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Voorwoord 
 
Als u dit leest is het medio november. De vakanties zijn al 
weer lang voorbij en de temperatuur is gedaald en er valt zo 
nu en dan een bui. En ’s avonds is het weer donker. En voor 
je het weet vinden we dit weer normaal en zijn we het mooie 
achter ons weer vergeten. Maar we willen nog even 
terugblikken op die mooie zomer. 
 
Het is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon 
zowat in mei. Ja, dat had Gerard Cox goed. Onze zomer 
begon in mei en duurde tot ver in oktober. Veel gezelligheid 
en goed weer, wat wil je nog meer. Het verveelde niet in elk 
geval maar jonge jonge wat was het soms warm. Bijna 
vielen de “protters dea fan it dak” 
  
Het zorgde ook voor de nodige gezelligheid en saamhorigheid. Prachtig. Die zwoele 
zomeravonden waren een garantie voor lang buiten zitten met gezin, familie, vrienden of buren. 
Samen barbecueën, burendag activiteiten organiseren, met zonnig weer elkaar opzoeken buiten 
voor een biertje of wat anders. En zo wordt een goede buur ook vaak een goede vriend. Want 
beter een goede buur dan een verre vriend luidt het spreekwoord. 
Hier in Niawier-Wetsens weten we ons daar wel in te vinden! Dat blijkt ook uit de verschillende 
buurtverenigingen die we hebben, waar u regelmatig iets over kunt lezen in de Dorpskrant. 
 
Maar ook deze zomer even weg van de dagelijkse dingen en van het werk. In eigen land, 
buitenland of gewoon thuis, overal was het warm en was het genieten van het mooie weer. 
 
Nu is het toch echt herfst, de wintertijd is weer ingegaan en de mensen zoeken de warmte in hun 
huizen op, kachel aan en binnen genieten op je eigen vertrouwde plek. Ook kunt u genieten van 
deze nieuwe dorpskrant vol van verhalen van verenigingen en buurten en dorpsgenoten. 
 
Veel leesplezier namens de redactieleden,  
Annemarie, Marion en Tiny 

 
 
 
 
In de volgende editie kan ook uw bijdrage komen te staan. 
Inleveren voor 1 mei graag. 
 
dorpskrantniawierwetsens@gmail.com of Siercksmawei 27 
 
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzigen of te weigeren. 

 Making of the Doarpskrante 
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Nieuws van dorpsbelang Niawier-Wetsens 
 
In dit overzicht laten wij u zien waar we als bestuur de laatste maanden mee bezig zijn geweest. Peter 
Tromp heeft vanwege gezondheidsredenen besloten een stapje terug te doen als bestuurslid. Hij is 
geen bestuurslid meer maar gaat ons nog wel steunen bij ons havenproject, en ook de website blijft hij 
samen met Annemarie verzorgen. Namens het bestuur willen we Peter bedanken voor het vele werk 
wat hij voor dorpsbelang heeft gedaan. Hij heeft zich ook vaak ingezet voor allerlei activiteiten voor 
onze dorpen en stond altijd klaar als er iets moest gebeuren.  
 
De laatste maanden stonden voor ons als bestuur bijna volledig in het teken van project DOM 2.0. Het 
eerste project, DOM 1.0 heeft de dorpen Holwerd, Metslawier, Paesens-Moddergat en Ee veel 
opgeleverd. Oude panden zijn opgeknapt en dorpskernen zijn vernieuwd en groener gemaakt.  
 
DOM 2.0 is de nieuwe versie van DOM 1.0 en betekent eigenlijk dorpsontwikkelingsmaatschappij. De 
doelstelling hiervan is: Kansrijke/actieve dorpen krijgen een dorpsontwikkelingsmaatschappij om te 
komen tot een toekomstbestendige dorpsontwikkeling waarbij de kwaliteit van de ruimtelijke en 
sociale omgeving als stimulans voor leefbaarheid centraal staat. Praktisch gezien betekent dit dat er 
steun komt van de overheid bij de plannen van onze dorpen. De overheid faciliteert en participeert en 
stelt een budget ter beschikking voor o.a. het inhuren van expert, kosten voor vergunningen en 
aanvragen, bestuurskosten etc.  
 
DOM 2.0 gaat volgend jaar van start, de gemeente heeft 6 dorpen geselecteerd waaronder Niawier-
Wetsens, hiervan komen er 4 in aanmerking komen voor deelname aan DOM 2.0. Wij zijn als bestuur 
naar info avonden geweest en hebben een paar weken terug een presentatie gehouden wat onze 
plannen en kansen zijn voor onze dorpen. Op 14 november 2018 krijgen wij te horen of we uitgekozen 
zijn om mee te doen. Het zou voor onze dorpen een unieke kans zijn om de leefbaarheid en de 
saamhorigheid van onze dorpen te verbeteren. Het havenproject kan sneller gerealiseerd worden, 
wandelpaden kunnen verbeterd worden of opnieuw aangelegd worden. De ruimte nabij Nij Sion kan 
veel mooier gemaakt worden, de school die binnen 3 jaar dicht gaat kunnen we betrekken in het DOM 
project. Wat wij als bestuur belangrijk vinden is dat er de weer jeugd in onze dorpen komen te wonen, 
daarom zou dit project ook aan de jeugd kansen kunnen bieden. Mochten wij uitgekozen worden dan 
zal er een speciale vergadering van dorpsbelang komen om uit te leggen hoe we verder gaan met dit 
project DOM 2.0. Wij hebben de hulp nodig van alle dorpsbewoners om onze dorpen via dit project 
een enorme boost te geven!! 
 
Er is natuurlijk nog meer gedaan, we hebben verschillende bijeenkomsten van school bij gewoond. Na 
de fusie met Oosternijkerk zijn we nu bezig om een geschikte locatie voor de nieuwe school te vinden. 
Nes en Niawier worden hierbij nauw betrokken. In februari/maart 2019 wordt er een definitieve 
locatie bekent gemaakt, daarna kunnen de vergunningen aangevraagd worden en is het plan om in 
2020 met de nieuwbouw te starten. Het is erg jammer dat de school in ons dorp haar deuren voorgoed 
moet sluiten, maar het biedt ook weer kansen voor goed en modern onderwijs voor de kinderen. 
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Het havenproject loopt nog steeds, Wetterskip 
Fryslân heeft alle medewerking toegezegd. We 
gaan nu proberen het financiële plaatje rond te 
krijgen zodat we binnenkort ook daadwerkelijk 
met de uitvoering hiervan kunnen beginnen. 
Binnenkort hebben we weer overleg met de 
werkgroep “Opvaarten “om samen met 
omliggende dorpen alle vaarten bevaarbaar te 
maken voor kano`s en kleine bootjes. Vanuit 
Dokkum kunnen toeristen dan onze dorpen 
bezoeken.  

 
Het afscheid van de gemeente Dongeradeel is zaterdag 3 november geweest. Samen met de 
activiteitencommissie en vele vrijwilligers is het een geslaagde middag geworden. Een puzzeltocht 
waar iedereen aan mee kon doen, oude films en dia´s in Nij Sion, joggen en sjoelen in de school, poëzie 
in de Hervormde kerk, spelletjes etc. Iedereen bedankt voor de medewerking op wat voor manier dan 
ook.  
 
Tot slot, zijn wij als bestuur erg blij met het feit dat er weer jongere mensen komen wonen in Niawier 
en Wetsens. De bouwkavels zijn bijna allemaal verkocht, een positieve ontwikkeling. 
 
 

Doarpswurk helpt dorpen verder 
De wereld is volop in beweging en dorpen bewegen mee. Gemeenten bijvoorbeeld introduceren 
‘dorpsbudgetten’ die dorpen naar eigen inzicht kunnen besteden aan zaken die de inwoners 
belangrijk vinden. Veel dorpen krijgen te maken met vergrijzing van de bevolking en de vraag naar 
meer zorg. Bewoners willen hun eigen duurzame energie opwekken en de opbrengst investeren in 
het eigen dorp. Het dorpshuis zoekt naar mogelijkheden om rendabel te kunnen blijven draaien. 

Allemaal ontwikkelingen die – gevraagd of ongevraagd – op dorpsbewoners afkomen. Hoe ga je 
hiermee om als dorp? Hoe krijg je mensen enthousiast en zorg je ervoor dat de juiste dingen 
worden gedaan? Hoe voorkom je dat er maar een kleine groep inwoners actief betrokken is en de 
besluiten neemt? 

