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Voorwoord  
 
Hallo inwoners van Niawier en Wetsens, 
 
Het is weer herfst! Dat is wel even wennen, maar de herfst 
heeft ook z’n charme. Kijk maar eens naar de natuur, mooie 
kleuren in de bomen, paddenstoelen en mooie zonnestralen 
met prachtige kleuren in de lucht. Kortom ook hier kunnen we 
van genieten. 
 
Er worden weer allerlei dingen georganiseerd tijdens de 
“donkere dagen” en er is de afgelopen zomer weer van alles 
gebeurd. In deze Doarpskrante valt hier over van alles te 
lezen.  
 
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  aan alle inwoners van 
beide dorpen die weer voor de nodige kopij zorgen. 
 
In de weken van de zomervakantie en daarna is er hard gewerkt aan de Bredewei en de Skulp om 
de weg van een nieuw wegdek te voorzien. Ook is er nieuwe waterlozing gemaakt voor het 
regenwater. Voor de bewoners was het wel even improviseren om thuis te komen maar het was 
maar van tijdelijke aard. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat, zegt men dan, maar 
dat is ook werkelijk het geval. We kunnen spreken van een prachtig resultaat. Wij als 
dorpsgenoten kunnen trots zijn op dit stukje vernieuwing in ons dorp. 
 
Verder in deze krant weer de vaste rubrieken met het laatste nieuws van : 
o.a. van dorpsbelang, 
       Nij Sion, 
       de kaatsvereniging, 
       nieuwtjes over de tuin 
       en natuurlijk van Sibbele 
 
 
 
 
De redactie wenst u veel leesplezier en wij wensen  
u alvast prettige feestdagen, en een gezond 2017. 
 
Namens de redactie:  
Tiny Weidenaar 
 
 
 
In de volgende editie kan ook uw bijdrage komen te staan. 
Inleveren voor 1 mei  graag . 
 
dorpskrantniawierwetsens@gmail.com of Siercksmawei 27 
 
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het rech t voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzi gen of te weigeren. 
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Nieuws van Dorpsbelang  
 
Het slimste dorp  
De activiteiten commissie heeft samen met 
dorpsbelang gezorgd dat we konden deelnemen 
aan de provinciale dorpenquiz. Acht teams hadden zich opgegeven. Het team bestaande uit 
Weidenaars en Dijkstra's wist de meeste punten te scoren. Gehoord de reacties van deelnemers 
en publiek zou iets dergelijks best eens herhaald kunnen worden. 
 
De Opslach  
Het bestuur van dorpsbelang heeft al eerder gemeld dat er wordt gedacht om iets te doen met het 
haventje aan het eind van de Nijewierster feart. Er staat nu een bankje met een prullenbak. Dat 
kan vast mooier. Het bestuur hoort graag ideeën. 
 
Huurwoningen  
Niawier telt nog vijf woningen die eigendom zijn van de woningbouwcorporatie. Jaren geleden 
waren het er rond de vijftig. In het voorjaar is Thús Wonen alle dorpen langs geweest om over de 
stand van zaken te praten. De dreiging dat twee voormalige bejaardenwoningen zullen worden 
afgebroken is gelukkig voorlopig niet meer aan de orde. Wel zullen we moeten accepteren dat we 
al blij mogen zijn als deze vijf huurwoningen blijven. Uitbreiding is zeker niet aan de orde. Hooguit 
zou, als voor een bestaand gebouw noodgedwongen een andere bestemming wordt gezocht, 
overleg met de corporatie mogelijk zijn. 
 
AED 
Ons bestuurslid Peter Tromp heeft zich onlangs erg ingespannen om Niawier zogenoemd 
“hartveilig” te maken. Het heeft er toe geleid dat 24 mensen een BHV-cursus hebben gevolgd en 
nu in geval van nood een AED kunnen bedienen. Een heel mooi resultaat. 
 
Hendrik Nicolai 
 
 

Slapen op Gos  
 
Onze geheel tot familieaccommodatie 
verbouwde kop-hals-romp boerderij is zeer 
geschikt voor een bijzonder 
familieweekend, vriend(innen) 
ontmoetingsplaats, wandelaars ... 
  
Vele mede Niawiersters weten onze woonboerderij wel te vinden voor een overnachting voor 
familie of vrienden. Ook een bruiloft hebben we dit jaar meegemaakt. Fotosessie in onze tuinen!!! 
Een familieweekend komt er ook deze maand. 
 
Voor Niawiersters maken we ook een uitzondering om ook voor 1 nacht bij ons te komen 
overnachten. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze 
familieaccommodatie. 
 
Anneke Graas 
Linepaad 7 Niawier 
www.slapenopgos.nl /  info@slapenopgos.nl 
06-48 929 402 of 0519-241 517 
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Verslag Kaatsvereniging "De Trije Doarpen"   
 
Wallball  
Het kaatsseizoen ligt al weer even achter ons. Sommige leden zijn in de zaal aan het trainen met 
wallballkaatsen. Deze vorm van kaatsen maakt op dit moment een grote ontwikkeling door binnen 
de verenigingen. Het lijkt wel wat op squash maar dan met de hand en een soort plastic kaatsbal. 
Je wordt er goed van in het oog/bal coördineren en het inschatten van de bal. We zijn benieuwd 
hoe zich dit volgend seizoen op het veld gaat laten zien... 
 
Spontane acties 
De kaatsvereniging had dit jaar 11 partijen voor de jeugd georganiseerd. Voor de volwassenen 
stonden er in eerste instantie 5 op de planning, maar dit werden een aantal meer door spontane 
acties van de leden die zo nu en dan besloten dat ze de week er op weer wilden kaatsen. Geen 
probleem natuurlijk, we regelen een veld, een sponsor en een aantal prijzen en er kan gekaatst 
worden. 
 
Luchtbal 
Nieuw was dit jaar dat de zogenaamde “kneuzen” ook elke seniorenpartij aanwezig waren. Dit zijn 
veelal kaatsers die al jaren niet meer hebben gekaatst, ouders die ook graag eens mee willen 
doen of mensen die het gewoon leuk vinden om zo nu en dan mee te doen. Dit wordt gespeeld 
zonder kaatswant, met een luchtbal zodat het voor iedereen toegankelijk is en je dus niet in het 
bezit hoeft te zijn van een kaatswant. Vooral het plezier staat hier voorop en daar heeft het niet 
aan gelegen. Spieren waarvan men niet wist dat ze aanwezig waren, werden volop gevoeld, en 
met de week werden sommigen 
fanatieker. Voor het publiek is het ook erg 
leuk om te zien omdat er veel meer 
tussenspel is. We hopen dat deze 
categorie volgend seizoen ook doorzet.  
 
Slotpartij  
Aan het einde van het seizoen werd een 
slotpartij georganiseerd, hier waren prijzen 
voor de meeste- en verste bovenslagen bij 
de senioren. Deze werden bij de dames 
beide gewonnen door Anja Bandstra en bij 
de heren door Sietse Allema. 
 
Jeugd  
Bij de jeugd werden ook de 
klassementswinnaars gehuldigd. Bij de 
oudste jeugd werd dit Dylan Cuperus, die 
op de laatste partij zijn rivaal nog voorbij 
ging. Bij de meisjes was de beker voor 
Aljantine Holtewes en bij de jongste jeugd 
ging de eer naar Suzanna Allema.  
                 
Zaaltrainingen 
In januari beginnen de zaaltrainingen 
weer, om in mei weer op het veld los te 
gaan.  
 
Maar nu eerst maar even genieten van de aankomende feestdagen.  
Tot volgend seizoen!   
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Het slimste dorp van Friesland Quiz 

De opkomst was super, er waren 8 teams van 5 personen. Daarnaast was er 
ook een leuke groep publiek!  Hendrik Nicolai was de QuizMaster . De vragen 
van deze quizs waren zeeeeer divers. Omdat per ronde de briefjes werden 
ingeleverd, konden de antwoorden daarna direct bekend gemaakt worden, wat 
veel ooooh, aaaah  of YYEEEE opleverde. De tussenstand na ronde 4 was: 

• 1e  De Weidykjes 
• Gedeeld 2e:  Het TuinTeam en It High Five Team 
• 3e De Klaaitinkers 
• Gedeeld 4e: De Trochsetters en Het Paula Collectief Team 
• 5e De Slimme Woartels 
• 6e De Skulp Girls. 

Ronde 5 en 6 bestonden uit meerdere 
muziekfragmenten en daar werden 
leuke punten gescoord wat resulteerde 
in de 2e tussenstand: 

• 1e De Weidykjes 
• 2e It High Five Team 
• 3e De Trochsetters 
• 4e Het Paula Collectief Team 
• 5e De Klaaitinkers 
• 6e Het TuinTeam 
• 7e De Slimme Woartels 
• 8e De Skulp Girls 

De pittigste  vragen (aan de behaalde scores te zien) zaten in ronde 7 en 8, maar in tegenstelling 
tot de rest scoorden de Skulp Girls daar Top en klommen omhoog in het eindklassement !  

Er kan er maar 1 de Nummer 1 zijn en ze 
stonden de hele avond op nummer 1 dus 
dit belooft wat voor de REGIOFINALE!  
 
        
 
 

• 1e De Weidykjes!!!!!!!!! 
• 2e De Trochsetters 
• 3e It High Five Team 
• 4e De Klaaitinkers 
• 5e Het Paula Collectief 

Team 
• 6e De Skulp Girls 
• 7e De Slimme Woartels 
• 8e Het TuinTeam 

Iedereen hartelijk bedankt voor 
de gezellige avond en het is 
zeker voor herhaling vatbaar !  

De WEIDYKJES !!!!!!!!! 
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Sionsjongers                          
 
Dorpsgenoten,  
Het laatste nieuws over zangkoor de Sionsjongers. We zijn dit seizoen aan het oefenen voor 
diverse optredens in de regio. Het repertoire hiervoor bestaat uit een aantal oude- en nieuwe 
zangstukken in de religieuze sfeer maar ook Friese meezingers en populaire Engelse en 
Nederlandse nummers. Daarnaast zijn het sociale aspect en de gezelligheid voor en na het zingen 
goede redenen om door te gaan met ons koor.  
 
Zoals u weet zijn vele koren, muziekgezelschappen en 
verenigingen de laatste tijd ter ziele gegaan voornamelijk 
door gebrek aan leden. We zoeken dus nog steeds nieuwe 
leden want we willen ook in de toekomst blijven bestaan. Bij 
zowel de mannen (tenoren en bassen) als de vrouwen 
(sopranen en alten) zijn nog stoelen vrij voor adspirant leden 
die eens met ons mee willen zingen.  
 
Door een vriendelijke dirigente (Zwaanette) wordt u dan streng maar rechtvaardig aangepakt over 
valsigheden tijdens het zingen want het moet natuurlijk wel allemaal zuiver blijven klinken.  U bent 
dus gewaarschuwd. Kortom, meldt u zich eens aan en kom langs voor een try-out bij de repetitie 
van ons koor. Voor verdere informatie betreffende tijd, locatie en repertoire kunt u onze website 
bezoeken t.w. www.sionsjongers.nl 
 
Groeten en tot zings, 
bestuur de Sionsjongers 
 
 

Wist u dat 
 
Harry Allard, hij woont op de Skulp, en Marcus Weidenaar van de Bredewei samen veel onderweg 
zijn. Een boodschapje voor de slagerij in Dokkum of een ritje naar het stort en ga zo maar door. Of 
samen knutselen aan een buitenkeuken, de schapen verzorgen je kunt het zo gek niet bedenken. 
In de wandelgangen hoorde ik dat ze al  "buurman en buurman" worden genoemd. 
Op een dag gingen ze even een boodschapje doen voor Durk. Ze moesten naar Eastermar. Harry 
achter het stuur, Marcus er naast met het adres bij de hand.  
 
