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Voorwoord
Beste dorpsgenoten
De Doarpskrante fan Nijewier, Wetsens is weer een feit. Een krant met heel veel leuke bijdragen van
verenigingen en dorpsgenoten. Wat te denken van een heerlijk recept van Carolien en Sibbele is natuurlijk
ook weer van de partij. De tuindames, de school, lief en leed en verschillende oproepen, nieuwe inwoners
die zich voorstellen, te veel om hier op te noemen dus genieten maar.
Al is er geen nieuws van de groencommissie toch heeft het "bosk" de afgelopen weken een ware
omwenteling ondergaan. Er was maar een heel klein beetje warmte en water nodig om alles wat maar
groeien en bloeien kan, tot volle wasdom te laten komen. Het fluitenkruid staat in bloei en de bomen zijn
weer groen. De vogels zingen het hoogste lied en de bonte specht doet zijn best om een nest te maken in
de bomen. Al is het maar klein, er gebeuren grote dingen in het bosk.
Geniet van het nieuws van uw en jullie dorpsgenoten.
Wij van de redactie wensen u alvast een fijne vakantie en een fijne zomer met veel zomerse dagen.
Annemarie, Marion en Tiny.

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.
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Nieuws van Dorpsbelang
Van de bestuurstafel van Dorpsbelang – mei 2017
Het is lente en overal zijn de boeren alweer druk bezig op het land. Schapen met
lammetjes en koeien in de weilanden maken het mooie plaatje van het
buitengebied van Niawier en Wetsens compleet. Dit is genieten!
Maar er wordt verder ook hard gewerkt. Uit een opgave van de Kamer van Koophandel is gebleken dat
Niawier en Wetsens met het buitengebied maar liefst een veertigtal ondernemers telt.
Bij deze ondernemers is onlangs een brief van onze dorpsgenoot Dorothé Voet bezorgd waarin een
donatie wordt gevraagd voor de aanschaf van duurzame bloembakken aan de hekken van het kaatsveld.
Dorpsbelang ondersteunt initiatieven van haar leden zoals dit bloemenproject ook van harte met een
financiële bijdrage. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie bij het Iepen
Mienskipfûns is dat een deel van de financiering opgebracht moet worden door de inwoners, vandaar
het verzoek aan de ondernemers om een donatie te doen.
Op dinsdag 16 mei worden de bloembakken geplaatst. De beplanting wordt vervolgens in de vooravond
verzorgd door de plantgroep, waarbij u allen ook van harte welkom bent voor een hapje en drankje.
Als Kaatsvereniging "De Trije Doarpen " begin juli 2017 het Nederlands Kampioenschap voor de
meisjes organiseert, staan de bakken in volle bloei en zo zorgt Niawier voor kleur en fleur bij het
kaatsveld. Ook dat wordt genieten!
Dan nog even een korte terugblik. Bijna veertig leden waren begin februari aanwezig in Nij Sion voor
de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang.
Zij hoorden onder meer hoe de Kascommissie, Activiteitencommissie, Groencommissie, Redactie
dorpskrant, Stichting Freonen van it Hokje, Stichting Nij Sion en CBS By de Boarne verslag deden van
hun activiteiten.
Het jaarverslag van Dorpsbelang werd deze keer in het Fries opgesteld en voorgelezen door onze
aftredende voorzitter Hendrik Nicolai.
Sinds april 2013 was Hendrik bestuurslid, de laatste jaren in hoedanigheid van voorzitter,
en konden de andere bestuursleden altijd rekenen op zijn grote kennis en kunde. Wij zullen hem zeker
missen maar wensen hem natuurlijk ook veel vreugde met zijn andere vrijwilligers activiteiten want
stil zitten, dat is niets voor Hendrik.
Onze nieuwe voorzitter is Wiebe Turkstra, geboren en getogen in Wetsens maar tegenwoordig
wonend aan de Bredewei met zijn gezin . Onder zijn voorzitterschap en met versterking van Janneke
Neef als algemeen bestuurslid gaat Dorpsbelang verder met het dienen van gezamenlijke maar ook
individuele belangen van de dorpsbewoners.
Zo heeft Dorpsbelang in maart jl. de tweede jaarlijkse gezamenlijke vergadering van Dorpsbelangen
van Dongeradeel bijgewoond, deze keer georganiseerd door Dorpsbelang Foudgum-BrantgumWaaxens. Het was vooral heel nuttig en leerzaam om te horen hoe andere dorpen omgaan met
bijvoorbeeld zorg, jeugdhonken, verenigingen, bezuinigingen gemeente, de gemeentelijke fusie,
scholen, dorpsbosjes, recreatie in Dongeradeel, AED in de praktijk en het project Holwerd aan zee.
Begin 2018 organiseert ons Dorpsbelang de derde gezamenlijke vergadering van Dorpsbelangen van
Dongeradeel waarvoor u, de leden, natuurlijk ook punten kunnen inbrengen.
Namens het bestuur wens ik u en jullie nu alvast een mooie zomer,
“De tiid giet fluch, gebrûk har wol”
Linda Kooistra, secretaris
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It giet oan, bloembakkenproject Kaatsveld
It giet oan!
De Bloembakkenwerkgroep is met steun van Dorpsbelang
aan de slag gegaan. Aan het hek van het Kaatsveld komen
10 grote bloembakken volgens de planning.
Gedachten daarbij:
• Fleurt de entree van het dorp op vanuit Metslawier;
• Geeft kleur aan de kaatsactiviteiten;
• Omlijst de fietsknooppunten route langs het kaatsveld
• Maakt het dorp als geheel nog aantrekkelijker!

UITNODIGING: Op dinsdagavond 16 mei vanaf 19.00 beplanten van de bloembakken.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze activiteit bij het kaatsveld mee te doen! Koffie
en thee met wat lekkers voor de energie!
De financiering voor dit plan wordt gedragen door de plaatselijke ondernemers met ondersteuning van
Dorpsbelang. Daarnaast is ook subsidie aangevraagd voor dit bloemenproject. In de zomerperiode zullen
eventueel aanvullend nog enkele kleinschalige acties voor dit project opgezet worden.
Op de website www.Niawier-wetsens.nl worden bij gelegenheid donaties vermeld van ondernemers die
daar belang bij hebben. Bent u enthousiast over dit initiatief, dan kunt u ook als privé persoon een donatie
doen voor het bloemenproject op de rekening van Dorpsbelang: NL54ABNA0496477307

Over zangkoor de Sionsjongers
Het zangseizoen is bijna weer teneinde voor zangkoor de
Sionsjongers. Er rest ons nog de jaarvergadering en als laatste
inspanning het gezamenlijk etentje bij restaurant/kunstgalerie De
Dream te Engwierum.
Helaas is het jaarlijks te houden concert er deze keer bij
ingeschoten. We waren te laat om een juiste locatie te kunnen
reserveren. Misschien kunnen we dit na de vakantie alsnog
inplannen.
Voorlopig stoppen we met zingen tot na de vakantie d.i. begin september. Dan heeft u ook weer de
gelegenheid om 'aan te haken' bij ons koor. U weet het: we zoeken nog steeds nieuwe zangers en
zangeressen die met ons mee willen zingen.
We studeren de laatste tijd op liedjes uit de jaren '70 en '80 zoals van ABBA, de Beatles, Simon &
Garfunkel en Sting. Maar ook de Friese en geestelijke liederen worden niet vergeten. Spreekt u dit aan?
Kom dan na de vakantie eens langs op woensdagavond in Nij Sion. De deur is dan weer open en er staat
een stoel voor u klaar. U ontmoet dan onze dirigente Zwaanette en u treft een aantal sopranen, alten,
tenoren en bassen. Tijdstip van ons samen zingen: rond kwart over 7. (19.15 u.)
Afgesproken? Tot dan en welkom bij
de Sionsjongers
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Oprit-/ Garageverkoop en Open Tuinen

Op zaterdag 17 juni 2017 van 9.30 uur tot 13.00 uur

Oprit-/Garageverkoop
en Open Tuinen
in Niawier
De bewoners hebben in de afgelopen weken de zolder, de garage en de kasten
opgeruimd en verkopen allerhande spulletjes. Door het hele dorp zijn er opritten vol
met tweedehands- of nieuwe goederen.
Bij de verkooppunten hangt de vlag uit en daar is tevens een plattegrond
verkrijgbaar waar de andere deelnemers op vermeld staan.
Tijdens deze verkoop zijn er een aantal mooie tuinen te bezoeken. De tuinen zijn heel
verschillend. U zult er zeker inspiratie opdoen. Geniet van de bloemen, kleuren en
geuren.
In één van de tuinen kunt u op het terras aan de vijver of in de
bostuin genieten van een kopje koffie of thee met een
zelfgebakken lekkernij voor een kleine vergoeding.
De open tuinen zijn te herkennen aan het groene lint aan de vlag.

Tot ziens op 17 juni 2017 van 9.30 – 13.00 uur in Niawier.