Doarpswurk is een onafhankelijke stichting die dorpsbelangen en dorpshuisbestuurders, maar ook 
andere groepen bewoners die een concreet plan willen uitwerken, helpt met kennis, advies en 
begeleiding. De organisatie wordt gefinancierd door de provincie en heeft een breed netwerk en 
gedegen kennis opgebouwd over zaken die dorpen raken. 

Onderdeel van Doarpswurk is het Netwerk Duurzame Dorpen waarin dorpen leren en profiteren 
van de kennis en ervaring die door andere dorpen al is opgedaan. Zo hoeft het wiel niet nog een 
keer te worden uitgevonden. 

Denk daarbij aan: dorpsvisies, duurzame dorpshuizen, belangenbehartiging (nieuwe democratie), 
energiecoöperaties, dorpstuinen of andere duurzame voedselprojecten enz. 

Wil je met je dorp vooruit, maar weet je niet hoe je dat moet aanpakken: bij Doarpswurk kunnen ze je verder 
helpen. Meer weten: www.doarpswurk.frl 
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Wie wordt de sjoelkampioen van Niawier? 
 
De eerste sjoelavond ligt alweer achter ons. Het was een gezellige avond 
met een hele goede bezetting. Een goede mix van jeugd en 
volwassenen. De kampioenen van deze avond waren vader en zoon 
Allema. Sietse had de hoogste score (305) bij de volwassenen en Jelmer 
die eerst eigenlijk niet mee wilde spelen schoof toch mooi 299 punten bij 
elkaar. Sietse kreeg voor zijn prestatie een slagroomtaart en Jelmer een 
spannend piratenspel.  
 
Er staan nog 6 van deze sjoelavonden gepland. Elke maand één t/m april. Men kan gewoon 
per avond meedoen. Per avond is er een prijs voor de volwassen en voor de jeugd t/m 14 jaar. 

Maar kom je minimaal 5 keer dan kan je meedingen naar de 
titel  
 
“Sjoelkampioen van Niawier”.  
 
Het gemiddelde van je totale score bepaald het uiteindelijke 
puntenaantal. Kom je 5x dan delen we je totaal door 5. Doe 
je 6 x mee dan delen we de totaalscore door 6 en kom je alle 
keren dan delen we je puntentotaal door 7. Alle punten tellen 
dus mee voor de eindscore.  
 
Om mee te dingen naar de titel moet je wel minimaal 5 x 
meegedaan hebben.  
We sluiten de sjoelcompetitie af in april. Op die avond halen 

we alles uit de kast en zorgen we voor wat “alternatieve” sjoelbakken.  
 
Heb je zin in een gezellige avond met ook nog een leuke 
uitdaging? Je bent van harte welkom op  16 november, 21 
december, 18 januari, 15 februari, 15 maart en 12 april. 
Aanvang 19.45 uur in Nij Sion. Voor de deelname per 
avond vragen we een kleine bijdrage van 1 euro.  
 
 

Eten is vaak meer dan het vullen van je maag 
 
Met deze woorden werd in de vorige dorpskrant melding 
gedaan van de aanschuifmaaltijden die we wilden gaan 
houden op verschillende adressen in het dorp. 
 
Het is wat later dan september maar we zijn achter de 
schermen wel druk bezig geweest. 
 
De uitnodigingen zijn de deur uit als u dit leest en wij 
hopen dat we veel gasten mogen ontmoeten op 19 
november en dat we samen kunnen terug zien op mooi 
momenten. 
 
De gastvrouwen 
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Singel 27: Oud & Nieuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit âlde hûs koene wy keapje fan  
Ouwe Weidenaar en Haaie Minnema foar 1500 gûne. 

Letter doe’t wy it ôfbrutsen ha krigen wy 4000 gûne “krotopromming” sa dat wy 
bougrûn hiene foar 4000 min 1500 gûne is fl. 2500 d’r op ta!  Wer fine wy dit 
noch  hjoed de dei! 

Albert en Gé 
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Over zangkoor de Sionsjongers 
 
In september zijn wij weer vol goede moed aan het nieuwe zangseizoen (sept.-mei) begonnen. 
Inmiddels hebben we al een paar bijzondere optredens gehad. We hebben onze medewerking 

verleend aan een Johannes de Heer avond in de Chr. Geref. Kerk te 
Dokkum en aan het Groot Prokkelconcert in Opus 3. Er staan o.a. 
nog een paar optredens in verzorgingshuizen, en medewerking aan 
een kerkdienst op het programma. 
 
Kun je zingen zing dan mee! We hebben een afwisselend repertoire, 
en repeteren op woensdagavond van 19.15u tot 20.30u in Nij Sion. 
U/jij bent van harte welkom. 
 
De Sionsjongers 
 

 
 

Huis te koop 
 
Dorpsbewoners, 
 
Binnenkort komt ons huis te koop.  
Mocht u interesse hebben,  
kom dan eens een kijkje nemen. 
Bel dan eerst even 
 
Piet en Froukje van der Mossel 
De Skulp 10 
0519-241 889 
 
 
 
 
 

Onder de indruk van de St. Vitus passie   
 
Wij willen Wetsens heel erg bedanken voor de bijzondere uitvoering van de St Vitus passie. 
Wij waren er afgelopen zondagmiddag op 27 mei. Wij zijn en blijven er, denken wij, nog heel 
lang van onder de indruk. De ontvangst, de manier van de ‘opgong’, de entourage, de 
ontroerende betrokkenheid van jullie allemaal bij het  ‘oratorium’.  Zowel de muzikale als 
literair dramatische uitvoering vonden wij heel erg bijzonder. En zo’n sympathieke vormgeving. 
Wat een goede kwaliteit. Fantastische mensen zijn jullie! Gratiosa!  En dat we op zo’n klein 
dorpje, zulke grootse dingen mee mochten maken. Het was net een droom. Prachtig. Molto 
magnifico. Heel erg bedankt en moge het jullie allen goed en gezegend gaan. Onder de hoede 
van Sint Vitus. 
 
Christien & Jan Stienstra te Steenwijk  



 

- 8 - 
 

 

De jongerein yn aksje 
 
In pear wike lyn hat nije ynwenner Aant Jelle 
Soepboer út namme fan de jeugd fan Nijewier, mar 
ek nammens de oare doarpen, in iepen brief 
skreaun oan boargemaster Waanders. Yn dy brief, 
(dy’t jim hjir nochris lêze kin), stie dat de jongerein 
it der net mei iens wêze kin dat de nije gemeente 
Noardeast Fryslân de jeugdoptochten ferbiede wol. 
Optochten, karbidsjitte en oare mienskiplike 
ferdivedaasje soarget ommers foar koheezje yn in 
doarp?  

Dat ek in soad oare doarpen, jong en âld, harren 
hjir yn fine koene bliek wol út de reaksjes op sosjale media. It ferhaal kriich in sturtsje want krekt letter kaam 
Waanders yn eigen persoan nei de wente fan Soepboer om te petearjen. Nammens de oranjeferiening slútten 
ek Aebe Meindertsma en Tineke Terpstra har oan by it petear en ek út Nijtsjerk  kaam in delegaasje. It petear 
wie fruchtber en Waanders wie meigeand, mar koe gjin hurde beloftes 
meitsje útsein dat sy fan goeie wil wie en it trochjaan soe oan de nije 
boargemaster. Dêrop besleat Soepboer sels stappen te ûndernimmen en 
is no aktyf dwaande mei de tarieding op de gemeenterieferkiezings fan 
Noardeast Fryslân op 21 novimber. Hy is ferkiesber as nûmer 16 foar de 
FNP en wol in gooi dwan om mei foarkarstemmen yn de gemeenterie te 
kommen om sa foar syn trije kearnpunten  en ús doarpen te striidzjen: 
Frysk yn it ûnderwiis, behâld fan doarpskultuer en fansels ynsette op de 
jongerein, hja ha de takomst! Wy winskje Aant Jelle Soepboer in soad 
súkses en hoopje dat er it oprêdt, ús stim hat er, jimmes ek? 

De jeugd fan it Hokje 

 

Eale Boargemaster, 
 

Wat in feest wer, de admiraliteitsdagen (yn de 
folksmuolle de administraasjedagen). It dak gie der 
sprekwurdlik ôf en op in bepaald stuit kaam de bar 
sels letterlik nei beneden! Dokkum stie benei in wike 
lang kompleet op de kop, alle ferkear wurde omleid 
en de histoaryske binnenstêd wie in wier 
festivalterrein. Yn de tsjerke preau men bier en op 
de krekt foar miljoenen omtsjoende markt fertrapen 
tûzenen fuotten dûnsjend it piperdjoere gerstapijt 
op de dreunende beats fan û.o. Kraantje Pappie 
(POMPEN!). 