Toch maar even in de Tom Tom zetten wel zo handig. Na wat gepruts lukte dit, op naar 
Eastermar. De dame van de Tom Tom bracht ze keurig naar Eastermar en naar het adres, maar 
de nummering klopte niet helemaal. De weg hield op hoe nu verder? 
 
Dan maar zonder Tom Tom verder. Marcus 
dirigeerde Harry dan naar links en dan weer rechts 
maar ze kwamen niet waar ze moesten zijn. Nog 
maar eens opnieuw proberen. En toen zag Marcus 
dat ze net iets te ver waren gereden. Marcus riep 
tegen Harry: zwaaien. Harry zag hem aan 
zwaaien, ik zie geen mens. Maar Marcus riep noch 
eens zwaaien man. Harry dacht nou ja dan steek ik 
mijn hand maar op en zwaai ik maar even al snap ik het nog steeds niet! 
 
Na enig duidelijker uitleg van Marcus zijn kant, hij deed het nu in het ABN, keerde Harry de auto 
en kwamen ze op de plaats van bestemming.  
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Burgers laten stem horen tijdens eerste Friese Dorp entop 

In het WTC Expo in Leeuwarden vond zaterdag 5 
november de eerste Friese Dorpentop plaats. Ruim 500 
deelnemers gingen tijdens deze top met elkaar in 
gesprek over de toekomst van het Friese platteland. Er 
was geen agenda, deze werd tijdens het 
ochtendprogramma door de deelnemers samengesteld. 

De zaal bepaalde de agenda op basis van de 
antwoorden in één woord op drie vragen: Wat vind jij belangrijk voor het Friese platteland, wat moet 
daarvoor gebeuren en wat kun jij daaraan bijdragen? Hieruit kwamen woorden naar voren zoals 
samenwerken, initiatief, betrokkenheid, saamhorigheid en verantwoordelijkheid. 

In de middag gingen de deelnemers in groepen aan de slag om deze woorden in een aantal 
gespreksrondes in te vullen en uit te werken tot concrete voorstellen. Dit leverde 56 voorstellen op, 
waarop de deelnemers konden stemmen. Daaruit is de volgende top 7 naar voren gekomen: 

1. Het zelf-organiserende dorp; 
2. Onderweg naar een Open Overheid; 
3. Duurzame fysieke en digitale toekomst; 
4. Elke buurt zijn eigen Dorpshelp-app; 
5. Leefbaarheid nu en later; 
6. Fysieke en digitale ontsluiting; 
7. Mensen hebben mensen nodig: Dorpsbelang 2.0. 

Deelnemers kunnen zich aanmelden om na vandaag verder te gaan met een van deze voorstellen. 
Direct na afloop hebben zich al meer dan tachtig deelnemers gemeld voor het vervolg. 

Verrassing: Mienskipsliet door Agnes Sambrink 
Er was een verrassingsoptreden van de Friese zangeres Agnes Sambrink. Zij heeft speciaal voor de 
Friese Dorpentop een ‘mienskipsliet’ gemaakt. Het lied heet ‘Nei de Top’ en vertolkt de gedachte van 
de nieuwe democratie en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving waar de Friese Dorpentop voor 
staat. 
 
Vele handen 
Een groep van zo’n 20 vrijwilligers heeft ongeveer een jaar toegewerkt naar deze dag om alles te 
organiseren rond de locatie, de loting van deelnemers, de werving van vrijwilligers, sponsoring, 
communicatie, etcetera. En voor de dag zelf kwamen daar nog eens zo’n 80 vrijwilligers bij die de handen 
uit de mouwen hebben gestoken om het parkeren, de garderobe, de inschrijving, de verzorging 
gedurende de dag allemaal soepel te laten verlopen. 

Begin van beweging 
De Friese Dorpentop wordt door de initiatiefnemers gezien als het begin van een beweging voor nieuwe 
democratie in Fryslân. Het is de bedoeling om elke twee jaar een burgertop te organiseren om zo de 
bevolking ook buiten verkiezingstijd een stem te geven over hun eigen leefomgeving. 

Wini Weidenaar 
 
 

Vrijwilligers gezocht voor gezinsondersteuning  
 

Home-Start is onderdeel van Humanitas. Het biedt opvoedingsondersteuning aan op gezinnen met 

kinderen van 0-14 jaar. Home-Start zoekt vrijwilligers voor gezinsondersteuning in Noordoost Friesland. Zij 

bezoeken een dagdeel per week hun gezin en bieden een luisterend oor, praktische hulp en vriendschap. 

Vrijwilligers kunnen niet alles oplossen, maar wel zorgen voor rust en stabiliteit door hun aanwezigheid en 

omgang met de kinderen. Zij geven hun tijd en ervaring én het vertrouwen in de ouders. Een luisterend oor 

en goed voorbeeldgedrag bieden kansen voor verandering.  
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Elk gezin maakt periodes door waarin het niet lekker loopt. De meeste 

gezinnen zijn wel in staat om voorkomende problemen zelf op te 

lossen, al dan niet met hulp van de omgeving. Maar soms is hulp van 

buiten welkom en kan Home-Start een steuntje in de rug bieden. 

Vrijwilligers krijgen een basistraining, waarbij ze de basisvaardigheden 

leren om op de Home-Start manier gezinnen te begeleiden.  

 

Voelt u er ook iets voor om als vrijwilliger een gezin met jonge 

kinderen te ondersteunen? Kom dan het team versterken in Noordoost Friesland. Meer informatie kan 

verkregen worden via de website www.home-start.nl of neem contact op met Els Spaanstra, coördinator 

Home-Start NOF (06-35113852 / homestart.nof@humanitas.nl). 

 

 

 

Nachtleven in Niawier 
 
Nu houden mijn vrouw en ik niet erg van slakkenkorrels en dus zetten we geregeld s' avonds 
schaaltjes met bier tussen de planten. De resultaten waren indrukwekkend! Zo'n 20 tot 30 dode 
naaktslakken per schaaltje s ‘morgens waren geen uitzondering. Wat is het toch dat slakken er toe 
brengt op deze wijze massaal zelfmoord te plegen? Nu is de voor mij even onverklaarbare drang 
je vol te gieten met bier ook bij mensen niet onbekend. Maar om je nou tussen de lijken van je 
soortgenoten te wringen om toch ook maar je aandeel te krijgen is wel heel extreem. 
 
Toen deed ik per ongeluk een proefje. Weer werden op 
een avond schaaltjes met bier uitgezet en bij één 
daarvan zagen we in de schemer al na een half uur 
enkele slakken zich ijverig op weg begeven naar hun 
ondergang. De volgende morgen waren het betreffende 
schaaltje en enkele andere schoon en leeg, terwijl 
andere schaaltjes met dode slakken gedempt waren. 
Uiteraard zocht ik naar een verklaring. Ik dacht daarbij 
vooral aan de egel die we soms ’s nachts door de tuin 
zien scharrelen. Misschien was een schaaltje met 
slakken op alcohol wel zoiets als een egeltjesvariant op 
onze boerenjongens. 
 
Maar mijn vrouw begon te lachen toen ze deze theorie hoorde en wees op de lege flesjes: één 
daarvan was alcoholvrij bier geweest. Nu is mijn ongewilde proef niet erg betrouwbaar, maar toch 
lijkt het er op dat de slakken door een geurstof in het bier onweerstaanbaar worden aangetrokken 
en dan aan de alcohol ten gronde gaan. 
 
Met het voortschrijden van de zomer en de nattigheid werd de schaaltjesmethode ons zelfs met 
het goedkoopste bier toch wat te kostbaar en ben ik op vochtige avonden de slakken weg gaan 
rapen om ze daarna (levend!) in een totaal verwilderd naburig plantsoen te storten. Je krijgt daar 
echter verschrikkelijk slijmerige handen van, die zelfs met heet water, veel zeep en een borstel 
nauwelijks schoon te krijgen zijn. Als merels naaktslakken eten (en dat doen ze naar mijn gevoel 
veel te weinig), sleuren ze de slakken eerst een poos heen en weer door het gras om ze te 
ontslijmen. Dat bleek ook voor slakkenslijmhanden goed te werken. Wat je al niet van een merel 
kunt leren! 
 
*Overgenomen uit: Blad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, No. 280 (September 1994), p 128, Mijmeringen van een 
tuinman: slakkenzomer, door Cees Bas. Tekening geleend van internet. 
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Meisjes Club Maria en Jongensclub Samuël 
 
Riel J. Dijkstra is in het bezit van deze mooie foto van bijna 50 jaar geleden, er zijn heel veel namen bekend van de 

Meisjes Club Maria en Jongensclub Samuël maar een paar kunnen we niet achterhalen. Kunt u ons helpen? Graag 

het nummer voor de naam typen en mailen naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com 

Foto omstreeks 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pieter van der Meulen  11 Anneke Walda  21 Geert Nicolai  31 Renske Steenstra - Kloostra  41 Hielke van der Meulen  

2 Sip Bos  12 ?  22 Simon Feenstra  32 Lieuwe Nicolai  42 Griet P. Braaksma  

3 Anne Waatze de Vries  13 Klaas Torensma  23 Gerrit Brouwer  33 Aaltsje Sijtsma - Buist  43 Tjikke Katsma  

4 Riel J. Dijkstra  14 Hendrik Nicolai  24 Geert J. Braaksma  34 Afke Steenstra  44 Hotske van der Meulen 

5 Tedo Sijtsma  15 Willem (?) Hoeksma  25 ?  35 Geertje Braaksma  45 Jannie Scheepstra  

6 Pieter Sijtsma  16 Watse de Vries  26 Alie Annema  36 Henk Fokkens  46 Doetie Braaksma  

7 Jan P. Braaksma  17 ?  27 Foekje Leijstra  37 Jannie Brouwer  47 ? Chauffeur  

8 Kees Steenstra  18 Philip Fokkens  28 Annie Annema  38 Klaske Feenstra  

9 Frans van der Mossel  19 Oege van der Mossel  29 Hedzer Torensma  39 Sytze Holwerda  

10 Willem Weidenaar  20 Jan Talsma  30 Janke Bos  40 Minke Bekker  
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Op zaterdag 17 juni 2017 lijkt het ons leuk om een 

Oprit-/garageverkoop 

 
te organiseren door het hele dorp. 

 

Verkoop van tweedehands of nieuwe spullen vanuit eigen huis,  

garage of oprit. 

 

Bij de verkooppunten hangt de vlag uit en daar is tevens een plattegrond verkrijgbaar waar de andere 

deelnemers op vermeld staan. 

 

Wilt u van uw overtollige spullen af?? 

 

Meldt u dan nu aan!  Stuur een mail naar afm.wiersma@gmail.com 

 

In de eerste week van maart wordt bekend gemaakt via de website www.niawier-wetsens.nl of de verkoop 

wel of niet doorgaat.  Mocht het doorgaan dan wordt er zoveel mogelijk bekendheid aan gegeven via 

allerlei sites en affiches in supermarkten opgehangen enz. 

 

Hartelijke Groet, 

Peter & Annemarie Tromp 

 

 

Wist u dat… 
 
• Froukje een stukje zou insturen voor de Dorpskrant over haar 

bruiloft en de vakantie. Maar ze waarschijnlijk geen stroom hebben 
zodat het stukje in de volgende Dorpskrant komt. 

• Buurtgenoten van de Siercksmawei-Grytmanswei rond negen 
bomen bijna 6.000 bloembollen hebben gepoot (dus die hopen 
grond rond de bomen waren niet van de mollen).  

• De bewoners van De Singel 2.000 crocusbollen in de grond hebben 
gestopt. Dat gaat er fleurig uitzien in Niawier komende lente. 