Ps. Mocht u zich nog op willen geven voor de verkoop en/of de open tuin dan kunt u mailen naar
afm.wiersma@gmail.com of bellen naar 0519-701239
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Hobbyhoekje
Margriet de Hoop (Terpstraat) zwemt bij de groep Waterpolo dames ZPC De Granaet. Zaterdag 8 april is
het damesteam van ZPC De Granaet uit Dokkum kampioen geworden in de waterpolo-competitie. Dit met
name jeugdige team heeft een geweldige prestatie neergezet. Twee jaar geleden is een groot deel van het
team gestopt, waarna de jonge generatie het destijds moest overnemen.

Na een lastig eerste jaar begon ook dit seizoen moeizaam. Gedurende het seizoen was er al snel een
stijgende lijn te pakken en begonnen de dames wedstrijden te winnen met uiteindelijk het kampioenschap
als resultaat. Met 12 punten voorsprong zijn de dames bovenaan geëindigd in de competitie en
promoveren ze naar een hogere klasse.
In de wedstrijd van afgelopen zaterdag werd met 13-7 gewonnen van De Plons uit Coevorden, de nummer
twee van de competitie. Trainer Rob van Hof kan terugkijken op een goed seizoen waarin de dames steeds
beter zijn gaan spelen. Echt een topprestatie.

Op zaterdag 22 april hebben ze nog een wedstrijd gespeeld, de 2e klasse was namelijk in tweeën gedeeld.
In deze wedstrijd hebben ze gespeeld tegen de kampioen uit de andere helft van de 2e klasse van het
Noorden. Ook deze hebben ze gewonnen in een spannende wedstrijd met 4-5 en dus zijn ze nu echt
kampioen van de hele noordelijke regio.
Hartelijk Gefeliciteerd: een Top prestatie!
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Fotograven gezocht
Ik heb een cursus fotografie gedaan en het lijkt
het me leuk idee om met dorpsgenoten die
fotografie ook leuk vinden, een keer een “fotoochtend/middag/dag” te organiseren. Zodat we
met z’n allen foto’s gaan maken en de resultaten
en bevindingen dan gezamenlijk doornemen
zodat we met elkaar en van elkaar kunnen leren.
Graag een mailtje sturen naar
a.kingma9@kpnplanet.nl of bellen naar: 0519-241 418
Groeten,
Baukje Kingma
It Heech

Avond 4 daagse
Starten in Oosternijkerk 30 mei tot 2 juni 2017
Inschrijven op dinsdag 30 mei vanaf 18.00 uur.
Start dagelijks tussen 18.15 - 18.45 uur vanuit
Dorpshuis De Terp Oosternijkerk.
Inleg € 3,00 voor alle avonden ( inleg bij 1 avond = € 2,50)

Workshop Feel Good
Gezellig samen genieten en beleven tijdens de Feel Good
Workshop. Met tips over gezondheid, een rondleiding en
uitleg over de praktijk Natuurlijk Mooi In Balans.
Zaterdag 20 mei van 14.30-16.30 uur.
Adres: Praktijk Natuurlijk Mooi in Balans
Bartenswei 6, 9138 CA Niawier.
Geef je op via de mail: j.holwerda10@kpnplanet.nl
Of bel na 19.00 uur 0519-241 748
Tip: kom zonder make-up
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Elfdorpshuizentocht

Wylde tulpen tocht
De Wylde tulpentocht is een wandeltocht langs wad en dorp.
Deze tocht is voor het eerst georganiseerd in 2013.
Ook dit jaar is voor alle afstanden een compleet nieuwe route
uitgezet.
Start is vanuit het Dorpshuis Tunawerth Oudbuurt 13
9145 SE Ternaard.
Deelnemers kunnen de volgende afstanden lopen:
40 KM - start tussen 7.30 - 8.30 uur, inleg € 10,00
20 KM - start tussen 9.00 - 10.00 uur, inleg € 10,00
10 KM - start tussen 10.00 - 11.00 uur, inleg € 5,00
Kinderen T/m 12 jaar onder begeleiding.
Extra parkeerruimte aan de Nesserweg 2, 9145 CG Ternaard. Dit wordt met bordjes
aangegeven.
Tot ziens op 19 augustus 2017.
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Wandelen
Hallo dorpsgenoten
Zoals de meesten van u misschien wel weten is dat ik gek ben op
wandelen. Misschien bent u mij wel eens tegen gekomen. Ik heb
een vast maatje waar ik graag mee loop. U kent hem vast wel.
Maar nu leek het mij leuk om ook eens met anderen te wandelen,
bijvoorbeeld op een gewone doordeweekse dag. Eerst samen even
een kopje koffie of thee en dan samen een "blokje" om. Lange of
korte wandeling dat maakt niet uit. Samen een route uitstippelen
lijkt mij het leukste.
Wie komt er op vrijdag 2 juni bij mij op de
koffie en gaat samen met mij te wandelen? Om
half tien staat de koffie klaar, laat je even weten
dat je komt?
Telefoon 0519-241 700 of mail me even.
Spontaan aanschuiven mag ook.
Tiny Weidenaar Bredewei 4a.

Lief en Leed

Geboren
Op 18 maart 2017 om 01.16 oere is berne

Thomas Kay Eerenvelt
Soan fan
Thomas en Ruth
Siercksmawei 8, 9138 SX Niawier

“in Pracht mantsje en
wat bin we grutsk op him”
-9-

Ta oantinken
Wij gedenken onze oud inwoonsters van Niawier die
de laatste jaren in de Skûle in Metslawier hebben
gewoond.

Op 1 Juni 2016 is overleden op de leeftijd van bijna 91 jaar, A Braaksma Groen.
Zij woonde met haar man en kinderen aan de Auck Doniastrjitte met haar man en kinderen
waar ze een loonbedrijf hadden.
Later woonde ze aan de Terpstrjitte toen ze alleen was.
Na een operatie kon ze niet meer terug naar haar woning en is ze komen wonen in de Skûle.
Veel sterkte voor haar kinderen en kleinkinderen.
Op 2 februari 2017 is overleden ook op de leeftijd van bijna 91 jaar F. Braaksma Kooi.
Met haar man en kinderen woonde zij op de Stjelp aan de Grytmanswei.
Ze hadden vee en later ook mestkuikens.
Later zijn ze in de buorren komen wonen en zijn Dries en Maaike op de stjelp komen wonen.
Toen ze alleen kwam is ze in een aanleunwoning bij de Skûle gekomen. De laatste tijd
woonde ze in het huis. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
En op 30 Maart is overleden F. Kingma Bosch, ook zij was bijna 91 jaar.
In Niawier werd ze altijd tante Foekje genoemd.
Jaren heeft ze aan de Singel gewoond waar nu haar zoon Johannes nog woont.
Later kwam ze te wonen aan het Tsjerkepaad en daarna nog jaren in de Skûle. Ook haar
kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte nu zij verder moeten zonder hun lieve
moeder en beppe.
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Froukje Pagonendji Dijkstra
De sinne skynde
de blommen bloeiden
de fûgels fluite
en doe waard it stil……….