En dat allegear ter eare fan de Dokkumer 
admiraliteit, kleare ûnsin fansels at je der by 
neitinke dat Dokkum noch gjin 50 jier de admiraliteit  

 
 

hân hat, fan de oprjochting fan de Fryske 
Admiraliteit yn 1596 tot it moment dat bliek dat it 
ûndjippe lytse haventsje fan Dokkum net foldie oan 
de easken yn 1645, en dat it yn dy 50 jier sa earm 
wie dat it net echt meitelde tusken de oare 
admiraliteiten (de admiraliteit soarge derfoar dat 
skippen befoarriede en útrust wurden). Al mei al net 
om fan nei hûs te skriuwen, mar toch in grut feest, 
want ja in ekskuus foar in jierliks weromkearend 
stêdsfeest is dochs altiten moai. 

Dat fine wy as jeugd fan Niawier ek, lit dêr gjin 
twifel oer bestean! Respekt foar de organisaasje! 
Wat wy wol in soarchelik puntsje fine is dat Dokkum 
sûnder problemen in wykein lang omdoopt wurde 
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kin ta in tige gesellich sodom en gomorra fan it 
noarden wêr de bier- en wodkaflessen stikken 
tusken de autos lizze, út namme fan in lang 
fergeane admiraliteit fan neat…. en dat de regels 
foar ús doarpsfeesten hytiid mar strenger wurde, 
niks mei mear, in fergunning foar in optocht moat 
êfter de helsdoarren weikomme en mei mar kwealik 
it doarp út en ús freonen fan de plysje bekeure sels 
neist it feesterrein foar in kapot foarlampke fan de 
fyts…...hjir wurdt neffens ús mei twa maten mjitten 
eale boargemaster. Wy freechje jo net in soad, en 

wy sjogge fansels al wer út nei de 
Admiraliteitsdagen yn 2019, mar wy soene sa 
graach ha dat jo itselde eachje tichtknipe at it om ús 
doarpsfeesten giet, want dy bin minstens sa goed 
organisearre, minstens sa feilich en minstens sa 
gesellich! Lit ús ien kear yn de twa as trije jier dat 
bytsje rurale wille hâlde! 

Út namme fan de doarpen alfêst tige tank! 

 

De jeugd fan Nijewier 

 

 

Nieuws heet van de naald 
 
We hebben de dorpstuin in Niawier, op de Siercksmawei zijn bollen gepland en op de Singel 
sieren in het voorjaar vakken met krokussen. Dus er wordt al wat gedaan aan het mooi maken 
met bloemen in het dorp. Maar wij vinden dat het nog mooier kan, meer bloemen, maar hoe doe 
je dat en hoe pak je dit aan? 
 
Wij, de dames van de dorpstuin hebben de vraag bij de gemeente neer gelegd met als resultaat 
dat wij de heer de Jong van de afdeling Groen van de gemeente Dongeradeel op bezoek hebben 
gehad. Het is een mooi plan en zij willen er aan mee werken. 
Ook wordt het bloemenzaad beschikbaar gesteld en de grond gefreesd zodat wij het verwerken 
kunnen. 
 
We hebben gekozen voor drie plaatsen in het dorp om het bloemenzaad te verwerken. 
Als alles volgens plan verloopt zal het in het voorjaar van 2019 een vervolg krijgen. Jullie horen 
nog van ons. 
 
De dames van de dorpstuin. 
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Ta oantinken 
  

 
 
In memoriam 
 
Op 15 juli 2018 is overleden  
 

Grietje van der Mossel Bosch 
 

 
op de hoge leeftijd van 96 jaar in de Skûle in Metslawier. 
 
Zij was getrouwd met Teunis van der Mossel. Vanaf 1955 waren zij koster van de 
gereformeerde kerk. Veel mensen in Niawier kenden haar dan ook als Kosters Griet. 
Ze woonden bij it Lokael, dat stond aan de Bornensisstraat. Dit werd in 1967 vervangen door 
een nieuw gebouw, het huidige Nij Sion. 
  
Toen zijn ze verhuisd naar de Singel 11, hier hebben ze jaren gewoond. Vrouw van der 
Mossel was geboren op 30 april, en ze vertelde altijd met veel trots en plezier dat op die 
feestelijke dag heel Nederland voor haar de vlag uit stak. Zij was altijd een fleurige en 
gezellige vrouw, mem, beppe en dorpsgenoot.Maar ook verdriet is haar niet bespaard. In 1999 
is haar man overleden en ook 3 van haar kinderen, Annie, Henk en Frans moest ze missen. 
Dit waren moeilijke tijden voor haar. 
 
In Metslawier heeft ze eerst in de huisjes bij de Skûle gewoond. En toen de Skûle vernieuwd is 
heeft ze jaren in de aanleunwoning gewoond met het uitzicht op de Stationsweg. Daar had ze 
het prima naar de zin. De laatste jaren heeft ze in de Skûle gewoond en ook hier vond ze goed 
wonen, er werd goed voor haar gezorgd. Op 15 juli kwam er  einde haar leven. In een dienst 
op 20 juli hebben we afscheid van haar genomen en is ze begraven in Niawier. 
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In memoriam Nettie Groeneveld. 
 

Op 9 november 1952 werd Nettie geboren in Leiderdorp. Nettie had een grote broer en grote zus. Vader was 
directeur in het voorgezet onderwijs en actief binnen de Gereformeerde kerk. De kinderen Groeneveld werden 
in het dorp goed in de gaten gehouden wat niet altijd even makkelijk en leuk was. Na de middelbare school ging 
Nettie studeren aan de Sociale Academie te Amsterdam. Nettie vond werk in het welzijnswerk. Begin jaren 90 
werd ze aangenomen bij het COA en ging werken binnen het Opvang Centrum Zeewolde. In 1996 werd ze 
directeur op het AZC in Kollum en verhuisde Nettie naar Dokkum. Twee jaartjes later leerden we elkaar kennen. 
We werden vrienden en mochten graag wandelen en schaken en in het weekend lekker eten in Dokkum of 
Lauwersoog.  
 

Op 1 mei 1999 werd in Veenklooster het levenloze lichaam van een jonge vrouw gevonden.  Er werd al redelijk 
snel naar het AZC te Kollum gewezen en de sfeer was grimmig. De situatie werd onveilig, zowel voor personeel 
als bewoners. Dit raakte Nettie behoorlijk, het werd een open wond.  
In die zomer veranderde de vriendschap in een relatie. We hadden het goed samen en genoten van elkaar, 
elkaars familie, vriendenkring en de regio. Onze vakanties brachten we veelal in de bergen van Davos door of we 
pakten de fiets met een tentje achterop en toerden door Europa. Op een zondag in 2009 kwamen we op de 
Lauwersseewei, ter hoogte van Morra, twee passerende auto’s tegemoet. Nettie stuurde de auto, met de 
snelheid van bijna 100 km per uur keurig over een parkeerhaventje en heel even reden we met drie auto’s naast 
elkaar over de weg. De net genuttigde appeltaart met slagroom kwam wel even naar boven. We bedachten dat 
we onze “zaakjes” moesten gaan regelen voor het geval er iets met ons zou gebeuren. Op 17 juni 2010 
trouwden we, het was een geweldige dag met een geweldig feest! 
 

In die jaren werd Nettie directeur van het Anna Blamanhuis te Leeuwarden, was actief binnen de werkgroep 
Geloof en homoseksualiteit, Kleurrijk Fryslan en de FNV. Ook begon ze met een studie Mindfulness trainer in 
Utrecht. Na het behalen van het diploma begon ze een eigen trainingsbedrijf. 
 
In het najaar van 2017 kregen we de mogelijkheid om de woning op de Jaerlawei 9 van Gosse en Marijke over te 
nemen. Op 15 december werden we eigenaar. Nettie was in die tijd niet zo fit maar onderzoek wees uit dat er 
sprake was van een middenrif breuk en daar zou prima mee zijn te leven.  Het liep toch even anders, op 20 
februari 2018, constateerden de artsen maagkanker. Al gauw bleek dat er uitzaaiingen waren en behandelen 
was niet meer mogelijk. We wisten niet wat ons te wachten stond, wel wat het eindresultaat zou zijn. 
 