• Omrop Fryslân op 13 september bij CBS ”By de Boarne” en andere 
locaties in Niawier was voor opnames van het programma Tsjek!  Er 
is de hele dag gefilmd. 

• Stoeptegels op de stoep voor uw huis die omhoog staan (of verzakt 
zijn) door de Gemeente opnieuw gelegd worden. Even 140519 
bellen voorkomt valpartijen.       

• Het bushaltehokje opgeknapt is. Dat ziet er weer een stuk netter uit.  
Nu nog een raam in de achterwand. 
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De nieuwe bewoners van Siercksmawei 23a 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Als nieuwe bewoners van Siercksmawei 23a 
te Niawier willen wij ons graag aan jullie 
voorstellen. Wij zijn Edel en Thea. Getrouwd 
in Edel zijn geboorteland Cuba. De laatste 
jaren hebben wij in Zuidhorn gewoond; een 
steeds groter wordend dorp op tien minuten 
rijden van de stad Groningen. Zuidhorn is 
ook het dorp waar ik vijftig jaar geleden ben 
geboren. Na het overlijden van mijn vader in 
1993 is ook mijn moeder teruggegaan naar 
Zuidhorn en hier wonen ook een paar zussen van mij. 
 
Het afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan naar een huisje voor ons zelf. Wij gingen op zoek naar 
rust en het liefst vrijstaand. Gekeken in de provincie maar ook daar buiten. Wij hebben veel huizen 
bekeken maar het huisje in Niawier sprak ons vanaf het eerste begin erg aan. De stilte, het wijde- 
en weide-uitzicht, het gemoedelijke van de mensen in het dorp: het voelde goed. En nu, nu we er 
een paar maanden wonen wordt dit gevoel alleen maar versterkt. Wij genieten van de rust: de 
prachtige vergezichten: heerlijk vind ik de verschillende fietsroutes, ik ontdek er steeds weer 
nieuwe. Kortom: wij zijn tevreden, gelukkige nieuwe inwoners op het Friese platteland, in het 
bijzonder, het bijzondere Niawier. 
 
Edel en Thea Chacon - Meijer   
 
 

Nieuws van de Dorpstuin Niawier  

In de dorpskrant van dit voorjaar hebben jullie kunnen lezen hoe met behulp van veel mankracht 
uit ons dorp, er zes kuub compost verdeeld is over de tuin. 

Dus het moest wel groeien zou je denken, maar tuinieren is toch altijd 
nauw verbonden met het weer. Het wilde maar niet regenen en dus het 
zaad maar niet ontkiemen. De groei van onkruid ging wel gestadig door, 
dus hadden we toch voldoende werk te doen. Gelukkig bracht Marcus de 
oplossing. Naast dat hij meestal iedere week het gras rondom de tuinen 
maait, bracht hij ook tweemaal een tank met 200 liter water naar de tuin. 
Dit gaf de omkering, het zaad begon te ontkiemen en wij werden helemaal 
blij!  

Toen kwam de echte zomer en dat 
bracht bakken vol zomerkoninkjes! 
Heerlijk, wat waren ze lekker en wat zijn 
er veel potjes jam gemaakt. 
Overgebleven aardbeien belandden in 
de diepvries.  

Tijdens de theepauze werden aan de mooie picknicktafel de 
vele recepten uitgewisseld, waarbij duurzaamheid steeds een belangrijk thema was . Al met al 
werd het een prima tuinjaar. De boontjes waren met velen en heerlijk! De aardappelen hadden  
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teveel last gehad van de Oost-Indische kers, die we allemaal zo mooi vonden en maar lieten 
staan. Volgend jaar niet weer, ze zijn te concurrerend voor de piepers gebleken. Al met al hebben 
we toch vele emmers naar boven gehaald. 

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we niet één keer onze 
tuinmiddag hoeven overslaan vanwege het weer. Wel hebben we 
één keer genoeglijk onder de appelboom gezeten wegens de 
hitte. Onze laatste tuinmiddag eind oktober was met een heerlijk 
zonnetje erbij. Gelukkig konden we het tuinseizoen weer met z’n 
vijven afsluiten. Tiny was weer van de partij nadat zij vele keren 
afwezig was geweest wegens ziekte. Een fantastische afsluiting 
dus.  

Ook zin gekregen om mee te tuinieren? Meld je aan bij Tiny, Marion, Magda, Dorothé of Akkie.  

 
 

Ook dit jaar weer verkrijgbaar 

 

 

Wij zijn open met de oliebollenkraam op: 

27, 28, 29, 30 december van 13:00 tot 18:00 uur 

31 december van  10:00 tot 18:00 uur 

 

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2017!! 

Gert en Marlies Hoesman 
Siercksmawei 13 
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Nij Sion  
 
Bazar 

De Bazar van 4 november heeft het geweldige bedrag van € 1800,00 opgeleverd. Wij willen 

iedereen heel hartelijk bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Er zijn weer heel veel 

mensen de hele week druk bezig geweest om alles goed te laten verlopen.   

 Commissie Nij Sion 

 

De visbakkers hebben weer heerlijke vis gebakken. Zo lekker dat de laatste zak met 

scharretjes bij opbod voor € 25,00 is verkocht!  

 

Bij de verschillende spelletjes waren de taarten, worsten en 

hamburgers niet aan te slepen… En voor wie niet zo goed is in 

slingerbal, hoeksjoelen of boogschieten was er het rad van 

avontuur! Voor de kinderen was er ook nog de grabbelton en 

schminken.  

 

Bij de welbekende verkoop bij opbod waren de cadeaus 

prachtig in doorzichtig folie ingepakt. Er werd goed geboden, zeker door de jongeren die weer 

met velen waren gekomen. Ook twee kleine kinderen hadden het bieden door en ondanks dat 

hun vader het probeerde te voorkomen gingen de handjes steeds omhoog. Vrijwilliger Nij Sion 

 

Vaste activiteiten   

Vaste 

activiteiten 

 

november december januari  februari maart april mei  

Koffieochtend 

9.30 uur (AC) 

 

dinsdag  

15 nov 

woensdag 

28 dec 

- dinsdag 

7 feb 

woensdag 

22 maart 

- - 

Klaverjassen 

19.45 uur (AC) 

- vrijdag 

2 dec 

vrijdag 

6 jan 

 

vrijdag 

3 feb 

vrijdag 

3 maart 

vrijdag 

7 april 

- 

Ladies Day 

16.30-19.00 (NS) 

 

zaterdag 

5 nov 

 

zaterdag  

3 dec 

zaterdag  

7 jan 

zaterdag 

4 feb 

zaterdag 

4 maart 

zaterdag 

1 april 

 

zaterdag 

6 mei 

Bar open*  

16.30-19.00 (NS) 

 

zaterdag  

 

zaterdag  

 

zaterdag  

 

zaterdag  

 

zaterdag  

 

zaterdag  

 

zaterdag  

 

 AC = Activiteiten commissie

 NS = Nij Sion 

 

* Iedere zaterdagmiddag vanaf half 5 is Nij Sion geopend voor mensen die gezellig een 

glaasje willen drinken en/of een praatje willen maken en/of een kaartje willen leggen. 

En iedere eerste zaterdagmiddag van de maand is Nij Sion geopend 

vanaf 16.30 uur speciaal onder de noemer ”Ladies Day”! Deze 

middag staat dan in het bijzonder in het teken van de dames.  

Ook zin in een paar uurtjes vrouwen praat, ideeën uitwisselen en 

aanhoren. Kom dan naar deze speciale dag, of te wel: ”dames het is 

jullie dag! 
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Diverse activiteiten 
Naast de vaste standaard activiteiten wordt Nij Sion ook voor andere doeleinden gebruikt. 

In de afgelopen maanden zijn er een diversiteit aan dingen de revue gepasseerd: 

- Bruiloften  

- Vergaderingen, op een maandagavond waren 

zelfs alle 3 zalen in gebruik! 

- Oefenavonden van het koor de Sionsjongers,  

- Samenspeelavond voor trekzak/accordeonspelers 

- De kennisquiz het slimste dorp van Friesland  

- De jaarlijkse Bazar 

- De spokentocht is vanuit Nij Sion georganiseerd 

- AED en hartreanimatie avonden 

- Familiefeestjes 

- Kerkdiensten  

 enz. enz.  

 

Kortom een multifunctioneel gebouw om samen trots op te zijn en gebruik van te maken! 

 

Gang van zaken 

In z’n algemeenheid zijn wij als bestuur en vrijwilligers [bestuurders zijn ook vrijwilligers] 

tevreden met de gang van zaken rondom Nij Sion. Natuurlijk loopt er wel eens iets mis, maar 

met de korte lijnen tussen bestuur en vrijwilligers wordt dat dan weer snel opgelost. 

 

In een vorige notitie zijn we vrij concreet ingegaan hoe Nij Sion “er voor stond”. Dus daarover 

valt niet niets nieuws te melden. Zijn er dan het [bijna] afgelopen jaar geen bijzonderheden 

te melden? Ja zeker. Begin dit jaar constateerden wij dat de vinyl los liet van de vloer, toen 

dachten we te maken te hebben met een “klein foutje“ van de aannemer en konden dit intern 

wel oplossen althans dat dachten wij. Maar toen later op meerdere plekken dezelfde situatie 

ontstond, hebben we dit probleem voorgelegd aan de aannemer omdat de garantie periode 

nog liep. Omdat wij er met hem in eerste instantie niet uit kwamen hebben wij op ons beider 

advies een derde partij de zaak laten bekijken. Na onderzoek door deze partij was de 

conclusie dat de problemen ontstonden doordat onder de vloer geen ventilatie was [destijds 

niet gedaan]. Door vochtophoping tegen de onderkant van de vloer is het vinyl los geraakt, 

zie daar het probleem. Hij adviseerde om in de grote zaal bijna alle vinyl er uit te halen en er 

tegelijk voor te zorgen dat de ventilatie onder de vloer direct op gang moest worden 

gebracht. De andere zalen hadden deze problemen [nog] niet, maar wij maakten ons grote 

zorgen met name de financiële afhandeling. De aannemer gaf aan dat ook wij mede 

aansprakelijk waren gezien het geconstateerde ventilatie probleem. Uiteindelijk is het de 

derde partij geweest die de aansprakelijkheid bij de hoofdaannemer heeft gelegd en heeft dit 

uiteindelijk geaccepteerd, wel hebben wij de kosten van het aanbrengen van de vloer 

ventilatie moeten betalen. 

 

Ook maken wij ons wat zorgen over de riolering onder de vloer, omdat daar nogal wat 

storingen zijn  [stank en verstoppingen]. Tot nu toe is Zuidema in staat gebleken om deze 

problemen op te lossen, maar volgens Zuidema zal er mogelijk verder onderzoek moeten 

volgen. Tot zo ver enkele nieuws feiten over Nij Sion. 

 

m.vr,gr. Bestuur Nij Sion.  
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Hobbyhoekje 
 

Troch de redaksje is my frege wurden om in stikje oer myn hobby ‘it sjongen’ te skriuwen, no dat 
wol ik wol.  
 
It is begûn yn tsjerke. Lutske Dijkstra, dy’t altyd foar my siet, sei: ‘Do kinst sa moai sjonge, kinst 
wol by de Sionsjongers komme’. Ik tocht, ik kin altyd ris even nei in repetysje ta gean. Ik bin moai 
achteryn tsjerke sitten gien mar de dirigint rôp my al gau nei foaren om mei te sjongen en nei twa 
repetysjes mocht ik mei de Kryst al ‘solo’ sjonge, ‘Mary’s boy child’. Marijke Rodenburg, dy ’t doe 
dirigint wie seit no noch wolris tsjin my: ‘Ik heb jou ontdekt’. Dat is miskien ek wol sa, troch har bin 
ik de klassike kant útgien. Earst by ‘Provocale’, in projektkoar fan Anne de Bruyn en Marijke 
Rodenburg.  
 