Op 31 Maart waard Nijewier opskrikt. Froukje wie ferstoarn.
Noch mar 49 jier âld.
Se is opgroeid yn Nijewier mar wenne de lêste jierren yn Bangui, yn de Sintraal Afrikaanse
Republyk mei har man Joël.
Ofrûne jier is se troud mei Joël, earst yn Bangui en yn septimber hjir yn Mitselwier yn de
Rehoboth en letter hawwe se mei famylje en freonen feest fierd yn Nij Sion
Har leafde foar de neisten brocht har op ferskate plakken yn de wrâld. Se stelde harren
boppe harsels en joech alles dat se hie.
Oan har moaie en ynspirearjende reis troch it libben is in ein kommen.
Dizze wurden skreaunen Riel en Joke en har susters, sweagers, neven en nichten yn de
roubrief.
Wy tinke oan har heit en mem, Joël, sussen, sweagers, tantesizzers en oare famylje.
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Afke Dijkma van der Veer.
Op 1 Februari is overleden Afke Dijkma van der Veer.
Afke groeide op in de Wouden,
zij was dochter van bakker van der Veer.
Ze hielp mee in de huishouding en de bakkerij.
Toen ze met Ico trouwde is ze in Niawier komen wonen.
Eerst aan het Linepaed en later aan de Terpstrjitte
waar ze een kippenstal hadden.
Later is het bedrijf verhuist naar de Mearswei.
Haar grote passie was klassieke muziek en zang.
Zelf speelde ze tot 2016 op het kerkorgel
in de gereformeerde kerk.
Helaas bleek vorig jaar dat ze ernstig ziek was.
Op 1 Februari is ze overleden.
Wij denken aan Ico, haar kinderen en
kleinkinderen en verder familie.
Veel sterkte voor nu en de komende tijd.
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Gezamenlijk aan de slag met de opslag
De opslag was vroeger de plek waar schuiten turf, takkenbossen en andere zaken aan wal brachten. Ook
werden er goederen, zoals landbouwproducten, geladen en afgevoerd naar diverse bestemmingen. Verder
werden de zogenaamde tonnetjes met menselijke uitwerpselen hier geleegd in een aparte geul. Dit werd later
weer hergebruikt door boeren die het vermengden met koeienmest. Zo had men genoeg om het land te
bemesten. Ook kon men snoeiafval hier kwijt.
Nu nog steeds is het haventje, ‘’de opslag’’ een klein stukje water, wat nog net aan het dorp toekomt.
Dorpsbelang zou dit haventje graag op kort termijn willen veranderen naar een aantrekkelijk en
bezienswaardig stukje Niawier. In de jaren tachtig is hier al eens een idee over uitgedacht maar nooit echt
uitgevoerd. Gelukkig heeft de gemeente toen wel op aandringen een gedeelte van de wal opgeknapt. Dit idee
voldoet nog steeds grotendeels aan hetgeen wat de bestuursleden van dorpsbelang voor ogen hebben. Wij
zouden dit plan graag nieuw leven inblazen door verder te gaan waar men toen is gestopt. Onderstaande
tekening is van destijds en dient als inspiratie (noot van de Redactie: herkent u de Steur van Niawier?).
De eerste stap die wij nemen, is door middel van deze publicatie horen wie ons wil helpen. Dit houdt in:
uitwerken van ideeën, uitwerken van begrotingen en het maken van tekeningen. Vervolgens gaan we kijken
naar de financiering, dus aanschrijven fondsen en andere mogelijkheden waar we financiële middelen
kunnen halen. Ook zullen we de gemeente vragen wat zij voor ons kunnen betekenen.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we een mooi stukje historie weer in beeld kunnen brengen, zowel
voor onszelf als toekomstige inwoners, maar ook voor toeristen en passanten. Het zou mooi zijn als het een
sociaal ontmoetingsplekje gaat worden.
Wilt u ons helpen, in wat voor vorm dan ook, meld u dan aan bij Peter Tromp, Siercksmawei 27 of via
email: belangenniawier@gmail.com of via het secretariaat: secretaris@niawier-wetsens.nl Natuurlijk kunt u
ook altijd één van de andere bestuursleden aanspreken.
Namens het bestuur van Dorpsbelang Niawier-Wetsens,
Peter Tromp
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De fleurige entree van Niawier
Vorig jaar in oktober hebben we met de `buertferiening
mei elkoar` op een zaterdagmiddag rond de bomen op
de Siercksmawei bijna 6.000 bloembollen gepoot.
Het heeft even wat zweetdruppeltjes gekost maar
binnen 2 uur hadden we alles gepland en wat hebben
we er de afgelopen maanden (en nog steeds) een
plezier van.

Oranjevereniging
De viering van Koningsdag begon met het zingen van het Wilhelmus, Oranjekoek en een Bingo. Al mocht
je geen Bingo zeggen maar “Willem Alexander” als je de kaart vol had. En één jonge winnaar wilde er
zeker van zijn dat hij het goed zei: “Koning Willem Alexander”! Nou, dat was goed voor een grote doos vol
oranjekoeken!
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Nieuwe bewoners van
De nieuwe bewoners van de Auck Doniastrjitte 5
Als nieuwe bewoners van de Auck Doniastrjitte 5 in Niawier, willen
wij ons graag voorstellen. Wij zijn Peter, geboren in Sneek en Roely
Grebe, geboren in Klazinaveen. Wij zijn beiden 61 jaar. Wij hebben 2
honden: Amor, een golden doodle en Fleur een labrador.
Onze vorige woonplaats was Dwingeloo. Aangezien we een boot
hebben en de weekenden vaak in Friesland waren, ging ons hart uit
naar Friesland, rust en ruimte. De plaats Dokkum en het wad
trokken ons erg aan. Toen wij het lieve huis aan de Auck Doniastritte 5 in Niawier hadden gezien, was het
plaatje compleet, en we genieten er nog elke dag van.
Jullie zullen ons nog niet zo vaak in het dorp gezien hebben,
want Peter is nog herstellende van een darmoperatie die een
paar dagen voor de verhuizing heeft plaatsgevonden. Gelukkig is
dat goed verlopen en volgt in mei/juni nog een hersteloperatie
van het tijdelijke stoma.
Wij hebben het erg naar de zin hier en hopen hier nog lang te
mogen wonen.
Peter en Roely Grebe, Amor en Fleur

De nieuwe bewoners van de Siercksmawei 3
Hallo!
Als nieuwe bewoners van de Siercksmawei 3, willen wij reageren op de vraag een stukje in de dorpskrant te
schrijven.... Omdat ons huis in Drachten was verkocht, moesten we naar een ander onderkomen
omzien....veel op 'Funda' rond gekeken tot we dit huis hadden zagen...
Wij, Freerk & Aukje en Johannes, wonen hier sinds half maart. Niet helemaal nieuw voor de omgeving.
Freerk is opgegroeid in Nes en Aukje in Ternaard. Dus terug op de 'klaai'. Samen hebben we 5 kinderen,
waarvan Johannes nog thuis woont.
Na ons huwelijk hebben we enkele jaren in Nes gewoond, zijn in 1999 verhuisd naar Oosternijkerk en
hebben de laatste 8 en half jaar in Drachten gewoond.
Vaak door Niawier gereden, maar nooit gedacht hier te wonen, tot op internet het huis te koop werd
aangeboden.....Voor ons was belangrijk dat er een goede busverbinding zou zijn voor Johannes. Dokkum en
Metslawier liggen op fietsafstand, dus geen probleem.
Vorig jaar nog een nacht op Wetsens gelogeerd, genoten van het prachtige weidse (wijdse)zicht!
Wilt u zichzelf ook voorstellen in de dorpskrant? Graag een mail sturen met het verhaaltje
naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com
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Nieuws van de Dorpstuin Niawier
Hier nog even een stukje over onze mooie dorpstuin
aan het Tsjerkepaad. Half maart hebben we even bij
elkaar gezeten met 6 vrouwen (en 1 man die altijd het
gras maait) over hoe we het dit jaar weer gaan doen
met de tuin. Vorig jaar stond de tuin er prachtig bij
met aan de voorkant prachtige bloemen en de
groenten er achter. Een week of 4 geleden zijn we
weer begonnen met eerst het onkruid maar eens te
verwijderen en te kijken hoe alles er bij stond.
Er zijn prachtig mooi bloeiende felblauwe vergeet-me-nietjes en viooltjes
en ook de stokrozen komen al weer op en veel ander moois. We hebben
aardappels gezet, boontjes geplant, allerlei groenten gezaaid, de
bessenstruiken en aardbeien zitten al vol knoppen. Er zijn mooie randen
met geraniums geplant. Ook is er een kasje neergezet waar we sla in willen
kweken. Dus weer druk aan het werk en vooral ook genieten door met
elkaar te tuinieren en van elkaar te leren en ideeën uitwisselen, ook niet
onbelangrijk.
Laat het dus geen drempel zijn om mee
te doen als je niet heel veel kennis van
tuinieren hebt, als het je leuk lijkt, we
doen het samen, uitgezonderd een stukje
wat door 1 persoon wordt beheerd. Het
is ook gezellig pauze te houden aan de
grote picknick tafel met thee, fris en wat
lekkers er bij. Zo nu en dan komt er
iemand langs, dat vinden we heel
gezellig, we hebben ook vaak wel wat
extra mee zodat wie dat wil ook een kopje thee of fris mee kan drinken en even kan genieten.
We zouden het leuk vinden dat er (zo nu en dan) meer mensen mee willen helpen om zo van deze mooie tuin
in het centrum van het dorp een mooie ontmoetingsplek te maken. In september met burendag gaan we weer
iets leuks organiseren en als er eerder iets te beleven valt horen jullie het wel. We hopen ook doordat er meer
mensen betrokken zijn bij de tuin, we het tuinieren en kennis van de planten een beetje door te kunnen
geven. Van harte welkom allemaal.
De tuinvrouwen (en man natuurlijk) van de Doarpstún Niawier.

Meisjes Club Maria en Jongensclub Samuël
In de vorige dorpskrant werd gevraagd wie nog namen weet bij de foto. Dit
berichtje ontving de redactie:
Hallo,
Nummer 17 is Theunis Jelsma van Jelle en Anneke.
En de chauffeur is Gosse Visser, seit ûs mem.
Met vriendelijke groet,
Griet Katsma.
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Wist u dat, AED
De AED die bij Firma Veenma hing is verplaatst naar de woning van Peter en Annemarie, aan de Siercksmawei 27. De
reden hiervoor is dat t.z.t. de AED bij verkoop/verhuur pand daar niet blijft hangen.
Tijdens de tweede opleidings-ronde voor bedienen AED afgelopen jaar hebben we een kast aangeboden gekregen
van EHBO vereniging Ferwert. Dit omdat men vond dat wij qua aantallen een top prestatie geleverd hebben. Een
klein dorp die zoveel mensen in beweging kon krijgen om hun AED certificaat te halen is een ware prestatie vond
men. Zou zie je maar weer dat deze prestatie een prachtig cadeau heeft opgeleverd. In overleg met Gosse en Stien
mogen wij de AED in Niawier behouden die uiteindelijk privé bezit is van hun. Op deze manier behoudt Niawier haar
twee AED’s en zijn we een hartveilig dorp.

