een tweetal Facebookpagina’s: één voor iedereen 
toegankelijk, met actuele informatie, en één waarbij je moet inloggen met je Facebook-account. Bij 
die laatste hebben inmiddels enkele honderden vrienden zich aangemeld. Er zitten veel 
prominenten bij uit de wereld van de kunst, cultuur en media, historici, personen uit universitaire 
kringen, uit het bedrijfsleven, politici, bestuurders en zelfs enkele Tweede Kamerleden.  Wy binne 
as kommisje ‘út de skroeven’ mar . . . wêr bliuwe de minsken út ús eigen doarpen?  
 
Plaatselijke Commissie Sint-Vituskerk 
E-mail: vituskerk.wetsens@gmail.com 
Website: sintvituskerk.wordpress.com 
Facebook: Sint-Vituskerk Wetsens  
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Ta oantinken  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Op 15 februari is Tonny Bangma van Tsjerkepaed 2 overleden. 

 

Zijn leven begon in Santpoort, maar hij heeft nadien op  

vele plaatsen gewoond. 

 

Hij heeft vele jaren gevaren op de binnenvaart, op een olietanker en in Nigeria 

gewerkt in de bagger. Ook heeft hij lang in Eindhoven gewoond maar wou de 

drukte van de stad ontvluchten en vond die rust in Niawier. 

 

Daar heeft hij met veel plezier gewoond en genoot ook van de vriendelijkheid 

van het dorp, 

ondanks dat hij nergens actief in deelnam.  

 

Zijn huis, de oude school, betekende veel voor hem en menige dorpsgenoten 

hebben hem vaak dagelijks gezien in de tuin of voor het raam waarvan hij van de 

omgeving genoot. 

 

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor alle steun en hartelijke woorden. 

 

                                                           Zijn zussen: Sheilagh en Morag 
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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  : Marcus Weidenaar 0519-241700 

 Penningmeester : Hendrik Nicolai 0519-241658 

 Secretaris  : Annemarie Wiersma 0519-701239 

 Algemeen bestuur : Sjouke Basteleur  0519-242052 

    : Ynske Havinga 0519-242080 
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 : Wiebe Turkstra  0519-242081 

                               : Peter Tromp 0519-701239 
 

 Webmaster : Peter Tromp & 0519-701239 
     Annemarie Wiersma 
 

Freonen fan it Hokje: 

 Voorzitter  : Ronald Lodder 06-15045042 

 Secretaris              : Warner de Vries  06-12687508  

 Penningmeester : Jelles Hamstra                         06-30135797 
                                & Lex Meinema                        06-39149362 

 Algemeen bestuur : Janco Weidenaar 06-30700613 
    Tjeerd Cuperus 06-20212003 
    Jesse Boonstra  06-28142874 
    Rielof Jan Allema                     06-37483510 

 
GroenCommissie 

 Contactpersoon : Bert Allema 0519-241335 / 06-53737469 

               : Henk Meinema 0519-241844  

   : Gerard Kloostra 0519-242287 

      : Erik Turkstra 0519-242152 

      : Durk Weidenaar 0519-242335 

       : Riel K. Dijkstra 0519-241645 

      : Wim Rietdijk 0519-242370 
 

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

 Voorzitster : Tjitske de Groot  

 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  : Richtsje Eisinga 
 
Jeugd bestuur  

 Lolke Bergema  0519-241704 

 Siemen Sijtsma, 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  :  Bean Braaksma 0519-241213 

 Secretaris  :  Ingrid Turkstra 0519-242152                

 Penningmeester :  Aebe Meindertsma 0519-724213 

 Algemeen bestuur :  Tineke Terpstra 0519-724041 

   :  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   06-11040069 

          : Douwe Jaap Meinsma 06-41522170 

     : Gerard Peter Weidenaar 06-20112151 

     : Jan Y. Braaksma                   06-13065001  

    : Bas Dijkstra   06-29306240 
 

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 
 
Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda. 
Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden. 
 
 
 
20 mei   60ste  Oostdongeradeeltocht start in Metslawier 
 
26 mei    Dorpsreisje  
 
04 juni                               11 dorpshuizen fietstocht 
 
18 juni   Ringrijderij Hantumhuizen 19.00 uur  
 
23 t/m 26 juni  Dorpsfeest Oosternijkerk Thema: doe eens gek!! 
 
29-30 juni & 1-2 juli  Dorpsfeest Ee 
 
September   Iepenloftspul Metslawier speelt: Foarby it Boarkumer Fjoer 
 
29 oktober    Fair in NijSion 
 

 

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

 

 

mailto:niawierwetsens@gmail.com