Om my fierder te ‘bekwamen’ yn it sjongen haw ik 6 jier sjongles hân fan Ben Brunt, hy hat my de 
earste ‘vaardigheden’ bybrocht. Mei Afke Dijkma achter it oargel ha ik wol yn tsjerketsjinsten 
songen, lieten as ‘The Holy City’ en ‘Voetstappen in het zand’. Mei myn broer Klaas, Marijke en 
Zwaanette ha ik 3 jier yn it kwartet ‘The Four Tunes’ songen, wy songen meast mei de 
Krystdagen, dat wie hiel moai om te dwaan mar nei ferrin fan tiid is dat in yn it slop rekke, spitich 
eigenlik.  
 
Mar der kaam hiel wat moais foar yn it plak en dat wie ‘Cantatrix’. Dat gie ek wer sa moai. It wie yn 
de winter fan 2012, wy wienen mei de hiele húshâlding oan it reedriden op de Súd Ie, dat gebeurt 
net sa faak! By de koek- en sopietent op Dockumer Nije Silen trof ik Gretha Hoekstra, dêr ’t ik al 
ris mei yn in projekt songen hie. We rekken oan de praat en sy sei: ‘Do kinst wol by Cantatrix 
komme te sjongen, hartstikke moai jong’. Dêr moast ik wol even hiel goed oer neitinke, want dat 
freget al it ien en oar fan jo. Der moat thús in protte studearre wurde (ik ha der in apart keamerke 
foar, ‘myn hok’ neam ik it),  jo binne wol gauris fuort te sjongen, faak wol twa of mear konserten yn 
in wykein. Ik ha it der mei it thúsfront oer hân en dat pakte posityf út, ik koe it der op weagje. Foar’t 
ik by Cantatrix komme koe, moast ik earst audysje dwaan, dat is spannend! Mar dat gie goed en ik 
waard oannaam as bariton. Oant op de dei fan hjoed ha ik gjin spyt hân fan myn beslút.  
Earst hiene wy altyd repetysje yn Feanwâlden, moai tichtby. No repetearje wy yn it Hearrenfean, 
wat fierder fan hûs, mar mei de Sintrale As, binne jo dêr sa. 
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Ik ha al hiel wat konserten meimakke en wy geane oeral hinne te sjongen, nei Grins, Utrecht, 
Amsterdam en ek wol nei it bûtenlân. Sa ha ik twa kear yn Italië west, yn Wyt-Ruslân, yn Dútslân, 
yn Parys. Wa hie dat oait tinke kinnen! By de konserten fan ‘Remember’ – Ingelske tsjerkemuzyk – 
ôfrûne oktober, ha ik foar it earst in lytse solo songen. Ik ha in protte te tankjen oan myn 
sjonglearaar Jelle Draijer (hy sjongt bas by it Nederlands Kamerkoor). Yn it winterskoft gean ik in 
kear as wat nei him ta en wat dy man my net allegear leart! It sjongen ferriket myn libben. 
 
Yn desimber sjonge wy de Messiah fan Händel, prachtige lieten. Sjoch op de site fan Cantatrix. 
 
Jappie de Vries 
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De Spokentocht 

Vrijdag 28 oktober heeft de activiteiten commissie een spokentocht 
georganiseerd en wat hebben we een prachtige avond gehad! ’s Avonds om 
19 uur was de bedoeling om de spokentocht te starten, maar het was nog iets 
te helder en een aantal deelnemers waren net iets later, maar niet getreurd de 
stemming zat er goed in. Een 28 tal deelnemers hadden zich opgegeven. Wat 
opviel was dat het “jonge deelnemers” waren. De ouderen van Niawier-
Wetsens zijn d enk ik niet van het spookachtige zoals in andere dorpen??? 

Om de 10 minuten werd een 
groep op pad gestuurd. De 
laatste groep vertrok 20.10 
uur tijdens het wachten waren 
spelletjes bedacht waar je punten 
mee kon verdienen. O.a. Sjoelen, voeldoos, proeven en 
ruiken spel, quiz en e en behendigheidsspel.  

De route ging door de Grientereed, waar het 
natuurlijk spookte e n rammelde, bij de oversteek 
stonden vrijwilligers die de verkeersveiligheid in 
de gaten hielden en de deelnemers een 
beschuit meegaven. Vervolgens via de 
Roptawei waar “TIKKERS” ineens uit de berm 
kwamen. Werd je getikt moest je een muntje 
inleveren. Daarna werd de weg vervolgd naar 
het kleine bos in Oosternijkerk aan de Roptawei. 
Hier moesten de deelnemers om het DONKERE 
BOS lopen waar SPOKEN met 

KETTINGZAGEN tevoorschijn kwamen, achter het bos 
zat een controle post. Hier kregen de deelnemers een 
ei die heel teruggebracht moest worden. Vervolgens 
kwamen er ineens HORRORCLOWNS tevoorschijn.… 
je kunt nagaan wat dit voor reactie gaf……  

Vanuit daar 
door het dorp 
naar het 

grotere bos, de mensen van Oosternijkerk die net op dat tijdstip 
hun hond uit lieten zullen denk ik niet lekker gewandeld 
hebben…….. hier kwamen namelijk spoken uit de berm DIE JE 
INEENS BIJ DE ENKELS PAKTEN en toen de weg vervolgd 
moest worden echt door het bos, kwam er HELP geroep en HELE 
ENGE GELUIDEN waarna er een SPOOK OVER JE HOOFD 
kwam vliegen……… IEEEKKKKSSS en bij de achteruitgang zat 
weer een controlepost waar iedereen een zwarte draad kreeg om 
vervolgens later in te leveren bij Nij Sion. Via de Aldtún, waar ook 
een VERKEERSREGELAAR stond moesten de deelnemers naar 
de Buorfinne waar DAMES stonden met wat lekkers.   
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Daarna weer terug naar de Mounewei via de nieuwe weg van 
Lou Sanen, waar weer TIKKERS verschenen om de muntjes te 
verdienen. Vervolgens stonden de oversteekhulpen klaar om 
iedere deelnemer een ballon aan zijn/haar been te binden. 
Deze ballon moest heel blijven om extra punten te scoren. De 
weg van Oosternijkerk naar Niawier via het fietspad vind ik zelf 
een HELE DONKERE WEG en nu ik daar gefietst heb met alle 
GELUIDEN EN DINGEN weet ik niet of ik daar zelf nog alleen 
wil fietsen…….jakkie want ter hoogte van de boerderij van fam. 
Brunia waren ineens de KETTINGZAAGSPOKEN MET 
VUURWERK en bij de bosjes net voor Niawier moesten de 
deelnemers achter de bosjes langs waar ze onder een legernet 
door moesten kruipen en vervolgens kwamen de 
HORRORCLOWNS tevoorschijn ………AAAARGGGHHH 

Bij de controlepost daar kregen ze een PLASTICBEKERTJE VOL MET BLOED (tomatensap) deze moest 
meegenomen worden naar Nij Sion waar ook punten mee te verdienen viel….. via de Bakkersteeg, naar 
het Linepaad kwam het einde inzicht van de spokentocht. 

De tocht was +-/ 7 km en duurde ong. 2 uren…… aangekomen 
in Nij-Sion stond er een BROODJE AFGEHAKTE VINGERS 
(knakworst) klaar met een glas drinken. Toen alle groepen 
gearriveerd waren was het gezellig druk, alle vrijwilligers en 
deelnemers hebben nog even heerlijk nagepraat/geborreld en 
de ideeën voor een eventuele volgende spokentocht zijn alweer 
klaar gestoomd……..   

 Dit hadden wij als activiteiten commissie niet alleen gered! De ene was nog mooier verkleedt dan de 
andere. De “acts” die hun voorbereidingen wel nodig waren, zijn allemaal super ontvangen bij iedereen. 

De vrijwilligers die als controlepost hebben staan wachten; echt top! De zorg voor de kinderen die het te 
eng vonden, de foto’s en video’s die zijn genomen, het meedenken van iedereen om toch de nodige 
schrikreacties en controleposten op tijd bij het eind te krijgen; de heerlijke broodjes knakworst enz. enz. 
enz. kortom wat we met z’n allen gisteren hebben neergezet is toch wel SUPER! 

We zijn trots op zo’n groep vrijwilligers!  

We hebben hoop ik tegen iedereen dank 
je wel gezegd, maar mochten we 
onverhoopt nog iemand hebben vergeten: 
nogmaals  DANKJEWEL ! 

Mochten jullie 
video’s of foto’s hebben gemaakt 
zouden jullie die willen mailen naar 
niawierwetsens@gmail.com dan 
willen we er graag een compleet iets 
van maken.   
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Ropta Boys  
 

Hallo inwoners van Niawier. Hier volgt weer het nieuws van onze prachtige voetbalvereniging. Ik 
wens jullie veel leesplezier! 

Ropta Youth League 
Op dinsdag 3 mei werd door Boele Terpstra (trainer van de F1 en de E1) een mixtoernooi voor de 
F- en E-pupillen georganiseerd, te weten de Ropta Youth League. Een geweldig initiatief, met een 
enorme opkomst.  
 
Black & White Party 
Op zaterdag 7 mei organiseerde het 1e elftal een Black & White party, als dank voor de steun die 
ze het afgelopen seizoen mochten ontvangen. Ook dit vinden we een heel mooi initiatief. 
 
Vrijwilligersavond 
De traditionele vrijwilligersavond stond gepland op vrijdag 27 mei. Door o.a. een bruiloft van 
enkele voetballende leden was de opkomst een beetje minder, maar niet minder gezellig. Er stond 
een heerlijke BBQ klaar voor alle vrijwilligers van onze club. 
De voorzitter benoemde de vele vrijwilligers en sprak namens de club dank uit voor al het werk 
wat deze mensen doen voor Ropta Boys. 
 
Zoals gewoonlijk was er ook de beker voor de vrijwilliger van het jaar. Altijd weer een lastige 
keuze, want iedereen doet enorm zijn best, maar het is ook wel weer een leuke traditie om in ere 
te houden. Dit jaar werd er gekozen voor een duo: Klaas en Femke Dijkstra! Zij zijn al jaren actief 
of actief geweest als trainer/leider/bestuurslid jeugdbestuur/lid van de jubileumcommissie en 
kantine. In onze ogen hebben zij de titel van vrijwilligers van het jaar dan ook dik en dik verdiend! 
 
Afsluiting seizoen 
Een dag later, op zaterdag 28 mei, was het de afsluiting van het seizoen. ’s Ochtends kon de 
jeugd hen vanaf 9.30 uur uitleven op een springkussen, hindernisbaan, voetbalkooi. Daarna werd 
er ook nog een klein mixtoernooi gehouden en na afloop was er voor iedereen patat!!! Een waar 
feest!!! Grote dank gaat uit naar het jeugdbestuur voor de organisatie!! 
 
’s Middags was het tijd voor de senioren 
Dit jaar was het niet het jaarlijkse mixtoernooi, maar is er gekozen voor een andere opzet. Deze 
middag werd er middels Bumpervoetbal, voetbal in een boarding en een survivalbaan gestreden 
voor de prijzen. Het werd een zeer spectaculaire en leuke dag. Na afloop werd het seizoen 
afgesloten met muziek en was de Champions Leugue finale live te zien op een groot scherm. 
Onze dank gaat uit naar de organisatoren, te weten Geert, Geert Willem, Kees en Tjidsger. 
 