De nieuwe kast is voorzien van verwarming en koeling, zodat de AED nu ook in de winter via een buitenkast
bereikbaar is. De kast is tevens voorzien van een pincode, welke tijdens een hulpverleningsoproep mee gestuurd
wordt in het bericht naar de hulpverleners die de AED dienen te halen. Hieronder kunt je zien hoe zo’n bericht tot
stand komt.

- 17 -

Nij Sion
Als je in de gelegenheid wordt gesteld zowel in de dorpskrant als ook op de leden vergadering iets
over Nij Sion te vertellen dan valt het niet mee om 2 keer per jaar met “iets nieuws” te komen
zonder in herhaling te vallen want dat wordt dan vervelend.
Dat geld niet voor ons verzoek om zich als vrijwilliger te melden voor de georganiseerde
activiteiten in ons dorpscentrum. Daar hebben we zo langzamerhand wel meer van nodig omdat er
meer stoppen dan zich aanmelden waardoor de “groepen” vrijwilligers zo langzamerhand te klein
worden en de belasting te groot wordt.
Door te schuiven met personen kunnen we tot nu toe het nog wel handelen maar dat moet wel
veranderen willen we aan de “vraag” te kunnen voldoen. Daarom nogmaals een oproep aan onze
inwoners om zich aan te melden bij een van de bestuursleden.
Regelmatig komt U met Nij Sion in aanraking middels mee te doen aan de activiteiten die erop
gericht zijn op sociale contacten te onderhouden en niet het minst belangrijk zijn de vaak daar uit
vloeiende inkomsten voor de exploitatie van Nij Sion. Voorbeelden daarvan zijn o.a “de zaterdag
middagen“, jammer dat dat niet wil lukken en ook de deelnemers aan het klaverjassen kan veel
beter.
Positief waren de afgelopen maanden de verkoopzaterdagen waarop men gebakken vis kon
kopen tegelijk met de plantjesmarkt. Prachtig dat onze visbakkers zich zo inspannen voor Nij Sion.
We gaan nu de rustige tijd tegemoet voor wat betreft vergaderingen en dergelijke tijd om alles
goed na te lopen op verbeteringen en onderhoudsklussen te doen natuurlijk weer met onze
vrijwilligers.
Bestuur en vrijwilligers van Nij Sion.

Vrijwilligers gezocht
Mijn buurvrouw Carolien en ik houden wel van feestjes.
Hier staan we in de keuken van Nij Sion. Binnen in de
zaal zijn de voorbereidingen voor een Cowboyfeest. De
jarige job is een Line dance lerares en de gasten
druppelen binnen in de mooiste cowboykleding! Het
werd een fantastische avond met veel dansen en Griet
Wiersma zong life. Samen met Jappie hebben we het
behoorlijk druk gehad met drankjes schenken en met de
hapjes rondgaan.
Soms zijn er ook droevige diensten als vrijwilliger. Dan
schenken we koffie bij de uitvaart van een dorpsgenoot.
We snappen nu eindelijk hoe het grote koffiezetapparaat
werkt… En de afwasmachine is in 4 minuten klaar ☺.
Wil je ook vrijwilliger worden? Bel één van de mensen
van Nij Sion (zie telefoonlijst van de Dorpskrant).
Groetjes van Marion en Carolien
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NIJ SION NIAWIER
Lekker en Maitiid
Zaterdag 25 maart stonden onze visbakkers weer voor u klaar. Vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur kon u bij Nij
Sion terecht voor lekker gebakken kibbeling, schar e.d.
Om de tuin weer op te fleuren kon u ook voorjaarplantjes en
potgrond kopen.
Mede dankzij het geweldige weer is deze dag een groot succes
geworden. Het resultaat was het mooie bedrag van € 600,00.
►► Daarom gaan wij 13 mei voor de tweede ronde, met nieuwe
plantjes en natuurlijk de gebakken vis!
► ► 3 juni is de jaarlijkse Elfdorpshuizen
fietstocht. Doet u mee? De deelname is gratis en u
fietst een prachtige route door Noordoost
Friesland.
► ► Tijdens de garage verkoop op 17 juni is het
terras voor Nij Sion open voor een kopje koffie
met wat lekkers!