De dik 7 maanden die volgenden hebben we het heel 
goed gehad. We hebben genoten, gelachen en 
gehuild. Huisarts en Buurtzorg hebben ons geweldig 
begeleid, wat een toppers en in Wetsens wonen was 
voor ons samen een feest. Op 6 oktober, iets over 
zessen in de middag, kwam een einde aan het leven 
van Nettie. “Wees goed voor de wereld, pas op elkaar 
en op de dieren en planten”, was haar boodschap. De 
dankdienst voor het leven vond plaats op 12 oktober 
in de Doopsgezinde-Remonstrantse kerk te Dokkum. 
We hebben de dienst samen mogen voorbereiden. 
Het was goed zo. Boven de kaart staat: Loslaten en in 
Liefde vasthouden. 
 

Lenie Lap 
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Myn âld doarpke 
 
Hwat is ‘t in leaf lyts doarpke 
dat âlde Nijewier. 
Faek bistû yn myn tinzen 
jouns let en ek moarns ier. 
 
Ik boarte yn dyn steechjes 
iens sprong ik oer dyn sleat. 
It riden op é redens 
dat leard’ ik op dyn feart. 
 
Ik klom dêr yn dyn beamen 
ik doste op dyn groun. 
Der haw ik tikk’en honke 
bij hjerst yn skimerjoun. 
Ik sjoch mysels noch fleanen  
De âlde buorren lâns. 
Of ik bin oan ’t skipke farren 
Yn de âlde wyk, mei Hâns. 
 
Bij ’t maityd haw ik swalke 
dyn bou en greiden oer. 
Dan sochten wy om aeijen 
mar ’t finen wie in toer. 
 
Yn dy myn âlde doarpke 
bin ik in feintsje woun. 
En roun ik foar it earst mei ’n famke  
troch it tsjuster fan é joun. 
 

 
Noch hear ‘k dyn klokje lieden 
it rôp my faek fan ’t lân. 
Mar ien kear rôp it drôvich: 
“Dyn âlden bin forstoan” 
 
Dat alles, âld leaf  doarpke 
Dat alles heart by dy. 
Dat witte wy togearre 
Dat alles seistû my. 
 
Jannewaris 1953  P. Miedema Dokkum 
 
 

 

Afscheidsfeest van de gemeente Dongeradeel 
 
Op zaterdag 3 november organiseerde het dorpsbelang, de 
activiteitencommissie en de basisschool een afscheidsfeest van onze 
gemeente Dongeradeel. 'Kom meedoen' was het thema. 

Vanaf 16.00 uur was iedere dorpsgenoot uitgenodigd in Nij Sion om 
samen stil te staan bij het feit dat onze gemeente op zal gaan in de fusie 
gemeente Noard East Fryslân. Met koffie en oranjekoek werd een ieder van harte welkom geheten.  

Een zestigtal personen werden hierna uitgenodigd om mee te doen aan de fotopuzzeltocht door 
het dorp. In kleine groepjes werden we aan de hand van 10 foto's door het dorp gestuurd. 10 foto's 
waarvan men moest raden op welke plek deze foto's gemaakt waren. Bij elk punt kreeg men een 

letter. Na afloop moest men van deze 10 letters een woord vormen. Tijdens de 
puzzeltocht werden we vaak verrast. Op de donkere plekken waren waxinelichtjes 
neergezet die onze weg verlichtten. Er werd droge worst uitgedeeld en in de 
basisschool werden we uitgenodigd om een spel te doen op het digitale 
schoolbord.  
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Onderweg stond prachtige tractoren en in de 
Kleastertsjerke werden mooie gedichten 
voorgelezen die werden afgewisseld met trekzak 
muziek. Hoe sfeervol! Een gezellige en leerzame 
wandeling!  

De letters vormden uiteindelijk de woorden      
'oud en nieuw'. 
 
Rond de klok van 18.00 uur was een ieder weer 
terug in Nij Sion. Voorzitter Wiebe Turkstra 
vertelde dat zij blij waren met zo'n grote opkomst 

en dat we er nog een gezellig samenzijn van zouden maken. Onder het genot van een hapje en een 
drankje kon men plakboeken bekijken met krantenknipsel uit onze dorpen, er werd een film 
gedraaid met prachtige beelden van o.a. dorpsfeesten, de reünies en Koninginnedagen. Er werden 
dia's getoond, met beelden van debejaardenreisjes uit de jaren 70, de restauratie van de hervormde 
kerktoren, de sneeuwval van 1979, schoolfoto's uit jaren 80. Prachtige plaatjes! Rond de klok van 
half negen werd deze leuke avond  

Na dit feest konden we nog door feesten op het afscheidsfeest in de Bonifatiuskapel te Dokkum 
afgesloten. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd samenzijn! 
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Stamppotbuffet  
 
Na het succes van vorig jaar hebben we het 
stamppotbuffet weer op de agenda gezet. Dit 
keer echter een beetje “oars”.  
 
We vragen van u, dorpsbewoners een bijdrage in de vorm van een zelfgemaakte 
stamppot. Gewoon zoals oma en moeder hem altijd maakte volgens oud 
familierecept. Of misschien wil je de uitdaging aangaan om iets totaal nieuws te 
proberen. Op internet zijn vaak hele mooie en lekkere recepten te vinden. 
 
Vrijdag 11 januari kan dit een groot eetfestijn worden als er genoeg koks en 
eters zich aanmelden.  

 
Dus mocht u hier wel trek in gekregen 
hebben, meld u aan bij de 
activiteitencommissie. 
Het kan alleen door gaan bij voldoende 
deelname. Voor de gehele organisatie 
willen we  graag o weten wie er een 
stamppot wil maken en wie hem graag 
wil opeten. 

 
 

Nieuwe bewoners van 
 

De Singel 23 
 
Koart efkes foarstelle hear, 
Wy binne Aant Jelle Soepboer en Anna Lodder, wy wenje krekt in 
pear moanne oan de Singel 23, yn it hûs ea bout troch in jonge 
Folkert en Sietske van der Meulen. Anna is fansels hikke en tein yn de 
prachtige woartelstêd mar Aant Jelle is der ek alhiel net poerfrjemd. 
Beide genietsje wy eltse dei, at wy thúskomme fan ús wurk as 
helpende yn de Skûle en dosint foartset ûnderwiis yn Burgum, fan ús 
prachtige útsicht en de gemoedlike sfear yn it doarp. Wy hoopje dan 
ek dat wy hjir ta it ein der dagen mei elkoar genietsjen bliuwe meie! 
Kom marris om in bakje of wat oars! 
Groetnis, 
 
Aant Jelle en Anna! 
 
Wilt u zichzelf ook voorstellen in de dorpskrant? Graag een mail sturen met het 
verhaaltje naar dorpskrantniawierwetsens@gmail. 
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Wat doe jij voor de kost? 
 
Nu de wintertijd weer in is gegaan en de dagen korter en kouder zijn moest ik weer denken aan een hit 
uit mijn jeugd. Van de band “Het”. Zo herkenbaar voor een avondmens… 
 

Het is weer tijd, om op te staan 
Maar ik heb geen zin, hij heeft geen zin, om naar mijn baas te gaan 
Met mijn blote voeten op het koude zeil   
Met zijn grote, blote voeten op het koude zeil   
Ik heb geen zin, om op te staan…. 

 
Nou zijn er echter van die mensen die, zomer en winter, s ’morgens fluitend de voeten uit het bed 
zwaaien en gelijk wakker en vrolijk zijn. Herkenbaar? 
 
In deze nieuwe rubriek vertellen Niawiersters over hun beroep. De eerste is Leonard van Hijum. 
 
Trident Juncture 

Dé grootste NATO oefening sinds de Koude Oorlog. Nederland doet mee 
met vier schepen. Zr.ms.* Johan de Witt, Zr.ms. Karel Doorman, Zr.ms de 
Ruyter en de Zr.ms Makkum. Het scenario is opgedeeld in twee strijdende 
kampen, het Noord kamp en het Zuid kamp. Alle Nederlandse eenheden 
maken deel uit van het Zuid kamp. Als NATO eenheden beroepen we ons 
op het recht van artikel 5 van het NATO verdrag, een aanval op één van 
ons is een aanval op ons allen. Het Noord kamp dringt Noorwegen binnen. 

Als reactie worden de Zuidelijke eenheden ingezet om de Noordelijke eenheden terug te dringen. Mijn 
functie in de strijdkracht van 50.000 militairen, waarvan 2000 Nederlanders, is om de communicatie 
tussen de eenheden op te bouwen en te onderhouden en te zorgen dat alle aanwezige netwerken aan 
boord draaiende blijven. 

Geëmbarkeerd op de Zr.ms Johan de 
Witt zijn de Commando Nederlandse 
Maritieme eenheden, elementen van 
het Korps Mariniers van Nederland, 
Finland en Engeland. Als hoogste in 
rang heeft een Nederlandse 
Commandeur het bestuur over de 
Amfibische taakgroep, welke bestaat 
uit de Zr.ms Johan de Witt, Zr.ms 
Karel Doorman en de Franse 
Helicarrier FS Dixmude. 
 