Copa Ropta 
Op vrijdag 3 juni was het weer zover, alweer de 3e Copa Ropta. Er streden weer 12 teams om de 
eerste plaats. De finale ging dit jaar tussen Buitenpost en Be Quick. Dit werd gewonnen door 
Buitenpost. Na afloop was het een gezellige boel in de kantine, die deze avond een gigantisch 
goede omzet heeft gedraaid. We willen de organisatoren dan ook enorm bedanken voor hun inzet. 
Dit zijn Geert, Jenne Ljibbe, Hillebrand, Rudi, Klaas en Johannes. 
 
Na een welverdiende vakantie beginnen we aan het se izoen 2016/2017 
We beginnen met de volgende teams: Maar liefst 3 F-teams, 3 E-teams, waaronder een compleet 
meisjesteam, een D1 11tal en een D2 11tal, de MC1, de C1 en de B1. Dit jaar is het niet mogelijk 
om een A-elftal samen te stellen. Deze keuze was alles behalve gemakkelijk. Zij zijn 
onderverdeeld bij de seniorenteams. De seniorenteams zijn: 1e, 2e, 3e, 45+ team en onze dames. 
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Trainingen  Dames  
De trainingen van de 
dames worden tijdelijk 
verzorgd door Pieter Ele 
Kuitert uit Driesum. Dit is 
een tijdelijke oplossing en 
daarom is er nog steeds 
een dringende oproep voor 
een trainer van onze 
dames. Dus mochten jullie 
een idee hebben, wij horen 
het graag! 
 
Verzorger VV Ropta Boys 
Ropta Boys heeft vanaf nu 
een officiële verzorger in de 
persoon van Leendert 
Adema uit Dokkum. Al 

enige tijd was er een wens uitgesproken door de spelersgroep om een verzorger aan te stellen. 
Op de website kunnen jullie lezen op welke dagen hier gebruik van kan worden gemaakt. 
 
Inrichting kantine 
Inmiddels is de nieuwe inrichting van onze kantine een feit. We zijn enorm blij met het 
eindresultaat. Wie nieuwsgierig is, kom gerust eens kijken. Dit is mogelijk gemaakt door het geld 
van de club van 50. Hiervoor zijn we hen enorm dankbaar. Ook de vele vrijwilligers die hun tijd 
hieraan hebben gewijd, super bedankt.  
 
Recyclen van kleding, elektrische apparaten en frit uurvet 
Elk huishouden heeft afval in de vorm van textiel, elektrische apparaten en frituurvet. Samen 
kunnen we dit afval recyclen door het in te zamelen in de drie speciale containers bij Ropta Boys. 
Daarom zijn er in samenwerking met ECO-supporter deze afvalcontainers geplaatst bij Ropta 
Boys achter de kleedboxen. Hierin kunt u uw afval kwijt en steunt u hiermee de club. Want voor 
elke volle container krijgt Ropta Boys een vergoeding. Dus spaar het milieu en steun v.v. Ropta 
Boys. 
 
2e Schildersbedrijf Nutma-toernooi 
Aan het eind van het vorig seizoen werd het tweede schildersbedrijf Nutma-toernooi gehouden. 
Nutma is al jaren de hoofdsponsor van onze club en dus ook de grote sponsor van het eerste 
elftal. Daarom hadden de spelers van ons vlaggenschip bedacht om de sponsor eens in de watten 
te leggen. Dit als hun welgemeende dank voor Arnold Nutma. Zij functioneerden deze avond als 
scheidsrechter, barman, en bakker van het vlees! Een mooi gebaar van de jongens van het 
eerste! Er werd sportief en mooi gevoetbald. De Westerein wist dit toernooi te winnen, gevolgd 
door Be Quick, Friese Boys en ons eigen Ropta Boys.  
 
Nieuw kunstveld 
Het nieuw kunstveld is een feit! Hopelijk worden hier vele sportieve wedstrijden op gespeeld. We 
zijn erg trots op ons veld. Laten we het met elkaar netjes houden, dan kunnen we er samen veel 
plezier van hebben. 
 
We hopen op een prachtig, sportief seizoen! Tot ziens op de velden! 
Groeten Anja Bandstra. 
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AED Niawier  

Een groep met 24 AED cursisten hebben 
onlangs in Nij Sion hun reanimatie diploma met 
AED in de wacht gesleept welke werd verzorgt 
door EHBO vereniging Ferwert. In ruim drie 
uren werd de nodige theorie afgewisseld met 
praktijk oefeningen op de drie trainings-poppen. 
Naast dat het serieus en leerzaam was is er ook 
veel gelachen. De nodige humor van Roelof Jan 
(trainer) zorgde voor een ongedwongen sfeer op 
zijn tijd. Secretaresse van de vereniging, 
Jolanda van der Werff deed naast het 
begeleiden ook af en toe haar rol als 
lotusslachtoffer.  

De cursisten kunnen hun nu aanmelden bij 
hartslagnu.nl zodat en laten we hopen dat het 
nooit nodig is, opgeroepen kunnen worden. Na 
enkele jaren van AED’s in het dorp kunnen we 
nu zeggen, Niawier en Wetsens zijn 
”hartveilig”. 

Ik ”Peter Tromp” wil een ieder bedanken voor 
hun inzet en enthousiasme. Ben super blij en 
vooral trots op een ieder.  

Komend jaar zullen we herhalingscursussen 
gaan organiseren. Daarnaast zou het ook fijn 
zijn dat er inwoners zijn die nu zeggen ”ik wil 
de volgende keer ook hierbij aanwezig zijn 
zodat ik ook kan helpen in tijden van nood”.  

Ik verwoord het altijd zo om over na te denken: denk niet ik zal 
nooit betrokken worden bij een dergelijk hartfalen. De cijfers tonen 
aan dat de meeste slachtoffers directe familieleden of buren zijn. 
Kun je dan niet reanimeren dan sta je in zo’n geval machteloos 
langs de kant terwijl jij de eerste bent die het leven wellicht kan 
redden van deze persoon. Ook reëel is dat je zelf het slachtoffer 
wordt, wat zou je dan willen…….Ik denk dat je nu 
denkt…….partner, buur of hulpverlener, reanimeer mij nu. Elke 
seconde telt en zeker de eerste minuten kunnen van levensbelang 
zijn. 

Meer informatie gewenst, mail dan even naar 
aedniawier@gmail.com 

Groet, Peter Tromp 
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Motortocht op Zondag 3 juli 2016 
 
Sinds enkele jaren gaat een groepje motorrijders uit Niawier, soms aangevuld met familieleden of 
kunde op de eerste zondag van juli een gezellig dagje te toeren. Over het algemeen wordt één 
man aangewezen als voorrijder, deze bepaalt de route. 

Vorig jaar, toen wij een rondje om het IJsselmeer zouden rijden, wat overigens een half rondje 
werd ivm zeer slecht weer bij Amsterdam, zodat wij de route hadden aangepast, door Enkhuizen 
naar Lelystad te kiezen en zo doende de buien aardig wisten te omzeilen tot aan Niawier, waar 5 
minuten na aankomst een complete wolkbreuk losbarstte en ervoor zorgde dat Frans van der 
Mossel als een verzopen kat in Damwoude bij zijn liefje aankwam, omdat hij sneller dacht te zijn 
dan dat regenbuitje. 

Vandaag echter zag het weer er prima uit dus iedereen had er zin in. Er was een grote opkomst 
deze dag. Maar liefst 10 man met evenzoveel motoren. Vandaag was er wat miscommunicatie zo 
bleek, over wie de route had zullen uitzetten. Volgens “de oudjes” zou “de jeugd” dit jaar aan de 
beurt zijn, doch verbazing alom in dit kamp, dus één van “de oudjes” dan maar weer, dit werd na 
enig beraadt Folkert, zodat ook een lekker vlot tempo gewaarborgd was (soefzuki). 

Om 9 uur vertrokken we bij Dries, wat ons vast vertrekpunt is. Via Dokkum werd de Wouden 
opgezocht richting Harkema, alwaar Folkert even een bochtentechniekroute had uitgezet; 
links/rechts/links/rechts er leek bijna geen eind aan te komen. Tot ieders verbazing verlieten we 
het dorp via dezelfde weg dan dat we waren gekomen, daarna ging het langs het vliegveld 
Drachten op naar Beetsterzwaag en via allemaal binnenwegen o.a. Jubbega / Oldeholtpade , 
Oosterwolde naar Appelscha, waar we het terras opzochten voor een lekker bakkie koffie met wat 
lekkers erbij natuurlijk. 

Na de koffie even getankt in Smilde en 
daarna via Dieverbrug, Dwingeloo bij Spier 
de snelweg op naar Hoogeveen, maar ja 
snelweg rijden is toch niet wat je wilt als 
motorrijder, dus Folkert vervolgde de weg 
via Hollandseveld, Ommen. Via een prachte 
route kwamen we in Hellendoorn, onze 2e 
stop, nu was het tijd voor de warme hap en 
voor Geert mag dan de schnitzel niet op het 
menu ontbreken en voor het gemak sluit de 
rest van de groep  zich hierbij aan en ik 

moet zeggen: het was een hele lekkere dit deze keer. 
Dus “welgevoed” werd de reis vervolgd en gezien het 
al late tijdstip werd besloten de terugweg in te zetten. 
Dit ging via Raalte, Meppel via de weerribben naar 
Blokzijl, waar het alweer tijd was voor een bakkie. De 
motoren stonden mooi op een rij aan de kade, wat 
een prachtig gezicht was. 

Vanaf Blokzijl via de mooie slingerende weg naar 
Ossenzijl, Oldemarkt, De Blesse , Wolvega, Mildam, 
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Katlijk, de Knipe, Tjalleberd, Tijnje, Ny Beets, Boornbergum en Drachten waar weer even getankt 
moest worden, want het aantal kilometers telde al aardig richting de 300 en het zitvlak verdiende 
ook wel weer even rust. Op deze momenten kan het nicotinegehalte ook weer even op peil 
gebracht worden door de liefhebbers en natuurlijk niet onbelangrijk de benen te strekken. 

Na deze laatste onderbreking werd aangevangen voor het laatste stukje huiswaarts via de 
betonweg door de mooie “Walden”. Na de motoren thuis geparkeerd te hebben besloten we deze 
mooie motordag met een verfrissend drankje en heerlijke broodjes hamburger bij Folkert en 
Sietske waar ook de meeste andere dames bijschoven. Volgend jaar hopen we weer op zo’n 
mooie tocht met evenzoveel of misschien nog meer deelnemers! 

De Niawierster Motormannen 

P.S. meer foto’s zijn te bezichtigen op www.niawier-wetsens.nl 

 

Dorpsreisje 2016   
   
Donderdag 26 mei moesten wij om 8.30 bij Nij Sion verzamelen en om 
8.45 vertrok de bus. Wij reden richting Holwerd toe. De chauffeur zei dat 
we moesten opschieten anders zouden we de Boot missen. Dat was maar 
een grapje. Even voor 10 uur kwamen we in Achlum aan. We stopten voor 
een fabriek waar chocolade werd gemengd. We kregen eerst koffie met 

cake en daarna werd er op humoristische wijze 
uitleg gegeven en kregen we een rondleiding.  
  
Om ongeveer half 12 weer in de bus naar onze volgende bestemming 
en dat was Workum. Piet en ik zijn toen even naar Jopie Huisman 
geweest om daar schilderijen te kijken en naar zijn kapotte onderbroek. 
Anderen gingen winkelen of een visje kopen of een terrasje te pakken.  
 
De volgende bestemming was Allingawier, naar het Belevingsdorp. Daar 
kregen we weer thee of koffie met oranjekoek. Daarna gingen we het 
dorpje verkennen. Enkele onder ons werden weer even kind bij het 
Boerengolf of even Tokkelen van de ene kant naar de andere kant. Er 

waren twee kerkjes. Eén met schilderijen en het andere kerkje was nog intact. Er werd een film 
vertoond over de omgeving. Er was ook een smederij, brandweerhuisje en een skyttonne. 
 