Sport Staalt Spieren
Gym: Iedere woensdagmiddag is er gym in het Dorpshuis, ‘de Terp’, in Oosternijkerk. De lessen worden
gegeven door meester Freerk. Lijkt het je ook leuk om een keer te komen kijken, je bent van harte welkom
om een proefles te komen doen.
Groep 1/2:
13.30 - 14.30 uur
Groep 3/4:
14.30 - 15.30 uur
Groep 5/6/7/8: 15.30 - 16.30 uur
Freerunning: 16.30 - 17.30 uur
Bodymove: Bodymove is een uur volop bewegen op muziek. Er is aandacht voor het gehele lichaam. Er
wordt extra gewerkt met behulp van gewichtjes en de Dynaband voor spierversterkende oefeningen.
Bodymove is iedere donderdagavond van 19.45 tot 20.45 uur in het Dorpshuis ‘de Terp’ in Oosternijkerk.
Docent is Ykje de Vries uit Dokkum. Nieuwe leden zijn in het nieuwe seizoen, september 2017, van harte
welkom. Kom dan gerust eens langs voor een proefles!
Info: Op onze Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk komt de datum van het nieuwe seizoen
van gym en bodymove te staan. Een sportieve groet namens het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
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Ropta Boys
Het voetbalseizoen loopt alweer op zijn eind.
Er is in deze 2e seizoenshelft veel gebeurd
en we zijn nu weer aangekomen bij de tijd
van successen en teleurstellingen. We
hebben er bij Ropta Boys weer een aantal
kampioenen bij waar we natuurlijk trots op
zijn. Nu echter eerst het nieuws van het
afgelopen half jaar.
Crossloop
De eerste activiteit van Ropta Boys in 2017 was traditiegetrouw de crossloop. De eerste zaterdag van 2017
viel op 7 januari en dit betekende veel hersteltijd na een voor veel leden ongetwijfeld intensieve oudjaarsnacht. In de vroege morgen werd er nog gediscussieerd of het wel verstandig was om het door te laten
gaan. We zijn gewoon gestart en hebben geen problemen ondervonden van de gladheid. Voor de jeugdleden was er in de ochtend een leuk parkoers en ’s middags was de beurt aan de wandelaars en de
seniorencrossloop. Na een spannende loop met een fanatieke eindsprint wist Willem Wijma net voor Jimke
Haaksma zijn voet over de finish te gooien. Deze twee mannen waren zeer aan elkaar gewaagd. Na afloop
was er een gezellige nieuwjaarsreceptie waarbij terug- en vooruit werd gekeken. Een prima start van 2017!
Nieuwe trainer
Afgelopen najaar gaf de huidige trainer Dick Groen aan zijn contract niet te verlengen. Dit betekende een
zoektocht naar een nieuwe trainer. De technische commissie heeft gezamenlijk met de spelersraad na
enkele gesprekken met verschillende kandidaten een zeer geschikte trainer gevonden. Daarom
verwelkomen we Wietse van der Veen in het seizoen 2017-2018 als nieuwe hoofdtrainer van Ropta Boys.
Wietse komt over van VV opende waarmee hij momenteel in de 4e klasse C acteert. We zijn erg blij met de
komst van Wietse en wensen hem veel succes en plezier bij Ropta Boys.
Sponsoravond
Op vrijdag 27 januari organiseerde Ropta Boys voor het eerst een sponsoravond. Zoals voorzitter van de
sponsorcommissie; Geert Linthof, al aan gaf tijdens de opening van de avond was dit iets wat al een
geruime tijd op de agenda van de sponsorcommissie stond. Sponsoren dragen bij aan het voortbestaan
van de club en die moet je koesteren was daarom ook het idee achter deze avond. Een prima opkomst van
ongeveer 70 sponsoren geeft aan dat dat gevoel wederzijds is.
Na het startsein was het woord aan David Endt, de spreker van de avond. David Endt is bekend als
journalist, columnist en vooral als oud-werknemer van Ajax. Als jeugdspeler begonnen en na verscheidene
omzwervingen uiteindelijk weer terechtgekomen bij Ajax. Endt is jarenlang nauw betrokken geweest bij het
eerst elftal en heeft de grote successen van Ajax in de jaren 90 van dichtbij meegemaakt.
Aan de hand van verscheidene anekdotes kregen de aanwezigen een mooi beeld van het ontstaan van het
team wat deze successen behaalde. Hij vertelde hoe Louis van Gaal een team smeedde waarin iedereen
met succes bezig was en optimaal kon presteren. Hoe van Gaal een veilige omgeving creëerde waarin
iedereen zich goed voelde en zich kon ontwikkelen. Daarna kwamen de favoriete Ajax-opstelling van Endt
met toch wel een aantal verrassingen. De een minder geslaagd bij Ajax dan de ander maar allemaal
spelers die duidelijk indruk op Endt hebben gemaakt. Hierna konden de aanwezigen nog enkele wissels
toepassen wat nog enkele leuke anekdotes opleverde.
Na een rondje vragen werd er door Endt afgerond en kon de muziek aan. Dit werd verzorgd door de band
Sjanz van Sjerk Faber. Onder hun begeleiding werd de avond tot in de late uurtjes voortgezet.
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Veranderingen jeugdvoetbal
De KNVB heeft voor het aankomende seizoen enkele flinke veranderingen in petto voor het
amateurvoetbal. Zo verandert het jeugdvoetbal flink en beginnen we later aan de competitie. De pupillen
komen op kleinere velden te spelen om op deze manier vaker aan de bal te komen en actiever deel te
nemen aan het spel. De gedachte hierachter is dat het niveau van het amateurvoetbal op lange termijn
omhoog gaar. Daarnaast zien we enkele kleine aanpassingen in de spelregels. We zijn als club aan het
inventariseren wat dit voor ons betekend en hoe we ons het best kunnen voorbereiden op deze
aanpassingen.
Het voetbalseizoen begint daarnaast flink later dit jaar; begin september vinden de eerste bekerwedstrijden
plaats en eind september begint pas de competitie. Dit houdt in dat we ook later eindigen in 2018.
Daarnaast wordt de variabele winterstop ingevoerd, dit houdt in dat clubs een aantal wedstrijden moeten
spelen in de winterstop. De clubs kunnen echter zelf bepalen wanneer deze gespeeld gaan worden zodat
er rekening gehouden kan worden met de voetbalvelden en het winterweer. Dit lijkt ons een positieve
ontwikkeling waarbij er minder wedstrijden hoeven te worden afgelast.
Kampioenen
Zoals al eerder in dit stuk naar voren kwam hebben we dit jaar
weer enkele succesvolle teams bij Ropta Boys. Zo werd de
JO9-3 kampioen. Een leuke prestatie van deze ploeg! De
pupillen in deze categorie kunnen alleen dit jaar nog kampioen
worden i.v.m. de veranderde opzet. Daarom is het natuurlijk
extra leuk voor dit jonge ploegje.
Ook de MO15-1 werd kampioen. Dit meisjes team wist op
eigen veld van een concurrent te winnen en de laatst
overgebleven concurrent verloor haar wedstrijd waardoor het
kampioenschap binnen was. Ook hier de complimenten aan
speelsters, leiders en trainers!
Ook bij de senioren werden er kampioenschappen binnen
gesleept. De 45+ van Ropta Boys begon in deze
voorjaarreeks weer in competitieverband en dit leverde direct
een kampioenschap op. Het 45+ team speelt 4*3 wedstrijden
waarbij er elke keer 3 wedstrijden op een vrijdagavond worden
afgewerkt. Na 3 avonden en negen wedstrijden waarin de
ploeg ongeslagen bleef kon het kampioenschap worden
gevierd. Een heel erg knappe prestatie van deze gezellige
ploeg ‘oudjes’!
Het tweede elftal speelde haar kampioenswedstrijd 29 april.
Thuis moest er gewonnen of gelijkgespeeld worden tegen
directe concurrent Zwaagwesteinde. Na een wedstrijd vol
spanning wist de ploeg een 3-1 overwinning binnen te slepen
en stelde daarmee het kampioenschap veilig!
Namens Ropta Boys alle kampioenen gefeliciteerd!
Afsluiting seizoen
Traditiegetrouw houdt Ropta Boys ook dit jaar weer een afsluiting van het seizoen. Dit zal plaatsvinden op
3 juni. Alle leden zijn dan natuurlijk weer van harte uitgenodigd voor een leuke dag waarmee we het
seizoen afsluiten. Meer informatie wordt t.z.t. bekend gemaakt. Dit was de nieuwsupdate van Ropta Boys.
Kijk voor meer actueel nieuws eens op onze facebookpagina of website.
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Tuinliefhebbers opgelet
Tijdens de garage/opritverkoop op 17 juni zijn ook een aantal
mooie tuinen te bezoeken. De tuinen zijn heel verschillend. U
zult er zeker inspiratie opdoen. Geniet van de bloemen, kleuren
en geuren.
In één van de tuinen kunt u op het terras aan de vijver of in
de bostuin genieten van een kopje koffie of thee met een
zelfgebakken lekkernij voor een kleine vergoeding.
Tot ziens op 17 juni 2017 van 9.30 – 13.00 uur in Niawier.
De open tuinen zijn te herkennen aan het groene lint aan de
vlag. Wilt u ook uw tuin openstellen? Stuur een mail naar
afm.wiersma@gmail.com