Onze taak, als amfibisch transportschip, is om de mariniers eenheden tijdig op het strand te sturen 
zodat ze sleutel posities kunnen bemannen en deze uit handen van de vijand te houden. Wie zal gaan 
winnen in deze strijd is nog niet duidelijk, elk kamp heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. 
De oefening duurt van 25 oktober tot en met 9 november.  
 
* Noot van de redactie: Zr. Ms. betekent Zijner Majesteits. Zr. Ms. is het voorvoegsel dat aan de scheepsnaam 
van schepen van de Nederlandse Koninklijke Marine voorafgaat. Op 30 november 2007 is de Hr. Ms. Johan de 
Witt in gebruik genomen. Hr. Ms? Jazeker, omdat het staatshoofd toen een koningin was, werd het voorvoegsel 
Harer Majesteits gebruikt, afgekort Hr. Ms. 
 
Wil je ook graag wat over je beroep vertellen, stuur dan een mailtje naar de redactie. 
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Keatsferiening de Trije Doarpen 
 

Het kaatsseizoen is alweer ten einde. In juni en juli werden er meerdere partijen gekaatst. Er is dit jaar 
bewust gekozen voor minder partijen omdat het bestuur steeds meer uitdunt, en wij er maar moeilijk 
mensen bij kunnen krijgen. Het vergt veel inzet en tijd om de wedstrijden op te zetten. Er moet geloot 
worden, prijzen en kransen geregeld worden, perken gelegd, hulp bij de wedstrijden, mensen in de 
kantine. Zo ook de vrijwilligers bij Knkb wedstrijden is een lastig ding voor onze vereniging. Het 
voetbalseizoen loopt steeds langer door, en de meeste kaatsters zijn ook voetballers. Daardoor is voor 
ons al geen optie meer om in de maand mei wedstrijden te organiseren.  
 
We worden vanuit de Knkb verplicht om een aantal wedstrijden te organiseren. Dit is voor ons ook dit 
jaar weer een moeizaam punt gebleken. We zijn lid van de Knkb omdat hier ook een aantal voordelen 
aan zitten, we hebben veel jeugd die door heel Friesland kaatst op diverse velden. Maar de 
verplichtingen worden zo langzamerhand zwaar, waardoor wij ons af vragen of we nog wel aangesloten 
moeten blijven bij deze bond …..maar als we het afstoten heeft dit consequenties voor onze 
jeugd.....allemaal vraagstukken waar we nog niet uit zijn…..Dat we hulp nodig hebben tijdens de 
wedstrijden is wel duidelijk, maar waar vinden we die.....? Het blijft voor ons als bestuur een lastig iets, 
we zijn dan ook in gesprek met de Knkb betreffende deze kwestie..... 
 
We hadden dit jaar 2 parturen die geweldig presteerden op de afdelingswedstrijden en het NK. De 
schooljongens werden vertegenwoordigt door Jelmer Torensma en Jan Bandstra. Zij behaalden een 
knappe derde prijs op het NK en ook op afdelingswedstrijden werden er prijzen gewonnen. Individueel 
behaalden deze mannen ook verschillende prijzen. Jan kaatste zich gaande weg het jaar weer in de A 
klas als eerste jaars. Volgend jaar verwachten we veel van dit partuur dat dan samen met Rutger 
Torensma op de jongensafdelingen kan gaan kaatsen.  
Bij de pupillenmeisjes was het partuur Hester 
Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna 
Allema ook succesvol. Ook zij werden keurig 
derde op het NK en wisten 2x de finale te 
behalen op een afdelingswedstrijd. Deze 
gingen helaas beide verloren, maar ze namen 
wel de tweede prijs mee naar huis. Deze 
meiden wisten ook het hele seizoen meerdere 
prijzen mee te nemen naar onze dorpen. Ook 
Suzanna wist zich aan het eind van het 
seizoen nog in de A klas te kaatsen. De 
meiden eindigden respectievelijk 8ste, 11de 
en 13de in het eindklassement. Een knappe 
prestatie, we gaan nog veel van dit partuur 
horen de komende jaren.  
Op de ledenpartijen waren de welpen en 
pupillen elke keer goed vertegenwoordigd. Er 
werd zelfs meerdere keren in een A en B klas 
gekaatst zodat ieder kind op zijn eigen niveau 
kan kaatsen. Bij de pupillen werd het klassement gewonnen door Suzanne Torensma en bij de welpen 
door Marije Keegstra. Het straatkaatsen werd ook weer fanatiek vertegenwoordigd. Omdat we door de 
droogte niet op het voetbalveld mochten, werd de vrijgezellenpartij ook omgezet naar een 
straatkaatswedstrijd. In samenwerking met het jeugdhonk van Oosternijkerk werd deze partij opgezet. 
Na de finale ging de bakplaat aan en kon de inwendige mens voorzien worden van een natje en een 
droogje. Omdat dit organisatorisch voor het kleine bestuur veel beter te doen was, werd besloten om de 
vrijgezellenpartij voortaan altijd op deze manier te houden op de 1ste zaterdag van de bouwvak.  
 
We kijken terug op een leuk seizoen met prachtig kaatsweer. Het Bestuur 
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Sport Staalt Spieren 
 
We zijn alweer even los na de zomervakantie! Meester Freerk krijgt dit 
jaar hulp in groep 1 en 2 van Antsje Wiersma. 
 
Freerunning: 
Overwin hindernissen op snelle wijze. Spring over hekjes, jump van prullenbakken of maak salto's door je af 
te zetten tegen een muur. Free running is een echte urban sport (zowel indoor als outdoor) die elementen 
combineert van turnen, acrobatiek en atletiek. Je leert basis spring- en valtechnieken en spectaculaire 
stunts. Eerst natuurlijk de warming-up, dan het oefenen van (nieuwe) stunts en tot slot een cooling down. 

Dus kinderen van groep 7 en 8, lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan gerust langs op 
woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur. 

Gymtijden voor 2018/2019:  
Groep 1+2                        13.30-14.30 uur 
Groep 3+4                       14.30-15.30 uur 
Groep 5+6                       15.30-16.30 uur 
Freerunning (gr. 7+8)  16.30-17.30 uur. 

Afmelden voor de gym kan op 1 januari en 1 juli 
Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk 
Hier staan foto’s en het laatste nieuws op. 
 
Een sportieve groet namens, 
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S. 
 
 

Nieuws van Ropta Boys 
 
Na een heel erg hete maar welverdiende zomervakantie is het voetbalseizoen 2018-2019 inmiddels volop 
losgebarsten. Menig oefenpotje en bekerwedstrijd is er inmiddels al gespeeld.  

Dit seizoen spelen er 6 senioren teams en 10 junioren teams in de groen gele kleuren 
van Ropta Boys. Bij de senioren zijn dit het eerste,  het tweede, het derde,  45+, 35+ 
en dames 7 tegen 7.  Bij de junioren spelen dit jaar JO17-1, MO17-1, JO15-1, JO13-1, 
MO13-1, JO11-1, MO11-1, JO10-1, JO9-1 en de JO9-2. Kom deze teams gerust eens 
aanmoedigen!  

Maar eerst moeten we nog even terug naar het einde van vorig seizoen. Bij het 
schrijven van het vorige stukje stonden er nog 2 belangrijke items op de RB agenda, 
namelijk de Prima personeel Copa Ropta en de beslissing wedstrijd voor het eerste. 

Na diverse keren het deksel op de neus te hebben gekregen,  lukte het 9 juni 2018 dan eindelijk voor het eerste 
om te promoveren naar de 3e klasse KNVB.  Hierdoor zijn er komend seizoen mooie wedstrijden op de Vifer te 
verwachten tegen o.a. VV Anjum,  VV Dokkum en VIOD.  

Een week later was er dan alweer de vijfde editie van de Copa Ropta.  Onder prima weersomstandigheden werd 
er een zeer leuk toernooi op de mat gelegd,  onder leiding van een prima organisatie. Winnaar van dit toernooi 
was Ropta Boys1 zodat de bokaal een jaar lang in eigen kantine kan blijven.  
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Dit seizoen is begonnen met een nieuwe introductiedag voor alle spelers,  leiders, trainers en ouders, namelijk 
de Ropta Boys Kickoff day. Hier is voor gekozen in plaats van de jaarlijkse afsluiting. Op 25 augustus kon 
iedereen een kijkje nemen op de club, in gesprek met het bestuur,  uitleg over de digitale systemen die de KNVB 
hanteert etc.  Voor de jeugd was er een spelletjes circuit en de ouders mochten mee helpen om diverse klusjes 
uit te voeren zodat het complex er weer pico bello bij stond voor een nieuw seizoen voetbal plezier.  