Om ongeveer 16.30 gingen we richting ‘t 
Haske in Joure waar we lekker hebben 
gegeten. Om 20.15 waren we weer thuis. Ik 
heb de dorpsgenoten bedankt voor een 
gezellige dag. En de chauffeur bedankt dat 
hij ons weer veilig thuis heeft gebracht. Dit 
laatste had een van de begeleiders moeten 
doen vind ik.  
Froukje van de Mossel  
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Oranjevereniging 
 
De Oranjevereniging heeft dit jaar weer voor een gezellige 
Koningsdag gezorgd. Nadat er eerst met een cd het Wilhelmus 
mee werd gezongen ging iedereen aan de koffie en oranjekoek. 
Na de koffie mochten de basisschool kinderen knutselen/ 

plakken en lijmen en 
buiten stond nog een 
springkussen. 
Ondanks de vele regen 
lieten de kinderen zich er niet van weerhouden en 
sprongen er vrolijk op los.  

 
Voor de rest was er een prachtig spel 
bedacht, vlaggetje omhoog/ vlaggetje 
omlaag. Er werden 4 ronden gespeeld en 
bij elke ronde was er een oranjekoek te 
winnen. 
 
De laatste zaterdag van de bouwvak hebben wij samen met It Hokje een volleybal/ BBQ 
georganiseerd. De opkomst was goed, meerdere volleybal teams streden om de eer, daarna 
bleven er ruim 90 personen barbecueën. ‘s Avonds was het tijd voor de Kolkenblazers, een 
geweldige feest!  

Volgend jaar beginnen we weer met de voorbereiding 
van het Dorpsfeest 2018. Een feest wat vele 
voorbereidingen nodig heeft, dus ook een actieve groep 
mensen….  
 
Helaas zijn wij er dit jaar niet in geslaagd om een nieuwe 
voorzitter te vinden, erg jammer vinden wij. Bean heeft nu 
het voorzitterschap op zich genomen waar we allemaal 
zeer blij mee zijn.  
 
Namens de Oranjevereniging, Ingrid Turkstra 

 
 

Deurcollectes en een bijzondere geste 
 
Al heel wat jaren coördineer en doe ik samen met mede collectanten de collecte voor Kinderhulp 
in Niawier/Wetsens. De opbrengst van deze collecte schommelt meestal tussen €270,00/€280,00. 
Dit jaar was de opbrengst aanmerkelijk hoger. Ik kwam met de collecte bij de fam. Hamstra en trof 
daar Jilles aan, ouders waren niet thuis maar Jilles wilde graag iets geven voor Kinderhulp. Even 
later liep ik buiten Niawier met de collecte toen er een auto stopte met Lex en Jilles erin, die mij 
vertelden dat ze €200,00 over hadden gehouden van een feestje en dat ze dat bedrag graag 
wilden doneren aan een goed doel, en dat werd dus de kinderhulp. Een prachtige geste, hartelijk 
bedankt hiervoor mensen van "Het Hokje". Iedere gulle gever trouwens hartelijk bedankt voor uw 
gift. Het valt mij altijd weer op, dat de mensen over het algemeen gul geven. Geertje Weidenaar. 
 
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte. Jacky Gardenier 
meldt dat tijdens de collecte een bedrag van € 305,00 opgehaald. Bedankt allemaal hiervoor. 
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Dit jaar is er opnieuw een geweldig bedrag van € 305,51 opgehaald voor het longfonds. Inwoners 
van Niawier en Wetsens Hartelijk Bedankt hiervoor! Ik wil graag de collectanten: Djoke, Jacky, 
Lise, Fokje, Sabien en Froukje bedanken voor hun inzet! Marianne Kersbergen. 
 
 

Sibbele                                     
 
Najaar 2016 
Dorpsgenoten, Nou nou nou nou nou---nou 
hoorden wij sterke verhalen van 
GooitzenenTineke want die waren naar 
JaapenBaukjeendie in Canada weest en nou 
woude Sibbele daar ook wel henen reizen maar 
wij dwarre niet in een vliegmasjien en zijn dus met 
de boot naar Canada gevaren en ook bij 
JaapenBaukje op visitie weest en wij zaagden ons 
de ogen uit hoe zij daar boerken met een nije stal 
en een mooi huis en een zembad en een 
jakoessie want dat is een soort grote hete tobbe en dikke autoos en enzomeer en alles helendal zo met 
moderne fratsen want ze hebben ook erkoo ofzo vanwege hitte en koude en wij zaten daar ook wel in de 
smoute maar wij baandden daarweg en duikten dan zo het zwembad in  en ze praten daar allemaal 
vloeibaar engels en alles is daar heel big zeiden ze ons maar wij dachten dat het daar dus een zwijnestal 
wezen zou maar big is dus groot en nou woude vrouw Sibbele ook al een zwembad en een jakoeesie maar 
wij zeiden dat we wel in het Jellegat zwemmen konden maar vrouw Sibbel zeide dat het not toe believen 
was om in het Jellegat zwemmen te moeten en JanenHeidieendie hebben wel een zwembad nou dan moet 
vrouw Sibbele daar maar in zwemmen gaan dus en wij zaagden daar ook de Niagarawatervallen en dat 
gaat veel harderder dan het water in het Jellegat  en Durk van het gele huisje heeft zijn huis nou verkocht 
en hij onderhoudde altijten de bermen zo mooi en wie moet dat nou doen en wij dachten toen aan 
AnnedeBruin want die is nou met pension en heeft nou toch niks meer te doen en Tsjerk krijgt nou ook 
zoveel komplimenten van stVituskerkbezoekers dat het kerkhof er altijten zo mooi gegrasmaaid bijligt en 
dat er helendal geen tuig tussen de stenen leidt op het kerkenpad want nou kwaamden er wel veel 
bezoekers met al die aktiviteiten nou de stVituskerk op de kaart staat bij de strichting Fryske tsjerken en 
heel Wetsens is nou bijna vrij williger bij de tserke maar Wetsens is niet zo big en wij vraagden ons nou af 
of er nou ook NIAWIERSTERS VRIJ  WILLIGER ZOUDEN WILLEN WORDEN BIJ DE PLAATSELIJKE 
KOMMISSIE dus gaarne aanmelden om ook eens koffie of thee te willen uitdelen enzo en nou moeten wij 
vanzels afwachten wie er in het huis van Durk wonen komen maar wij wensen Durk wel het alderbeste in 
zijn nije woonplek nou staat half Wetsens wel te koop zo zien wij want LeoenAnneke en RoelenElly en 
GooitzenTineke alde huizen staan zo maar te koop en wij vernamen uit onbetrouwbare bron dat dat komt 
omdat zij altijden ruzie hebben vanwege onmin en nou willen ze altegaarder verhuizen en uit het mooie 
Wetsens en Hendrik woude ook al verhuizen naar een apart u ment maar wij zeiden dat hij dat beter niet 
doen konde vanwege het nietgewendzijnde aan onderenbovenennaasteburen en vanwege het mooi 
plaatsje in Wetsens en wij hebben verder niet zoveel meer te melden vanuit Wetsens en omstreken maar 
nog wel dat de Miedemas ook verweg geweest zijn naar Amerika en daar hebben ze geeneens sinterklaas 
zeide Miedema ons maar de kristmen en wij weten toch zeker dat sinterklaas echt is en de kristmen niet en 
nou wouden wij nog wel even wat schrijven over zwartePieten en wij hebben sinterklaas even 
opgetelefoneerd dat wij nou gaarne ook gekleurde Pieten willen zien want dat is wel weer fleurig naar wij 
dachten en dan kan sinterklaas met gekleurde Pieten wel bij het Jellegat binnenkomenstomen want de 
veert bij de opslag bij Riel is toch veelsen te klein en zodoende weet u nou alles weer van Wetsens en dus 
tot een volgende keer in de dorpskrante. 
Sibbele.  
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Bloembakken bij Kaatsveld 
 

Het lijkt me leuk om te onderzoeken of er belangstelling is om het grote 
hek rondom het Kaatsveld vanaf het voorjaar met bloembakken op te 
fleuren. Als voorbeeld deze Amsterdamse brug met prachtige 
bloemen. Niet alleen de dorpelingen en kaatsers kunnen er van 
genieten, ook ieder die op Niawier aankomt vanuit Metslawier zal er 
met plezier naar kijken.  
 
We zouden subsidie kunnen aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns 
van de provincie Friesland (of het Oranje Fonds voor een volgend 
jaar). De aanschaf zou dan bestaan uit bloembakken, grond en 
eenjarige plantjes. Daarnaast zou voor eenvoudig onderhoud bij het 

kleedhok van de Kaatsvereniging een regenton plus gieter geplaatst moeten worden. Vrijwilligers zouden 
bij toerbeurt de bloembakken water kunnen geven en uitgebloeide bloemen verwijderen.  
 
Heeft u belangstelling om mee te werken aan dit project? Dan graag contact opnemen met Dorothé Voet: 
dorothevoet@hotmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorothé Voet 
 

 
Kaatsvereniging"De Trije Doarpen”   
 
Het is een goede gewoonte voor een sportvereniging om na een druk seizoen te 
evalueren. Zo ook onze kaatsbond [de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond] waarbij wij zijn aangesloten. 
Onze bond heeft de laatste jaren geconstateerd dat de kaatssport het moeilijk heeft: o.a. door teruglopend 
aantal bezoekers, moeilijk kaderleden te vinden, spelpeil vaak beneden peil, gemakkelijk afzeggen, 
selecteren wedstrijden, te weinig scheidrechters. Er zijn al veel beleidsplannen gemaakt om hier iets aan te 
doen, maar veel heeft dit niet opgeleverd. Te midden van de vele mogelijkheden die een sporter heeft voor 
wat betreft zijn of haar keuze wordt er minder voor het kaatsen gekozen. Het kaatsen zit vaak "klem" tussen 
b.v. het voetballen. Voetbal competities lopen te lang door waarbij die leden [die vaak ook kaatsen] te 
weinig gebruik maken van de kaatswedstrijden. Dit is voor de organiserende verenigingen zeer frustrerend 
maar ze kunnen er weinig aan doen. 
 
Dit geld ook voor onze vereniging, de jeugdwedstrijden vinden vaak wel doorgang, maar vanaf de "jongens" 
tot aan de senioren is het goed mis. Een enkele keer per seizoen hebben we een complete lijst en dan is 
het een "echte kaatsmiddag" temeer als het weer ook nog meewerkt. Dit is gewoon te weinig voor een 
vereniging als de onze omdat je weet dat er genoeg kaatsers binnen onze vereniging zijn die mee kunnen 
doen. Maar blijkbaar  maken zij een andere keuze en daar moet je het maar mee doen. Als plaatselijke 
bestuurders hebben we hierover vaak  gesproken maar wij hebben geen oplossing. 

Wij zijn al weer bezig met het nieuwe seizoen, waarin wij onze eigen wedstrijden combineren met de 
K.N.K.B. wedstrijden en de Federatie agenda. Na twee keer een Hoofdklasse wedstrijd te hebben 
georganiseerd hebben we even "pas op de plaats" gemaakt en voor het komende seizoen zo’n wedstrijd 
niet op de agenda geplaatst. Wel organiseren wij het N.K. [Nederlands Kampioenschap] meisjes in juli 
2017. 

Vriendelijke groet Kaatsvereniging "De Trije Doarpen ". 
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Nieuws van CBS “By de Boarne ”           
 

Hallo beste dorpsgenoten, 
 
Ook deze keer werden wij 
door de redactie benaderd om 
een stukje over de school in de dorpskrant te schrijven. Wij vinden het fijn om zo 
als school met het dorp in contact te blijven. De komende weken gaan wij aan de 
slag met de talenten uit het dorp en de inzet hiervan op onze school. 
 