Koffie met wat lekkers in de Theetuin

Fierljeppen iets voor u???
Kom eens langs bij Fierljepklup Buitenpost voor een
personeelsuitje of een leuke middag met een vereniging.
Demonstraties
Fierljeppen is voor personeelsverenigingen, familie-uitjes of
gewoon vriendengroepen de unieke sport, om eens uit te
proberen. Iedereen kan namelijk fierljeppen, en dat laten we u
graag zien bij een demonstratie. In één morgen of middag leert u
de basis van de sport. Ervaren fierljeppers van onze vereniging
begeleiden u in ongeveer 1,5 tot 2 uur durende demonstratie.
Een cursus ziet er ongeveer als volgt uit
– Eerst wordt geoefend op het zandbed met een korte polsstok om de basistechnieken te leren.
– Dan wordt er gesprongen vanaf een verhoging (schansje) op het droge met een aanloop.
– Hierna gaat er echt gefierljept worden over een 5 meter brede sloot. Natuurlijk is er hier de mogelijkheid
om een nat pak te halen. Ook wordt hier extra geoefend op de techniek, want voor de echte cracks is
hierna nog de mogelijkheid om over een echte wedstrijdschans te springen met 9 meter breed water.
U zult enige droge kleding mee moeten nemen en warme douches zijn aanwezig. U bent verzekerd van
een spectaculaire morgen of middag.
Voor boekingen of meer informatie kunt u contact opnemen met : Dhr. D. Braaksma
driesbraaksma@ljeppersklubbuitenpost.nl 06-129 98 142.
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Kom in de molen!
Zaterdag en zondag 13 en 14 mei 2017 zijn de
Nationale Molendagen. Wellicht zijn deze data al
verstreken bij het ter persen gaan van onze Dorpskrant.
In het algemeen zijn op genoemde molendagen een flink
aantal molens geopend voor het publiek. Dat houdt in
dat de betreffende molenaars de deur van hun molen
open zetten en hun molen (bij voldoende wind) laten
draaien.
De toegestroomde bezoekers krijgen zodoende de
gelegenheid om de molen eens van binnen te bekijken,
waarbij de molenaar desgevraagd uitleg geeft over de
geschiedenis, de opbouw en de werking van de molen.
Molens bij ons in de buurt zijn de “Ropta” molen bij
Metslawier en molen “De Hond” te Paesens.
Buiten de molendagen draait molen de “Ropta” normaal gesproken ook elke zaterdagochtend en
is daarbij ook toegankelijk voor de geïnteresseerde bezoeker. De molen is een korenmolen uit
1836 en staat op het terrein van de HZPC naast het grote kassencomplex. De vrijwillig molenaars
van dienst zijn daar: Henny, Leo en Sietse. Heel aardige mensen die u vrijwillig te woord willen
staan en u zullen rondleiden.
Ondergetekende, Wim Rietdijk, is sinds
kort molenaar op molen “De Hond” en
draait samen met molenaar Frits Blom
op zaterdag ('s ochtends of 's middags)
deze molen te Paesens. De opgang
van de molen is naast een woonhuis
(eigen weg) maar kan, door het recht
van overpad, over deze weg betreden
worden. Molen “De Hond” is eveneens
een korenmolen en heeft als bouwjaar
1861. De molen heeft rondom een
stelling (balkon) van 5,90 m hoogte van
waar af de wieken en zeilen bediend
kunnen worden. Het bovendeel van de
molen (de kap) kan verdraaid en op de
wind gezet worden d.m.v. een kruilier, die aan de achterkant van de molen aan de zgn. staart
bevestigd is, en die met een kabel opgedraaid kan worden.
Dit in het kort over de molen. U moet maar eens langs komen voor verdere uitleg en/of een
praatje. Over het weer bijvoorbeeld, dat voor molen en molenaar heel belangrijk is. Welkom op
onze molens dus en tot ziens bij die gelegenheid.
Molenaar Willem
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Ode aan Niawier
Mei 2017
Tien jaar geleden mocht ik deelgenoot worden van het dorpsleven in Niawier in de woning aan de Auck Doniastrjitte,
toen beter bekend als ‘de woning van Frans en Ien’.
De hartelijke ontvangst, de vriendelijke omgang en de betrokkenheid op elkaar maakten het leven in de
gemeenschap van Nijewiersters tot een genoegen.
Toen ik na zeven jaar een kleinere woning op het oog had aan de Terpstrjitte en dat besprak met een van mijn
kinderen stelde die mij de vraag waarom ik, als ik toch ging verhuizen, niet naar de bewoonde wereld terug wilde
komen.
Ik viel toen helemaal stil aan de telefoon… dat was geen seconde bij mij opgekomen, werkelijk geen seconde!
Daarmee werd voor mij onbewust duidelijk hoe ECHT ik het hier naar mijn zin heb.
Alle buren en dorpsgenoten ervaar ik als vrienden, dichtbij als het
nodig is en op voldoende afstand om een eigen leven te kunnen
leiden. De goede mix om vriendschap goed te houden.
Daarnaast is de ruimte, stilte en zuivere lucht in Niawier een niet te
veronachtzamen aantrekkelijkheidsfactor in het (be)leven hier.
Ik ervaar het verder als een voorrecht dat er geen GSM-zendmast in
ons dorp staat maar dat omringende dorpen die wel hebben zodat we
toch goede ontvangst hebben. Daarnaast is de Sintrale as ver genoeg
om geen geluidshinder te geven maar gelukkig weer dichtbij genoeg
om voordeel van te kunnen hebben.
De Nijewiersters zorgen goed voor hun huizen, dat straalt een prettige
sfeer uit naar ieder die ons dorp bezoekt. De initiatieven van diverse
buurtverenigingen voor aanplant van bloembollen in de openbare
ruimte dragen zeker een steentje bij aan de vriendelijke aanblik van Niawier die fietsers langs de Knooppuntenroute
zullen ervaren.
Een volgend project zou kunnen zijn om de knooppuntenroute langs de Dorpstuin te leiden, vervolgens langs het
standbeeld van dichter Anders Minnes Wybenga, waar de Gemeente ieder jaar prachtige bloembakken plaatst(!).
Dan met zicht op het prachtige historische Linepaed, via het Tsjerkepaed met de in ere herstelde dorpspomp naar de
Terpstrjitte en het volgende routebord op de hoek van het kaatsveld.
Het (onvermoed!) grote aantal ondernemers in ons dorp en de zeer getalenteerde dorpsgenoten op gebied van zang
en muziek, schilderkunst en overige creatieve uitingen vormen samen een sprankelende en actieve
woongemeenschap.
Ook in gemeenschappelijke initiatieven zoals de Dorpstuin, samen papier inzamelen, ons Dorpshuis Nij Sion met
vrijwilligers bemannen en onder andere een jaarlijkse bazar organiseren ligt een gemeenschapszin en betrokkenheid
besloten die weldadig overkomt. Hoera voor alle vrijwilligers op welk terrein dan ook!
Deze inzet van heel veel dorpsbewoners, zeker ook van de jeugd, maakt Niawier tot een aantrekkelijke
leefgemeenschap waarin op respect voor elkaar gerekend kan worden (ook al wordt dit soms pas achteraf betuigd
bij kleine incidentjes). Al met al een heerlijke woongemeenschap met de mooie omgeving als toetje, maar evenzo
het omgekeerde: een heerlijke leefomgeving met als toetje geweldige dorpsbewoners.
Deze ode aan Niawier is daarmee tevens een ode aan de Nijewiersters!!
Dorothé Voet
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Sibbele
Voorjaar 2017
Nou hebben wij wederom de vraag om voor de dorpskrante het neis van Wetsens en omstreken op te
noteren en wij hebben wederom een nije inwoner te wonen in Wetsens in het huis van Roel en Elly want
die verhuisden naar Harlingen bij de zee maar wij weten verder nog helendal niks van en over de nije
bewoner kunnen wij niks vertellen want wij hebben nog geeneens kennis gemaakt gemaakt maar Gooitzen
maakte wel een reis naar Rome alwaar hij met zijn college paus Frans in peteer was geweest geworden en
de plaatselijke commissie van de sint Vituskerk heeft ook een protte bijdaan gehad en nou willen ze ook
nog talenten uit Wetsens en Niawier bij elkander in de kerk vergaren voor kunsten en zingen nou mogen
Wetsenaren en Niawierenaren dat op 10 juni zien laten of horen ofzo en Wike heeft nou ook een kunstknie
want ze had een heup last van heur eigen oude vertrouwde knie en toe heeft ze ook maar een kunstheup
aan brengen laten zodat Wieke zelf als kunstwerk wel in de kerk zitten gaan kan op 10 juni en Djoke in het
gele huis is nou ook lid van de plaatselijkecommissiesintvituskerkteWetsens en heeft een mooie webseit
maakt met een feesboek daar ook bij en dat is wel knap want ze zal wel zeergeleerd zijn want daar hebben
wij helendal geen verstand van en Djoke heeft de hoge haagge naast haar huis bij de opgong naar de
tserke ook halfafknipt zodat alles er weer netsjes bij ligt en in de vorige dorpskrante vraagden wij nog om
vrijwilligers voor de sint Vitus maar de Niawiersters bennen niet gemakkelijk uit huis te krijgen denken wij
want niemand meldde zich en dat valt ons dan wel weer wat tegen en Miedema en Miedepa kuieren wel
vaak uithuis met te wandelen met de honden en de zoon van Bert en Esther loopte altijten veel harder
omdat hij voetbalt en dat kan hij heeeel goed zo hoorden wij van Foppe de Haan en zijn heit heeft wel een
vitnisfabriek in stad Dokkum maar wij hoorden dat hij daar zelf nooit vitnist omdat hij vit is en muziekus
Anne de Bruin is nou met pensieon en zit nou alle dagen aan het Jellegat te vissen en dan zal hij zijn piano
wel meezeulen want hij kan het musiseren helandal niet laten en wouden ook nog even melden dat
JanenHeidiendie….maar dat wouden JanenHeidiendie niet in de dorpskrante hebben geplaatst hebben
gezet geworden en Anni die achterhuis woont bij GooitzenenTineke was helendal naar Oostenrijk gevliegt
om daar de Elfstedentocht te reedrijden maar het moet toch niet malder worden want
Dokkumaandeelfstedenroete ligt helendal niet in het buitenland en dan scheurden wij onze boesen van uit
en JohannesHolman scheurt nou door de bermen van
Wetsens om de bermen te maaien met zijn
motortrekkermaaiertje omdat Durk verhuist is en
vanwege de maaiteit zal Tsjerk ook weer maaien moeten
op het kerkhof en wij zegden al vaker in deze
dorpskrante dat Tsjerk het daar altijten heel erg netsjes
houdt en LeolichtenAnnekeendie hadden openhuis maar
wij kijkten en hun huis was helendal niet open en
Gooitzen zeide ons nog dat het openbaarvervoer in
Rome ondergronds is met de meetroo in tunnels en wij
hebben ook een openbaarvervoerbus bij Wetsens maar
daar zitten veel minder mensen in zo zeide Gooitzen en
zodoende weet u wederom weer alle
wetenswaardigheden vanuit Wetsens en omstreken en
wij hebben geen nijs van en over onze medebewoners
vanuit het aldersminneshoekje want daar hoorden wij
niks van en misschien dat wij de volgende keer daar wat
over melden kunnen dat zij zich niet ge uh uh pasioneerd
zitmaaier...
ofzo voelen zullen en dus maar toch de volgende
dorpskrante.
Sibbele.
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Krystkuier
Op 24 december was er een
Krystkuier in Niawier.
Bij deze wat foto's van deze zeer
geslaagde avond.
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Nieuws van CBS “By de Boarne”
De afgelopen periode zijn er verschillende
bijeenkomsten georganiseerd tussen de scholen van
Metslawier, Oosternijkerk en Niawier over een mogelijke samenwerking. We hebben elkaar de vraag
gesteld hoe de scholen er nu voor staan en welke toekomstmogelijkheden wij zien.
We zijn samen op zoek, we zijn aan het verkennen en oriënteren. Waar zien we kansen? Waar zien we
belemmeringen? Wat verwachten we van elkaar. Wat betekent
samenwerken voor het onderwijs, de gebouwen, de maatschappij en de
toekomst?
In deze verkenningstocht worden alle ouders van de scholen meegenomen.
Er is een werkgroep MNO (directeuren en externe deskundige) en een
denktank MNO( ouders, oac leden en mr leden). MNO staat voor MetslawierNiawier- Oosternijkerk.
Er is een gemeentelijke toezegging voor vervangende nieuwbouw voor de school in Oosternijkerk.
Afhankelijk van het proces van mogelijke samenwerking tussen de 3 scholen bepaalt de raad de
beschikbare gelden en kan een goed plan ook invloed hebben op de locatie van een mogelijke nieuwe
samenwerkingsschool.
Er zal voor de zomervakantie een peiling worden gehouden over het draagvlak. De informatie die uit deze
peiling naar voren komt wordt meegenomen naar de medezeggenschapsraden van de 3 scholen en naar
Carin Doodeman, de voorzitter van Bestuur van Stichting Arlanta. Dan zal duidelijk worden in welke vorm we
verdergaan.
Met elkaar op expeditie, dat vraagt samenwerkingsbereidheid, creativiteit en lef! Wij hebben er alle
vertrouwen in dat we komen tot een onderwijslocatie waar samen het beste en het mooiste uit ieder
individueel kind wordt gehaald. Onderwijs dat dynamisch, persoonlijk, uitdagend en toekomstgericht is.
Mocht u als dorpsgenoot vragen hebben: aarzel niet om deze aan ons te stellen.
Vriendelijke groet, Lies Dijkstra