Last but not least kunnen we mededelen dat medio september de nieuwe dug-outs geplaatst zullen worden! Na 
alle acties en dergelijke waar u over heeft kunnen lezen of aan mee heeft gedaan,  zal dan het resultaat 
zichtbaar zijn,  en kunnen de teams die op het hoofdveld spelen in de nieuwe dug-outs plaats nemen. Is het ook 
geen straf meer om op de bank te zitten…  

Wij wensen iedereen een succesvol en sportief seizoen 2018-2019 toe en we hopen u eens te mogen begroeten 
op de Vifer. Vriendelijke groet,  Bestuur VV Ropta Boys 

(P.S. in november zal de jaarlijkse aardappelactie weer worden gehouden, nader bericht volgt).  

 

Geboren 
   

Links Keije en rechts Lev 
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Op 7 july is ús dochter  Grytsje Marije berne. 
 

Myn earmke stiif om dy hinne, sa moai dat wy no broer en suske binne! 
 

Gerrit is wiis mei syn lytse suske en wy mei ús famke! 
 

Meindert de Jong & Afke de Vries 
 
 
 
 
 
 

lit dyn libbe wêze, 
lyk as de sinne, 

mei leafde, lok en waarmte 
om dy hinne 

 
 
Hoera!!  
 
Op vrijdag 15 juni 2018 is onze 

zoon Brent geboren, broertje 
van Esmee. 
Het gaat erg goed en we genieten volop!  
  
Groeten Martinus & Trienke  
de Skulp 11  
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Kleurplaat 

 
 

Daar wordt aan de deur geklopt,  
hard geklopt, zacht geklopt.  
Daar wordt aan de deur geklopt.  
Wie zou dat zijn?  
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Nieuws van CBS “De Wrâldwizer”                        
 
Beste dorpsgenoten,  
 

Het nieuwe schooljaar is gestart. De fusie is een feit. De Wrâldwizer 
bestaat uit één team, werkend vanuit twee locaties, te weten Niawier en 
Oosternijkerk. Nu is het tijd voor de volgende stap. Voor ons kan dat niet 
snel genoeg, maar bepaalde procedures vragen tijd en de nodige 
stappen die in volgordelijkheid genomen moeten worden. De school, het 
bestuur en de gemeente zetten er samen de schouders onder! Voor dit 
schooljaar is een projectplan gemaakt en is het overleg met de gemeente voor het locatieonderzoek gestart. Het 
team werkt intensief samen aan de doorontwikkeling van het onderwijsconcept en ouders trekken gezamenlijk 
op in het organiseren van mooie activiteiten. We zijn los!  
 

Voor we gaan nadenken over de bouw van het nieuwe KindCentrum(KC) is er een locatieonderzoek nodig. 
Maandag 15 oktober werd het startsein gegeven voor een projectteam locatieonderzoek, waarin de gemeente 
en Arlanta nauw samenwerken. In dit team zitten de onderwijsadviseur en betrokken ambtenaren van de 
gemeente, dorpsbelang van Niawier, Nes en Oosternijkerk, de schooldirecteur, de projectleiding en de adviseur 
onderwijshuisvesting van Arlanta. Op 29 oktober zijn diverse locaties door dit projectteam bezocht.  
In februari 2019 is het definitieve besluit over de locatie te verwachten. Daarna kunnen de benodigde 
omgevingsvergunningen in gang worden gezet en kunnen gelijktijdig de voorbereidingen van de bouw worden 
opgestart.  
 

Met vriendelijke groet,  
Michelle van der Sluis, Directeur de Wrâldwizer 

 
 

Omzetten videobanden en tapes                                   

Beelderiseren biedt een nieuw service, bij ons kunt u nu ook 
terecht voor omzetten videobanden en tapes naar DVD, 
USB of harde schijf! 

Door de vele vraag kunnen wij nu ook videobanden van diverse types 
digitaliseren. 

Heeft u nog oude videobanden of tapes liggen zoals; VHS – Video8 – 
mini DV(M) en wilt u deze graag digitaliseren? 
Voor 0.12 cent per minuut zetten wij uw analoge opnames om naar digitale videobestanden. 

Wellicht realiseert u zich niet dat deze opnames in de gevaren zone zijn qua houdbaarheid. Naar mate u 
langer wacht zal de kwaliteit alleen maar minder worden. Voor een klein vast bedrag heeft u digitale 
beelden (backup) van al uw oude beeldmateriaal. 

Het is aan te raden om uw oude videobanden of tapes te laten digitaliseren naar een USB of externe 
harde schijf. Aangezien DVD zijn langste tijd wel heeft gehad, zo voorkomt u op termijn opnieuw 
problemen. 

Uiteraard kunnen wij een USB stick of harde schijf gewoon mee leveren. Informeer naar de prijzen. 
Peter Tromp - Siercksmawei 27 – Niawier - www.beelderiseren.nl 

Uw banden voor 0,12 cent per minuut gedigitaliseerd. 
Laat het nu doen voordat u te laat bent en spijt krijgt! 
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Kerstbingo 
 

Zaterdag 15 december gaan we weer los met 
veel mooie prijzen. Even de boel de boel laten en 
lekker met zijn allen op het puntje van je stoel 
gaan zitten en krassen.  

 
Heb ik die bingo wel of niet. Het 
blijft altijd spannend! 
 
We beginnen om 19.30 uur. Zoals 
altijd spelen we 5 rondes en zijn er  
per ronde 3 prijzen. Bij een dubbele 
bingo  
zijn er extra prijsje waar dan om 
gedobbeld wordt.  
 

De eerste 4 rondes kosten € 0,50 per vel, de 5e ronde kost € 1,00 per vel. 
Zo hopen we de donkere dagen voor kerst wat extra gezelligheid mee te geven. 
 
 

Opbrengst collectes 
 
 
  
 
 

   
Opbrengst KWF collecte 2018 
Niawier-Wetsens 
€ 353,01 
  
                                       Janneke 

  

 
Namens het longfonds, wil ik de inwoners van Niawier en Wetsens heel hartelijk bedanken. 

Er is € 317,70 opgehaald.....Geweldig! 
 

Hierbij wil ik nogmaals de collectanten: Gerben, Froukje, Jacky en Fokje bedanken voor hun inzet!  

Fokje Kingma heeft dit jaar voor het laatst gecollecteerd, Fokje dank je voor alle uurtjes en 

kilometers lopen.                 Marianne Kersbergen 
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Oliebollen 
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Nieuws van de Oranjevereniging 
 
 
Na ons mooie dorpsfeest is de Oranjevereniging even 
met siësta! 
 

Toch willen we even terugblikken op het dorpsfeest 07 
juni t/m 10 juni. Op donderdagavond 7 juni ging we 
van start. Na de opening gingen we gelijk met de voetjes van de vloer met het gekostumeerde 
stoelendans. Niawier kan dansen en wat waren er mooie creaties bij, fantastisch. Na enig 
spierpijn van de stoelendans waren we vrijdagochtend weer fit om met de versierde wagens 
op pad te gaan. 
Waar een klein dorp toch weer groot in is, wat een mooie versierde optocht hadden we. 
Weten jullie de uitslag nog van de wagens? 

1e prijs Het witte Huis 
2e prijs De Daltons 
3e prijs Grutte Pier 

 

‘s Middags hadden we de kinderspelen en het kaatsen, jong en oud in actie! De jeugd was op 
pad met hun Witte Huis langs de andere dorpen. Even uitrusten en wat lekkers eten bij 
Hoesman konden we starten met het avond programma. De bonte avond ging los, en bont 
werd het!  Na afloop hadden we de band Ideaal, vast voor herhaling vatbaar deze band! 
 

Zaterdag konden we wat later uit bed, 10.30 uur verzamelen op‘t Mearsfjild. De Highland 
Games van Niawier-Wetsens barste los. Tussen de middag warm en koud buffet, wat een 
gezelligheid om met zoveel mensen te eten. Als Oranjevereniging hadden we een extra 
opdracht in petto. Wie maakt de mooiste camping! 
 

Wat was dat een leuke opdracht, iedereen in de been om spullen te halen van thuis. Caravan, 
tent, hangmatten, ligstoelen en zwembaden. We konden het zo gek niet bedenken of het stond 
op de camping. In één woord: GENIAAL! 
 