We zijn ondertussen een flink aantal  weken onderweg en hebben zelfs de 
herfstvakantie alweer achter de rug. Voor de herfstvakantie was het 
Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema ‘Voor altijd jong’. Alle leerlingen 
maakten op school ansichtkaarten om hun Opa of Oma / Pake of Beppe uit te 
nodigen voor de Pake en Beppedei waarmee we de Kinderboekenweek af 
wilden sluiten. 
 
Na het versturen van de uitnodigingen stroomden de aanmeldingen binnen. 
Vrijdag 14 oktober was het zover en hebben wij met de kinderen en grootouders 
genoten van een prachtige dag. De pakes en beppes  konden een kijkje nemen 
bij het werken van de leerlingen met o.a. digitale middelen en het 
KansRijkOnderwijs. Er was ook ruimte voor ontspanning door het gezamenlijk 
spelen van oud Hollandse spelen. 
 
Om 12.00 uur was het tijd voor pannenkoeken. Deze werden door een aantal 
ouders thuis gebakken en daarna naar school gebracht. Iedereen heeft heerlijk 
gegeten. Hierbij willen we alle ouders die deze dag met ons tot een succes 
hebben gemaakt hartelijk bedanken!  
 
Tot zover het nieuws. Graag tot de volgende keer! 
 
Team CBS ‘By de Boarne’. 
 

 
 
Kuier door Niawier 
Buurman Kingma heeft heel lang een moestuin gehad. Als ik eens iets niet weet met groenten, dan heeft hij 
er wel een oplossing voor. Zo lukte het mij niet om mooie wortels te krijgen. In plaats van een wortel krijg ik 
een soort mannetje met heel veel armen en benen. Lastig om schoon te maken, maar wel grappig om te 
zien. Dat komt omdat de grond te veel verdicht is. Dan komt de wortel niet dieper en gaat de bocht om. En 
zo kwam Buurman op een versje wat hij op school heeft geleerd. Ook over veel benen: 

 
Twee been zat op drie been 

Toen kwam vier been 

Die wou twee been bijten 

Toen nam twee been drie been 

Om er vier been mee te smijten 

Dit was een raadsel voor mij. Ging dat nou over wortels? 
Nee, het is een mens, een krukje en een hond. Gelukkig 
zijn de honden tegenwoordig vriendelijker dan vroeger!  
 
Marion de Wal 
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Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer van elkaar….:                           http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl 

Leer van elkaar was de titel van de woensdagavond die onze bode Marjanna 

Zeilinga organiseerde voor onze dragers. In de uitnodiging werd aangegeven dat 

ook een afgevaardigde van het bestuur welkom was. Dus heb ik mij samen met de 

voorzitter en 4 dragers opgegeven. Het onderwerp afscheid nemen van een 

dierbare en de dingen die eromheen geregeld moeten worden en vooral kunnen, 

spreken mij enorm aan.  

Wat moet je verwachten? We hadden een indeling gekregen: 

19.15 uur inloop met koffie en thee 

19.30-20.30 uur informatie en uitleg: leer van elkaar door bode en aan de slag 

20.30-20.45 korte pauze 

20.45-21.45 uitkomsten deel 1 bespreken en ervaringen delen 

21.45 uur afronden, nadien borrel en gehaktbal. 

Dan denk je al snel hoe kunnen we aan de slag? Dat het zo zou worden zoals we het die avond gedaan hebben, 

had ik niet verwacht maar was heel leuk en we zijn zeker weer vele ervaringen rijker. Bij binnenkomst werd “het 

bestuur” direct medegedeeld: “jim drage wol net mar dogge wol gewoan mei!“  Natuurlijk was ons antwoord. Wij 

willen wel eens aan de andere kant kijken, want sommige dragers “doen gewoon” hun “ding” maar wat is 

“gewoon” en waar moet aan gedacht worden als er een uitvaart is…….. 

Ik ben een stuk wijzer geworden in bepaalde rituelen – fatsoensnormen enz. Natuurlijk naast het geconcentreerd 

bezig zijn mocht er best wel een grapje tussendoor gemaakt worden en als sommige dingen niet gingen zoals het 

eigenlijk moest omdat het te gemakkelijk ivm geen gewicht in de kist, werd er door Marjanna wel iets 

uitgevonden zodat het wel net echt was en hoe krijg je dan de kist heel voorzichtig zonder teveel handvaten 

netjes uit het kamertje…. 

De avond was  in teken van teambuilding – goed luisteren & zelf oplossingen 

aandragen.  Op zo’n avond kunnen dingen in het algemeen worden behandeld, 

zonder dat er in een kleine groep iemand zich “aangevallen voelt”. Een 

lachwekkende opmerking van Marjanna was dan ook: je denkt dat je als drager niet 

bekeken wordt maar let op in iedere familie is er een tante of een oom die net wat 

meer ziet dan jezelf. Dus denk er om hoe je je kleedt en hoe je communiceert. 

Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar! 

Namens de Laatste Eer, Annemarie Tromp – Wiersma 
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CD-presentatie “Libbene Stiennen” van Piter Wilkens   

  

Op 5 juni 2015 was de CD-presentatie van 
“Libbene Stiennen” van Piter Wilkens in de Sint- 
Vituskerk Wetsens. Om 14.15 uur gingen de 
deuren van de kerk open. Bij aankomst kregen 
we een koffie/thee met een echt “Frysk dúmke” 
verzorgt door JanCooks4You. Waarna we ons 
plekje in het prachtige kerkje konden zoeken. 
Het zonnetje scheen heerlijk op de ramen, wot 
in “Daalders Plakje”. 

Om 15 uur opende de directeur van Stichting 
Alde Fryske Tsjerken, Gerhard Bakker, de 
presentatie. Vervolgens werd het gedicht 

Fallend Ljocht voorgelezen. Daarna vertelde de heer Bakker dat de stichting Piter Wilkens heeft benaderd 
om een CD te maken over de Alde Fryske Tsjerken. Waarom Wetsens is gekozen als locatie voor de CD 
Presentatie is omdat de Sint – Vituskerk als laatste kerk is aangesloten bij de stichting. “In bysunder plak“ 
vindt Piter omdat er tevens 2 bekende dichters zijn begraven nl Anders Minnes Wybenga en Rink van der 
Velde. 

De Eerste CD ‘Libbene Stiennen’ wordt door 
Piter uitgereikt aan Bouke Oldenhof, die van 
de gelegenheid gebruik maakt om met Piter 
een aantal van zijn reacties te delen; o.a. Ik 
heb muzikaal genoten van het lied Libbene 
Stiennen. De teksten van de liederen zijn 
pakkend. 

Na de toespraken begint het concert: Piter 
samen met Ytzen Peterson en Willo de Bildt. 
Ze hebben er een prachtige middag van 
gemaakt. Wat het uniek maakt van een live 
optreden is dat er dingen soms anders gaan 
dan gepland, maar als Piter niks had gezegd hadden wij niks gemerkt; de heren vulden elkaar feilloos aan. 
Omdat de teksten terug te vinden zijn in het boekje werden er sommige liedjes al meegezongen. Er staan 2 
liedjes op de CD die al van eerdere komaf zijn; de prachtige nummers De Greideroas en It Paad Werom. 

Onderstaande tekst is afkomstig van de site http://aldefrysketsjerken.nl 

 

Sta sterk voor de Friese dorpskerk – word donateur!  

Meld u nu aan.  Als nieuwe donateur kunt u kiezen uit een 
bijzondere DVD als welkomstgeschenk met een vierdelige 
documentaire over het behoud van de kerken in Friesland of de CD 
“Libbene Stiennen” van Piter Wilkens, met prachtige liedjes over de 
kerk in het Friese landschap en geschiedenis. De voorstelling 
“Libbene Stiennen” werd bekroond met vijf sterren in de Leeuwarder  
Courant. 
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Friese Recepten 
 

Het kookstokje is door Dorothé Voet aan mij doorgegeven. Ik heb gekozen voor Potstro of te wel 
Boekweit. Wij eten het vaak, wanneer er kleinkinderen vragen zij er ook vaak om. Bij ouderen blijkt 
het over het algemeen niet zo geliefd te zijn, misschien vroeger te veel gegeten? Het is heel 
gemakkelijk te maken, snel klaar en gezond!    

 

Als hoofdgerecht:  Potstro   

200 gr. boekweitmeel of grutten 
1 ltr. melk 
Zo nodig iets zout 
Boter of bruine suiker. 

Breng de melk aan de kook, voeg de boekweit toe en blijf flink roeren. 
Na een tijdje is de “brij” stijf geworden en op een laag pitje +/- 5-10 
minuten gaar laten worden. 
Een portie op het bord verdelen en een kuiltje maken in het midden, 
vul dat met stroop of gesmolten boter. Ook met bruine suiker is het lekker! 
Voor mensen die het vlees missen: gebakken spekjes erbij  is ook heerlijk. 

 

Toetje: Stien parre   voor 4 personen 

16 kleine stoofperen 
8 eetlepels donkerbruine bastaard suiker. 

Was de peertjes als je ze niet schilt, doe ze in de pan net onderwater.  
Het geheel aan de kook brengen en daarna ongeveer 2 uur lang op een 
laag pitje tot ze goed gaar en rood zijn.  
Doe in het midden van 4 bordjes, twee eetlepels donkerbruine bastaard 
suiker. 
Giet het sap in de borden en zet de peertjes rond de suiker. 
Warm opdienen, pak het peertje  bij het steeltje, haal het door de suiker 
en hap het eraf 
Het warme sap druipt je langs je kin! 

Lekker Ite! 

Ik geef het kookstokje door aan Carolien Fardin  
 

Met een vriendelijke groet 
Jantsje Wiersma - Holwerda 
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Een vriendschap die meer dan 72 jaar duurde  
 
In de winter van 1944 kwamen Stef Jansen, zijn vrouw Truus en kinderen Mimie en Annie lopend van 
Huisse bij Arnhem aan in Niawier. Zij waren in die tijd vluchtelingen voor het oorlogsgeweld en de honger 
die rond Arnhem heerste. Ze werden ondergebracht aan de Bredewei 4, bij Ate en Willemke Feenstra en 
Tietsje. Wat ze toen nog niet konden weten was, dat dit een vriendschap voor het leven zou worden. 
 
Er waren meer families uit hun omgeving in de omtrek van Niawier ondergebracht. Omdat zij rooms 
katholiek waren werden er speciale diensten gehouden in het café van Metslawier op de zaterdag avonden. 
De pastoor was bij deze diensten aanwezig. Stef hielp ook mee in de slagerij waar Durk Weidenaar ook 
mee hielp. Hij was de vriend van Tietsje. Ondanks dat er oorlog was hebben ze een goede tijd gehad in 
Niawier. 
 
Dit blijkt ook wel uit de vele bezoekjes die er in de jaren na de oorlog plaats vonden. En wanneer ze 
kwamen, hadden ze altijd kratten met appels en peren bij zich die oom Stef verbouwde in zijn tuin. Durk en 
Tietsje waren inmiddels getrouwd en woonden in de slagerij aan de Bredewei. Ook zij gingen zo nu en dan 
naar Huisse om de familie daar te bezoeken. Mijn schoonvader, Durk genoot altijd van die bezoekjes. 
Hoogtepunt waren de diensten in de katholieke kerk en daarna samen naar het café. Hij kon er prachtig 
over vertellen. 
 
In de jaren zeventig is oom Stef helaas overleden. Toch bleef de vriendschap bestaan. Annie was 
ondertussen getrouwd met Bertus en hij was nu de chauffeur van de familie. Bij hoogtijdagen in de familie 
waren ze altijd van de partij. Ook op onze trouwdag waren ze aanwezig en zij waren de laatste gasten die 
naar huis gingen ondanks de lange afstand die ze nog moesten rijden. 
 