De Sionsjongers in de Skûle
9 november 2016 kwamen de Sionsjongers naar de Skûle om hun liederen te laten horen, wat
was dat geweldig. Moeder heeft er erg van genoten, net als de andere bewoners van de Skûle.
In de pauze werd er koffie gedronken en er was even tijd voor een praatje.
Je kon zien dat ze het mooi vond weer eens wat bekende mensen te zien uit Niawier
Dit is voor herhaling vatbaar.
Vriendelijke groet namens moeder Griet van der Mossel - Bosch
en de bewoners van de Skûle.
Froukje van der
Mossel
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Nieuws van Uitvaartvereniging “de Laatste Eer”

Regelmatig krijgen we bij onze vereniging de vraag voorgelegd: “Wat kost een begrafenis ongeveer?“
Natuurlijk hangt dat af van de wensen van de overledene of de nabestaanden. Geeft u de organisatie in
handen van een commerciële uitvaartorganisatie en wordt er gekozen voor een gemeentelijke begraafplaats,
dan moet u waarschijnlijk wel rekening houden met een kostenpost van meer dan € 10.000,--.
Maar bent u lid van “Laatste eer” te Niawier-Wetsens en wilt u een graf op het kerkhof in Niawier dan komt
u op een heel ander bedrag. In de eerste plaats hoeft onze vereniging, in tegenstelling tot een Yarden of
Monuta, er natuurlijk niets aan te verdienen. Sterker nog, korting op de adviesprijs van de kist, de
advertentie e.d. plus de tariefafspraak met de bode, samen toch al snel zo 'n 500 euro, komen ten goede aan
de nabestaanden.
Als u lid bent van “Laatste eer” van Niawier-Wetsens en u wilt worden begraven in Niawier, dan zou het er
zo uit kunnen zien:
Reserveren graf
480,-Kosten bode
720,-Advertentie
650,-Kaarten
300,-Kist
650,-Vervoer
150,-Bloemen
150,-Grafdelven
375,-Dragers
225,-Nij Sion
400,-Overige
350,-Subtotaal
4.450,-Ledenkorting
700,-- -/Totaal
€ 3.750,-Dan komen er nog de kosten bij van een steen. U moet rekenen op ongeveer € 1.500,--. Een rouwdienst in de
kerk kost u niets als u normaal betalend kerklid bent. Dus al met al moet u rekening houden met een totale
kostenpost van ongeveer € 5.000,--. Wilt u de grafrechten 20 jaar vooruit betalen, dan kost dat € 800,--.
Indien niet wordt gekozen voor begraven maar voor cremeren, dan vindt er natuurlijk een verschuiving in de
kosten plaats. Het eindbedrag zal trouwens niet veel afwijken.
Mocht u meer informatie willen, neem dan gerust contact op met een bestuurslid van de vereniging.
Kijkt u ook even op onze site http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl
Bestuur Laatste Eer Niawier-Wetsens
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Spelregels van de PlusBus* (programma zie pagina 36)
Woont u zelfstandig en komt u minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen? Een team van gemotiveerde
vrijwilligers begeleidt en vervoert u samen met andere 55-plussers naar bijvoorbeeld Lauwersoog om een
visje te eten. De PlusBus doet geen individueel vervoer, daar hebben we de taxi voor! Bij ieder uitstapje
gaan altijd twee vrijwilligers mee, een chauffeur voor de bus en een begeleid(st)er. Daarom kunnen
mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, gemakkelijk mee met de PlusBus. Deelnemers
worden door de bus van huis opgehaald en na afloop weer tot de voordeur gebracht.
• Aanmelden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur op

telefoonnummer 0511-700 207.
• Als in het programma bijvoorbeeld 9.00 uur als vertrektijd staat

•
•

•
•
•
•

vermeld, betekent dit dat dan begonnen wordt met ophalen. Dit kan
betekenen dat de chauffeur later bij u thuis aanwezig is.
Wij bellen even met u of de reis doorgaat en hoe laat we ongeveer
bij u zijn.
De prijzen in het overzicht zijn ritprijzen exclusief alle andere
uitgaven die u doet op deze dag. Entree, consumpties en dergelijke zijn voor eigen rekening, tenzij
anders is aangegeven.
De rit dient contant en het liefst gepast, bij aanvang van de rit aan de chauffeur of begeleider te
worden betaald. Prijzen zijn onder voorbehoud.
Als u onverwacht verhinderd bent, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk door te geven, zodat wij
iemand anders blij kunnen maken met uw plaats.
Wilt u extra geholpen worden met ondersteuning of het duwen van een rolstoel, dit graag doorgeven
bij aanmelding.
Iedereen moet een ID-kaart bij zich hebben.

Oppaskinderen gezocht
Inmiddels ben ik alweer 3 jaar met veel plezier
gastouder. Omdat er binnenkort enkele kinderen naar
de basisschool gaan komt er weer ruimte
beschikbaar! 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 Havinga
Frietsen’s berneopfang, Siercksmawei 18, 9138 SX
Niawier, tel: 06-152 17 645

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 0519-701 239 en we lossen het
z.s.m. 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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Friese Recepten
FRIESE PANNEKOEKEN
In Friesland werden pannekoeken traditiegetrouw gegeten op de zondagavond, wanneer de vrijer van de
dochter des huizes op visite kwam. Waren de ouders het met de keuze van hun dochter eens, dan werden
de pannekoeken gegeten met boter en suiker. Viel de jongeman niet in de smaak, dan mocht hij wel aan
tafel mee-eten maar kreeg hij een pannekoek met vet en stroop voorgezet.
INGREDIENTEN VOOR 4 PANNEKOEKEN
300 gram bloem
1 mespunt zout
5 dl. melk
15 gram gist
Boter
Suiker
BEREIDING
Zeef de bloem boven een kom en voeg het zout toe.
Verwarm de melk lauwwarm en los de gist op in wat lauwe melk.
Maak een kuiltje in de bloem en giet daar de gistoplossing in.
Maak vanuit het midden met een houten lepel - scheutje voor scheutje de rest
van de lauwe melk bijschenkend – een mooi glad beslag.
Laat het beslag – afgedekt met een vochtige doek – 1 uur op een warm plekje rijzen.
Verhit in een koekenpan wat boter. Doe hier een kwart van het beslag in en draai de pan vlug rond, zodat
het beslag de hele bodem bedekt.
Laat de pannekoek op laag vuur mooi bruin worden en keer hem om als de bovenkant helemaal droog
geworden is.
Bak dan ook de tweede kant snel bruin. Bak vervolgens de drie andere en houd de pannekoeken warm.
Dien de pannekoeken op met boter en suiker.
Dit kun je ook prima op zaterdag eten met een kop lekkere Friese sipelsop erbij.
SIPELSOP
INGREDIENTEN
4 eieren
500 gram uien
60 gram boter
60 gram bloem
1 liter bouillon
Zout
Vers gemalen peper, nootmuskaat
1 theelepel azijn
100 gram geraspte Friese nagelkaas
BEREIDING
Kook de eieren hard
Maak de uien schoon en snipper ze fijn.
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Verhit de boter in een braadpan en fruit de uien tot ze glazig zien.
Roer dan de bloem erdoor en voeg goed roerend de bouillon toe.
Breng de soep aan de kook en laat op laag vuur 5 minuten zachtjes doorkoken.
Maak de soep op smaak met zout, peper en nootmuskaat.
Roer ten slotte de azijn erdoor.
Pel de eieren. Neem 4 diepe borden en leg op ieder bord een ei en prak het fijn.
Schep de soep op de borden en dien de sipelsop op met geraspte Friese nagelkaas.
LEKKER ITE !!

Het kookstokje geef ik door aan Gé Kingma.