Om 19.00 uur was het weer opstellen geblazen, de versierde wagens moesten weer geshowd 
worden. De optocht was door Niawier – Metslawier – Oosternijkerk. 
Vanaf 21.30 uur hadden we de band Barcode! In een mooie volle tent werd er geswingd. Top! 
 

Zondagochtend 10 juni werd de kerkdienst gehouden in de tent met afloop koffiedrinken. 
 

Wat hebben we er naar uitgekeken en wat gaat zo’n dorpsfeest snel voorbij. Maar……………. 
 

Het was een prachtig, gezellig, zonnig feest! 
Dorpsgenoten zonder jullie aanwezigheid en inbreng was het niet 

gelukt. 
Hartstikke bedankt! 

 
Het volgende feest is over drie jaar en het thema van dan is …… 
Hebben we weer nieuws of een activiteit, horen jullie van ons! 
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Uitvaartvereniging ”de Laatste Eer” 
 

 
 
Waarom (g)een uitvaartverzekering ? 
 
Als we de Dela's, Monuta's, Yardens e.d. moeten geloven, dan zou iedereen een uitvaartverzekering 
moeten afsluiten. Maar is dat zo? 

Er wordt wel gezegd dat je een verzekering afsluit voor het afdekken van de risico's van een onzeker 
voorval. Nu zijn er veel dingen onzeker maar dat iedereen eens komt te overlijden is toch behoorlijk 
zeker. 

Verder is het verstandig om risico's met grote financiële gevolgen met een verzekering af te dekken. 
Iedereen begrijpt dat je een WA-verzekering voor de auto moet afsluiten. Immers, als je iemand zou 
aanrijden, zijn de financiële gevolgen niet te overzien. 
Hetzelfde geld voor een ziektekostenverzekering. Als je onverhoopt in het MCL terecht komt voor een 
operatie, gevolgd door een week kost en inwoning, is het saldo van de spaarrekening misschien niet 
voldoende. Deze verzekeringen zijn zelfs verplicht. 

Een opstalverzekering voor het eigen huis is ook heel wenselijk, want om na een brand wel een 
hypotheek maar geen huis te hebben is natuurlijk echt heel vervelend. 
Maar moet je een allriskverzekering afsluiten voor de auto van 12 jaar oud, voor de nieuwe fiets of 
telefoon of een annuleringsverzekering afsluiten voor de geboekte vakantie ? 
Het zou vervelend zijn als er iets mis gaat, maar weinig mensen komen daardoor in grote problemen. 

Op die manier kijk je ook naar een uitvaartverzekering. 

In de dorpskrant van mei vorig jaar hebben we een overzicht gemaakt van de kosten van een gemiddelde 
uitvaart en kwamen op een bedrag van zo'n € 5.000,--. Het kan natuurlijk duurder maar ook goedkoper. 
Verwacht je dat financiële probleem op te kunnen lossen, mocht het zich onverhoopt voordoen, dan is 
een verzekering dus overbodig. Bovendien is de premie natuurlijk ook niet mis, want alle gezinsleden 
zouden een polis moeten afsluiten. Het is wellicht verstandiger om niet maandelijks aan de 
verzekeringsmaatschappij te doneren maar een zelf hiervoor een potje aan te leggen. 
 
Hendrik Nicolai 
 
penningmeester Laatste Eer Niawier-Wetsens 
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Friese Recepten 
 
HAVERMOUT-CHOCOLADEKOEK 
Voor een ronde vorm van 18 cm 
 
INGREDIENTEN: 
100 gr. boter 
100 gr. suiker 
  70 gr. volkorenmeel 
100 gr. havermout 
  20 gr. cacao 
half ei 
halve dl. Melk 
 
BEREIDING: 
 Smelt de boter maar laat ze niet warm worden. 
 Voeg alle ingrediënten aan de boter toe en roer alles goed door elkaar. 
 Vet de vorm royaal in. 
 Schep het deeg er in over. 
 Bak de koek op 170 Celsius ongeveer 30 minuten in het midden van de oven. 
 

Variatie:  
1. Vervang de cacao door een lepel citroenrasp of 
2. Laat de cacao weg en voeg fijn gesneden gember toe en vervang  
          de melk door enkele eetlepels gembersiroop 
 
Dit is een lekker en makkelijk recept uit een heel mooi oud bakboek 
en door de havermout ook weer van deze tijd.   
 
LEKKER ITE !!     
 
 
Ik geef het bak/kookstokje door aan Tiny Weidenaar 
 
Met vriendelijke groeten, 
Djoke van Dellen 
 

Hjouwermout, mout en bier? 
 
Minsken berêden mooglik 25.000 jier lyn al in primitive foarm fan hjouwermout, De wittenskippers troffen 
resten fan hjouwer oan op in stien yn in Italiaanske grot dy’t wierskynlik ea bewenne waard troch 
jagersamlers. It nôt is nei alle gedachten meald, hjit makke en mongen mei siedend wetter, sadat der in 
soarte brij ûntstie. 

Om havermout te krijgen wordt de haverkorrel gewassen en ontdaan van het kaf. Deze buitenste 
schutblaadjes zijn namelijk niet eetbaar. De korrels worden vervolgens verhit en in stukjes geknipt die 
worden gestoomd en plat gewalst. Volgens deskundigen is havermout een gezonde toevoeging aan het 
dagelijks eten. Havermout bindt galzouten tijdens de spijsvertering. Handig want die galzouten hebben 
weer met cholesterol te maken.  

De oude biersoorten uit de late middeleeuwen en de renaissance kenmerkten zich door de grote 
hoeveelheden haver in de graanstorting. Ook het Nederlandse ‘hoppenbier’ bevat veel haver. Na het 
pellen wordt de haver 48 uur geweekt en vervolgens treedt gedurende 5 dagen ontkieming op. Er ontstaan 
tijdens dit proces enzymen, de moutkorrels worden dan groenmout genoemd.  
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Herfstmarkt in de Skûle   
 

Zaterdag 24 november wordt er 
een herfstmarkt gehouden in de 
Skûle in Metslawier.  
 
Er zijn verschillende tafeltjes met 
allerhande spulletjes. Draaiend rad, 
handwerkspulletjes en enveloppen 
zijn te koop .  
 
Natuurlijk is er ook koffie! U bent 
allen welkom vanaf 10 uur. 
 
Groetjes van Froukje van der Mossel 
 
 
 

Nieuws van de Dorpstuin Niawier  
 
Wat is de Dorpstuin voor ons. 
De tuin is een gemeenschappelijke tuin van dames die graag bezig zijn 
in de tuin en waar groenten en bessen en bloemen worden gekweekt. 
Een van de belangrijkste uitgangspunten die wij op de tuin hanteren is 
biologisch tuinieren. Dat wil zeggen dat er geen kunstmest wordt 
gebruikt, maar alleen organische meststoffen en op eigen tuin gemaakte 
compost. 
 

Verder is de dorpstuin voor ons een plek van  saamhorigheid en samen-
werking en heel belangrijk de gezelligheid en het delen van de passie 
van tuinieren. en uitwisselen van recepten van de verbouwde producten 
van de dorpstuin of uit eigen tuin. Bovendien is de tuin een plek waar 
kennis over de natuur aan elkaar wordt overgedragen. Een echte 
ontmoetingsplaats dus. 

Maandagavonden  
We zijn dit jaar wat later gestart omdat het nogal koud was in het 
voorjaar maar daarna barstte de zomer los. De hele zomer was het 
mooi weer als we op onze vaste maandagavond in de tuin bezig 
waren. Wat hebben we er van genoten. Maar op een gegeven 
moment was deze zomer wel heel erg warm en moesten we onze 
groenten en planten sproeien om uitdroging tegen te gaan. Een rijke 
oogst van bessen, sperziebonen en aardappelen was onze beloning. 
 

Dahlia’s 
Bij een winkel in Dokkum waren dahlia knollen gratis af te halen. Dus 
wij op naar Dokkum en we kwamen terug met tassen vol knollen in 
alle soorten en maten. We hebben ze geplant en wat hebben ze 
prachtig gebloeid. Van pasteltinten tot fel gekleurde bloemen. Als u 



 

- 28 - 
 

 

langs de tuin bent geweest hebt u dit vast gezien. Nu hebben we knollen gerooid en hopen we dat ze 
volgend jaar weer zullen bloeien in al hun pracht en praal. 
 