Kwamen ze anders altijd een dag of weekend, op een gegeven 
moment kwamen ze de vakanties in Niawier doorbrengen. De 
caravan werd achter bij de slagerij gestald en Bertus en Annie en 
de kinderen verbleven daar en tante Truus was dan in huis bij 
Durk en Tietsje. Later toen ze de slagerij verruild hadden voor de 
Siercksmawei 27 stond de caravan daar naast het huis. 
 
Annie kookte dan in de caravan en de kleine Weidenaartjes 
waren dan ook van de partij. Pannenkoeken eten in de caravan, 
de kinderen vonden dit prachtig. Het was altijd feest als de familie 
uit Huisse er was. Even winkelen in Dokkum, een visje op 
Lauwersoog en koffiedrinken bij Willem en Geertje, Janco en 
Ingrid en natuurlijk weer op de slagerij. 
 

Toen tante Truus 80 jaar werd zijn we samen met veel Weidenaars en Weidenaartjes naar Huisse 
geweest. Een bus gehuurd en op naar het feest. Nou en het was een feest, geweldig. Lege glazen waren 
er niet bij, voor je er erg in had stond er weer een nieuwe voor je neus. Tante Truus danste als een jonge 
meid, ze kon er geen genoeg van krijgen. Op de terugreis moest de chauffeur geregeld even stoppen 
omdat er weer iemand hoge nood had.  
 
Niet alleen hoogtepunten hebben we gedeeld ook 
dieptepunten brachten ons dicht bij elkaar. Door het 
overlijden van oom Stef, en het overlijden van mijn 
schoonouders is de vriendschap niet verloren gegaan. 
Toch is er na een periode van 72 jaar door het 
overlijden van "Tante" Truus een einde aangekomen 
aan de vriendschap met haar. Zij is zondag 16 oktober 
j.l overleden op de leeftijd van 96 jaar. Maar de band 
van ons als kinderen met haar kinderen zal nog 
doorgaan.                                      Tiny Weidenaar 
 
Op de foto, Mem, oom Ouwe en Tante Truus, samen op 
vakantie in Valkenburg.      
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Koffieochtend nieuwe stijl : 

Gezellig samen zijn voor jong en oud 

Vanaf 9.30 uur in Nij Sion 

Consumpties zijn voor eigen rekening  

 

Klaverjassen 

Een ieder is welkom! 

Vanaf 19.45 uur in Nij Sion 

Consumpties zijn voor eigen rekening  

Activiteitencommissie 
De activiteiten  

      voor de komende maanden 
                                         Naast deze nieuwsbrief zetten we de activiteiten ook op Facebook     

                                              (www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens)  

  

 

Tevens worden de activiteiten ook vermeld in de agenda van de dorpssite (www.niawier-wetsens.nl) 

 

 

 

 

November  

11-11 Sint Maarten  

            opgave voor 04-11-16 bij Anita Mol  Tel. 321072 of anitamol1973@gmail.com 

            Om 18.45 uur verzamelen bij Nij Sion met de zelfmeegebrachte lampionnen  

             voor een rondgang in het dorp. 

15-11 Koffieochtend nieuwe stijl   

December  

02-12 Klaverjassen   

28-12 Koffieochtend nieuwe stijl   

Januari  

06-01 Klaverjassen   

20-01 BINGO  

            We spelen 5 rondes en er zijn 3 prijzen per ronde  

            de eerste 4 rondes á € 0,50 per vel - de 5de ronde  

            € 1,00 per vel /  vanaf 19.30 uur in Nij Sion  

            Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Februari 

03-02 Klaverjassen   

07-02  Koffieochtend nieuwe stijl   

Maart 

03-03 Klaverjassen   

22-03 Koffieochtend nieuwe stijl, laatste keer van het seizoen  

April 

07-04 Klaverjassen   

Juni 

08-06 Dorpsreisje 

opgave voor 01-03-16 bij Magda Rietdijk  Tel. 242370 of w.m.rietdijk@kpnmail.nl 

De kosten voor het dorpsreisje zullen éénmalig iets duurder worden +/- € 60,00 per persoon.  

 

 
Anita Mol tel: 0519- 321 072 – Magda Rietdijk tel: 242 370 – Fokje Kingma tel: 242 018 – 

 

Janny Hoekstra tel: 241 246 – Annemarie Tromp tel: 701 239 
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Telefoonnummers  
 

Ambulance / Brandweer / Politie  Spoed  112  
In niet - levensbedreigende situaties : 
Ambulance 0519-222 033 
Brandweer  0519-228 020 
Politie  0900-8844  
 

Dorpsagente  0900-8844 
E-mail: trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl 
 

Gemeentehuis Dongeradeel   0519-298 888  
Wijkbeheer  0519-298 777  
 

Storingsnummers  
Electriciteit & gas 0800-9009 
Water 0800-0359 
Kabel Noord  0519-701 701 
 

Gezondheid 
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens 
Centraal meldpunt  0519-292 223 
Maandag t/m vrijdag  8.30 tot 12.30 uur  en 13.00 tot 17.00 uur 
 

Dierenarts 
Dierenassociatie Dokkum c.o. 0519-292 526 
Dierenambulance  0518-400 048  of 06-27 137 586 
 
Dokterswacht  0900-112 7 112 
 

Huisarts   
H.M.A. Wijmenga       0519-241 270 
B. Bekkerstrjitte 19 Metslawier 0519-241 119 (spoed) 
   
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  0519-241 778 
Kleastertsjerke, Tsjerkepaad 4 Niawier 
Rehoboth en gebouw de Schakel,  
B. Bekkerstrjitte 27, Metslawier  06-30 027 981 
De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7 Metslawier 
 

Tandarts  
A.A. Herbig, Roptawei 22 Metslawier  0519-241 360 
 

School 
Christelijke basisschool By de Boarne  http://www.boarne-arlanta.nl 
De Skulp 24  9138 SJ  Niawier    0519-241 232  
 

Thuiszorg  
Buurtzorg Dongeradeel  06-23 500 926 
Thuiszorg Het Friese Land  058-215 7300  
 0900-8864 
Ziekenhuis  
Sionsberg, Brirdaarderstraatweg 70, Dokkum. 0519-291 234 
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur) 
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Verenigingen / Stichtingen /Commissies 
 
Activiteitencommissie     http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens 

• Anita Mol      0519-321 072 
• Magda Rietdijk     0519-242 370 
• Fokje Kingma      0519-242 018 
• Janny Hoekstra     0519-241 246 
• Annemarie Tromp     0519-701 239 

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

• Voorzitter  : Marcus Weidenaar 0519-241 700 
• Penningmeester : Hendrik Nicolai 0519-241 658 
• Secretaris  : Annemarie Wiersma 0519-701 239 
• Algemeen bestuur : Sjouke Basteleur  0519-242 052 
•    : Ynske Havinga 0519-242 080 

Bode:                  Marianne Zeilinga   0519-297 280 of 06-12 839 195 
Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen. 
 
Dorpsbelang   http://www.niawier-wetsens.nl/ 

• Voorzitter  : Hendrik Nicolai 0519-241 658 
• Secretaris  : Linda Kooistra  0519-850 144 
• Penningmeester : Sietske van der Meulen 0519-241 615 
• Algemeen bestuur : Wiebe Turkstra  0519-242 081 

                              : Peter Tromp 0519-701 239 
• Webmaster : Peter & Annemarie Tromp  0519-701 239 

      
 

Freonen fan it Hokje:  
• Voorzitter  : Ronald Lodder 06-15 045 042 
• Secretaris              : Warner de Vries  06-12 687 508  
• Penningmeester : Jelles Hamstra                         06-30 135 797 

                                & Lex Meinema                        06-39 149 362 
• Algemeen bestuur : Janco Weidenaar 06-30 700 613 

    Tjeerd Cuperus 06-20 212 003 
    Jesse Boonstra  06-28 142 874 
    Rielof Jan Allema                     06-37 483 510 

 
GroenCommissie 

• Contactpersoon : Bert Allema 0519-241 335 / 06-53 737 469 
•               : Henk Meinema 0519-241 844  
•   : Gerard Kloostra 0519-242 287 
•      : Erik Turkstra 0519-242 152 
•      : Durk Weidenaar 0519-242 335 
•       : Riel K. Dijkstra 0519-241 645 
•      : Wim Rietdijk 0519-242 370 

 

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

• Voorzitster : Tjitske de Groot  
• Secretaresse        : Janny Kuipers   0519-241 938 
• Penningmeester    : Aaltsje Meirink                         0519-241 419   
• Bestuurslid        : Maaike Miedema    0519-571 173 

                     : Froukje Wiersma 0519-241 866 
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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 
• Bestuurslid   : 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  : Maaike Braaksma 0519-241414 
• Secretaris : Annet Basteleur  0519-242052 
• 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  
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Agenda Activiteiten in- en om Niawier- Wetsens 
 
Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agen da plaatsen in de centrale agenda. 
Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden. 
 
12-11  Wintermarkt Ornea State Paesens vanaf 10.00 uur 
12-11  Rommelmarkt in Raard 9.00-12.00 uur  
13-11  Wintermarkt Ornea State Paesens vanaf 11.00 uur 
 
15-11  Koffieochtend Nieuwe stijl  vanaf 9.30 uur in Nij Sion 
24-11  “Tsjerke wêze mei inoar” vanaf 19.45 uur in Nij Sion 
24-11  
  t/m    Kerst sprokkelfair in Anton Pieck Style bij de Vertakking Rijperkerk 
27-11  
26-11  Winterfair in Dickensstijl dorpshuis de Nije Warf Wouterswoude 
 
02-12  Klaverjassen vanaf 19.45 uur in Nij Sion 
03-12  Ladies Day in Nij Sion van 16.30-19.00 uur (alle zaterdagen is Bar open) 
11-12  Verhalenwandeltocht “Feest voor de geest” Kerk in Oostrum 12.30 uur 
11-12  WereldLichtjesdag Dokkum vanaf 19.45 uur Bonifatiuskapel 
16-12  Kerstfair Dokkum in Dickensstijl vanaf 
28-12  Koffieochtend Nieuwe stijl vanaf 9.30 uur in Nij Sion 
27-12   
  t/m     Oliebollen verkoop bij Hoesman – Siercksmawei 13 
31-12 

 
06-01  Klaverjassen vanaf 19.45 uur in Nij Sion 
07-01  Kerstboom inzamelen  (zie agenda op de site voor meer informatie) 
07-01  Ladies Day in Nij Sion van 16.30-19.00 uur (alle zaterdagen is Bar open) 
20-01  Bingo vanaf 19.30 uur in Nij Sion 
28-01  Regiofinale het Slimste dorp om 20.00 uur in MFC Het Spectrum - Burdaard 
 
03-02  Klaverjassen vanaf 19.45 uur in Nij Sion 
04-02  Ladies Day in Nij Sion van 16.30-19.00 uur (alle zaterdagen is Bar open) 
07-02  Koffieochtend Nieuwe stijl  vanaf 9.30 uur in Nij Sion 

 
03-03  Klaverjassen vanaf 19.45 uur in Nij Sion 
04-03  Ladies Day in Nij Sion van 16.30-19.00 uur (alle zaterdagen is Bar open) 
 
22-03  Koffieochtend Nieuwe stijl  vanaf 9.30 uur in Nij Sion 
 
01-04  Ladies Day in Nij Sion van 16.30-19.00 uur (alle zaterdagen is Bar open) 
 
07-04  Klaverjassen vanaf 19.45 uur in Nij Sion 
 
06-05  Ladies Day in Nij Sion van 16.30-19.00 uur (alle zaterdagen is Bar open) 
 
08-06  Dorpsreisje  
17-06 Indien voldoende opgave Oprit-/garageverkoop door Niawier 
 
 
 
 

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