Deze recepten zijn afkomstig uit het kookboekje van Jo Lamoen, VAN SIPELSOP EN SNORREPOTSJE
Met hartelijke groet,
Carolien Fardin-Meijer

Wie wil met mij meedoen?
Op een vergadering afgelopen voorjaar kwam ter sprake
hoe gezellig het is om samen te eten. Gezellig een praatje
tijdens het eten, en als je samen eet is dit ook veel leuker
dan dat je alleen aan tafel zit te eten.
Ik heb hier nog eens over nagedacht en dacht hier moet
ik wat mee. Waarom niet gewoon mensen uitnodigen en
samen gezellig aan tafel. Dus ik wil graag samen met
ander dorpsgenoten dit graag waar maken. Wie wil mij
helpen om dit mogelijk te maken.
Gewoon 1 of 2 keer per maand een maaltijd klaarmaken
en mensen uitnodigen die alleen zijn of mensen die
gewoon graag eens met anderen willen tafelen.
Je kunt mij bellen op nummer 0519-241 700 of mail naar
tinyweidenaar@hotmail.com
Tiny Weidenaar

Ondernemersvereniging Metslawier/Niawier/Wetzens.
Op dit moment is de ondernemersvereniging niet actief, reden hiervan is dat er geen bindende activiteiten zijn die
bijeenkomsten noodzakelijk maken. Leden van onze ondernemersvereniging zijn ook lid van H en I in Dokkum, welke
maandelijks een bijeenkomst organiseert. In de laatst gehouden ledenvergadering in maart 2017 is afgesproken dat
wij al “soos” blijven bestaan en 1x per jaar (mogelijk als nieuwjaarsreceptie) bij elkaar komen om de onderlinge
contacten aan te halen.
Binnenkort zal het bestuur overleg hebben met de Ondernemersvereniging van Oosternijkerk om te onderzoeken of
een samenwerking in de toekomst mogelijk is. Zodra hierover meer bekend is zullen de leden hierover bericht
ontvangen en zich kunnen uitspreken over deze ontwikkeling.
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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)

Dorpsreisje
Als laatste activiteit van het seizoen voor de zomervakantie staat het dorpsreisje gepland op 8 juni. We hebben er ontzettend zin in en hopen natuurlijk
op prachtig weer. Wat wel grappig is dat het in de “volksmond” nog steeds
het “oudenvandagen” reisje is. Nou echt niet! We willen graag zo’n dag
jonge en minder jonge mensen bij elkaar brengen (oud hoort zo oud...).
Op het moment van schrijven kunnen er nog 3 personen mee in de bus, dus
denk jij/u ik wil toch nog wel mee reageer dan snel naar 1 van de
commissieleden.

Fietst u mee??
Op vrijdagavond 07 juli 18.30 uur organiseren we een hele mooie fietstocht.
Deze fietstocht is uitgezet door Jappie en Griet de Vries, waarvoor onze dank!
Opgave voor 23 juni bij Janny Hoekstra Tel.0519-241246
of per email: jhoekstra.kingma@kpnplanet.nl

Komend seizoen…
Volgende week hebben we vergadering om te bespreken wat er
het komend seizoen aan bod kan komen… Er staat sowieso een
verzoek van het dorpsbelang op de agenda; een Quiz organiseren
met vragen over Niawier. Dit gaat vast lukken, maar hier kunnen
we best nog wel wat hulp voor gebruiken…

Wensen/ideeën/tips
Mochten er nog wensen/ideeën/tips zijn vanuit het dorp: mail naar teamactiviteitencommissie@gmail.com
Ook wanneer u/je digitaal op de hoogte wil worden gehouden van een reminder kan je een mail sturen
naar dit email adres.
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Handige adressen en Telefoonnummers
Ambulance / Brandweer / Politie Spoed
In niet - levensbedreigende situaties :
Ambulance
Brandweer
Politie

112

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

0900-8844

Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer

0519-298 888
0519-298 777

Storingsnummers
Elektriciteit & gas
Water
Kabel Noord

0800-9009
0800-0359
0519-701 701

0519-222 033
0519-228 020
0900-8844

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

0519-292 526
0518-400 048

Dokterswacht

0900-1127 112

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

0519-241 270
0519-241 119 (spoed)

of

06-271 37 586

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

0519-241 778

06-300 27 981

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

0519-241 360

http://www.boarne-arlanta.nl

0519-241 232

Thuiszorg
Buurtzorg Dongeradeel
Thuiszorg Het Friese Land

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

Ziekenhuis
Sionsberg, 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 : Ynske Havinga
0519-242 080
• Algemeen bestuur: Jan Dijkstra
0519-241 190
Bode:
Marianne Zeilinga
0519-297 280 of 06-128 39 195
Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.
Dorpsbelang
http://www.niawier-wetsens.nl/
• Voorzitter
: Wiebe Turkstra
0519-242 081
• Secretaris
: Linda Kooistra
0519-850 144
• Penningmeester : Sietske van der Meulen
0519-241 615
• Algemeen bestuur : Peter Tromp
0519-701 239
• Algemeen bestuur : Janneke Neef
0519-242 211
• Webmaster
: Peter & Annemarie Tromp
0519-701 239
Freonen fan it Hokje:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
•

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

GroenCommissie
• Contactpersoon
•
•
•
•
•
•

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

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

Gymvereniging S.S.S.
(Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk
• Voorzitster
: Janny Kuipers
• Secretaresse
: Aukje Weidenaar
• Penningmeester : Aaltsje Meirink
• Bestuurslid
: Jolanda Hoogterp
: Froukje Wiersma
KeatsFeriening De Trije Doarpen
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)
• Voorzitter
: Yme Braaksma
• Vice-Voorzitter
: Wiebe Westra

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

0519-241 938
0519-720 306
0519-241 419
06-515 47 376
0519-241 866
http://www.kfdetrijedoarpen.nl/
https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen

0519-24 1611
0519-24 1636
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• Secretaris
• Penningmeester
Jeugd bestuur
•
•
•

: Harald Wiersma
: Tine Torensma

0519-241 488
0519-241736

: Lolke Bergema
0519-241 704
: Siemen Sijtsma, Anita Cuperus
: Antje Allema
0519-242 243

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

http://www.ovmnw.nl/

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

Bean Braaksma
Tineke Terpstra
Aebe Meindertsma
Durk Allema
Anja v/d Bij
Maaike Braaksma
Gosse Jan Braaksma

0519-241 213
0519-724 041
06-209 35 013
0519-241 251
0519-720 588
0519-241 414
06-148 00 169

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

http://www.sionsjongers.nl/

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

Tuindames

•
•
•
•
•
•

Dorothé Voet

06-361 04 412

Magda Rietdijk
Marion de Wal
Akkie v/d Werf
Djoke van Dellen
Tiny Weidenaar

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

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct?
Mail dit naar niawierwetsens@gmail.com
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Agenda Activiteiten in- en om Niawier- Wetsens
Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.
Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.
De activiteiten met een ► zijn beschreven in de Dorpskrant.
Voor de Plusbus * spelregels zie pagina 29.
16-05
16-05
17-05
20-05
30-05
31-05
30-05 tot 02-06

► Beplanten van de Bloembakken bij het Kaatsveld om 19.00 uur
met de Plusbus* naar het Fries Drentse Wold
Met de Plusbus* naar de zeehondenexpeditie
► Workshop Feel Good
Met de Plusbus* naar Bourtange
Met de Plusbus* naar Bad Zwischenahn, Duitsland
► Avondvierdaagse Oosternijkerk

01-06
02-06
02-06
03-06
06-06
07-06
08-06
08-06
09-06
12-06
13-06
14-06
15-06
16-06
17-06
20-06
21-06
22-06
24-06
26-06
27-06
28-06
29-06
30-06

Met de Plusbus* Bingo in Kollum
► Wandelen en koffie met Dorpsgenoten 9.30 uur
Met de Plusbus* Dicht bij huis
► 11 dorpshuizen fietstocht (start Nij Sion Niawier)
Met de Plusbus* naar Giethoorn
Met de Plusbus* naar de zeehondenexpeditie
► Dorpsreisje Niawier-Wetsens (zie p. 32)
Met de Plusbus* rondje Drente
Met de Plusbus* Kaasmarkt Alkmaar
Met de Plusbus* Lauwersmeerexpeditie
Met de Plusbus* Hantum e.o.
Met de Plusbus* Denekamp
Met de Plusbus* Winkeltjes route
Met de Plusbus* Sneek
► Oprit-/Garageverkoop en open Tuinen in Niawier 9.30 – 13.00 uur
Met de Plusbus* Aqua Zo-o Leeuwarden
Met de Plusbus* Duitse eiland Borkum
Met de Plusbus* Grootegast en Opende
Met de Plusbus* Den Helder
Met de Plusbus* Schiermonnikoog
Met de Plusbus* Cactusoase Ruurlo
Met de Plusbus* Rondje Lauwersoog
Met de Plusbus* Dineren in de Piramide
Met de Plusbus* Gaasterland

07-07

► Fietstocht Evenementencommissie, opgave voor 23-06

19-08

► Wylde Tulpentocht (start in Ternaard).

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