Deze zomer zijn we ook een paar keer aan het werk geweest in tuinen in het dorp. Even de handen uit 
de mouwen steken, wieden, maaien en knippen, wat een gezelligheid. Nog even napraten na het werk 
en je beleeft een prachtige avond. Een aanrader voor iedereen. Op 3 november hebben we 
meegedaan aan het afscheidsfeest van de gemeente Dongeradeel. In de Kleastertsjerke hebben we 
gedichten voorgedragen van Anders Minnes Wybenga, prachtige verzen over onze dorpen Nijewier en 
Wetsens. Als je het hoort zie je voor je hoe het in zijn tijd is geweest.  

 
Optie kavel 
Op één van onze tuinmiddagen kwam een meneer bij ons met de 
mededeling dat hij een huis wil gaan  bouwen in Niawier en  
belangstelling heeft voor  de kavel waar wij onze dorpstuin hebben. 
Een bouwtekening van een mooie duurzame woning had hij bij zich. 
Dit is niet doorgegaan, maar als de kavel wel een keer verkocht 
wordt, dan betekent dit voor ons dat de dorpstuin op deze plaats het 
einde zal zijn. Wij hopen dan dat  er elders in het dorp een 
mogelijkheid is om door te gaan met de dorpstuin! 

Om ons dorpstuin seizoen af te sluiten gaan we samen koken en dan 
genieten van alle lekkers wat er gemaakt en gekookt is. Zoals u kunt 
lezen zijn we ondertussen een hechte club van enthousiaste dames 
geworden voor tuin en dorp. 

Dorpstuin Niawier. 
We hopen dat we u enthousiast gemaakt hebben met onze tuin-ideeën en de uitwerking daarvan.  En 
laten we eerlijk zijn: we hopen dat u, nadat u dit gelezen hebt, mee wilt doen in onze Dorpstuin want 
we kunnen nog wel wat handen gebruiken. 
 
Een hartelijk groet van de tuindames 
 
 
 

Activiteitencommissie Niawier-Wetsens  
 

Ons programma vindt u op facebook, de 
activiteitenpagina achter in de Dorpskrant en 
de Dorpssite Niawier-Wetsens.  

In de wintermaanden versturen wij iedere 
maand een nieuwsbrief per email om zo een 
ieder te herinneren aan de activiteiten. 
Heeft u vragen of wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar   

teamactiviteitencommissie@gmail.com  

Tevens zijn we op zoek naar nieuwe activiteiten en commissie leden! Laat eens van je 
horen. Samen maken we Niawier nog leuker!  
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Handige adressen en 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  
Elektriciteit & gas 0800-9009 
Water 0800-0359 
Kabel Noord  0519-701 701 
 

Gezondheid 
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens 0519-292 223 
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur  en 13.00 -17.00 uur,  Contact persoon Niawier: Trienke Zijlstra 
 

Dierenarts:  
Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o. 0519-292 526 
Dierenambulance  0518-400 048  of   06-271 37 586 
 
Dokterswacht  0900-1127 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/ 
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte 4 Niawier  0519-241 778 
Kleastertsjerke  Tsjerkepaad 4 Niawier 
Rehoboth en gebouw de Schakel,  
B. Bekkerstrjitte 27 Metslawier 06-300 27 981 
De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7 Metslawier 
Beluisteren diensten via het TV kanaal Nij Sion 1967 of 2967 en Rehoboth kanaal 1966 of 2966. De 
diensten in de Kleastertsjerke en de Doarpstsjerke worden in de zomervakantie om 11.00 uur 
uitgezonden via Rehoboth. Rouw-trouwdiensten worden op dezelfde dag uitgezonden. 
 

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  0519-241 360 
 

School 
Christelijke basisschool Wrâldwizer                            http://wraldwizer-arlanta.nl/ 
De Skulp 24 Niawier 0519-241 232 
 

Thuiszorg  
Buurtzorg Dongeradeel  06-235 00 926 
Thuiszorg Het Friese Land  058-215 7300  
 0900-8864 

Ziekenhuis  
Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70, Dokkum. 0519-291 234 
Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur. 
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Verenigingen / Stichtingen /Commissies 
 
Activiteitencommissie     http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens 

 Anita Mol : anitamol1973@gmail.com 0519-321 072 
 Magda Rietdijk : w.m.rietdijk@kpnmail.nl 0519-242 370 
 Fokje Kingma : king55hiem@gmail.com 0519-242 018 
 Janny Hoekstra : jhoekstra.kingma@kpnplanet.nl 0519-241 246 
 Annemarie Tromp : afm.wiersma@gmail.com 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  : Anja Kloostra 0519-242 287 
 Penningmeester : Sietske van der Meulen 0519-241 615 
 Algemeen bestuur : Peter Tromp 0519-701 239 
 Algemeen bestuur : Janneke Neef 0519-242 211 
 Webmaster : Peter & Annemarie Tromp  0519-701 239 

 
Dorpskrant redactie 

 Tiny Weidenaar  0519-241 700 
 Marion de Wal   06-107 82 823 
 Annemarie Tromp  0519-701 239 

      
Freonen fan it Hokje 

 Voorzitter  : Ronald Lodder 06-150 45 042 
 Secretaris              : Leonard van Hijum  06-465 61 870  
 Penningmeester : Lex Meinema                06-391 49 362 
 Algemeen bestuur : Janco Weidenaar 06-307 00 613 

  : Tjeerd Cuperus 06-202 12 003 
  : Jesse Boonstra  06-281 42 874 
  : Rielof Jan Allema                     06-374 83 510 

 
GroenCommissie 

 Contactpersoon : Bert Allema 0519-241 335 / 06-537 37 469 
              : 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 : Jolanda Hoogterp 06-515 47 376 
 Secretaresse        : Aukje Weidenaar   0519-720 306 
 Penningmeester    : Aaltsje Meirink                         0519-241 419   
 Bestuurslid        : Maaike Brouwer   0519-720 282 

 : Annemarie de Vries 0519-250 151 
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KeatsFeriening De Trije Doarpen                            http://www.kfdetrijedoarpen.nl/ 
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)                          https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen 

 Voorzitter  : Yme Braaksma 0519-241 611 
 Secretaris : Harald Wiersma 0519-241 488 
 Penningmeester : Saskia Tol  
 Algemeen lid : 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:  http://www.ovmnw.nl/ 
 Voorzitter  : Gosse Veenma 0519-241 202 
 Secretaris : Hette Meinema 0519-294 161 
 Penningmeester : Andries Mol 0519-241 555 
 Algemeen bestuur : Bianca Waamelink 0519-241 673 

   : Durk Weidenaar 0519-242 335 
 

Oranjevereniging  
 Voorzitter  :  Bean Braaksma 0519-241 213 
 Secretaris  :  Tineke Terpstra 0519-724 041                
 Penningmeester :  Aebe Meindertsma 0519-724 213 
 Algemeen bestuur :  Maaike Braaksma                   0519-241 414 

  :  Durk Allema 0519-241 251 
               :  Gosse Jan Braaksma            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   06-110 40 069 
 Bestuurslid :  Patrick van der Ploeg 06-373 37 974 

    :  Gerard Peter Weidenaar 06-201 12 151 
   :  Bas Dijkstra   06-293 06 240 
  :  Wiebe Dijkstra   06-517 15 597 

 

SionSjongers   http://www.sionsjongers.nl/ 
 Voorzitter  :  Ynske Havinga 0519-242 080 
 Secretaris : Carolien Fardin  0519-701 326 
 Penningmeester : Wim Rietdijk                   0519-242 370 
 Algemeen bestuur : vacant 

 

Tennisvereniging                                                        http://www.tcmetslawiereo.nl/ 
 Voorzitter               :  Henk Meinema                    06-448 06 182 
 Secretaris              :  Hessel Crans               06-465 40 390 
 Penningmeester    :  Geke Braaksma               0519-241 901  
 Algemeen bestuur :  Hendrik Nijboer                 06-174 16 102 

                                          :  Arvid Tempelman                06-546 66 998 
                                          :  Erik Turkstra                          0519-241 252 
                                          :  Tjimke van der Veen                 
Tuindames    

 Dorothé Voet                      06-361 04 412 
 Magda Rietdijk                       0519-242 470 
 Marion de Wal      06-107 82 823 



 

- 32 - 
 

 

 Akkie v/d Werf                                    0519-242 209 
 Djoke van Dellen     0519-294 296 
 Tiny Weidenaar      0519-241 700 
 Carolien Fardin                       0519-701 326 

 

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct? 
Mail dit naar niawierwetsens@gmail.com 
 
 

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. 
 
Vrijdag 16 november : Sjoelen in Nij Sion om 19.45 uur, € 1 (info p.5)  
 

Zaterdag 17 november : Bierviltjes tollen in Nij Sion tussen 16.30 en 19.00 uur 
 

Woensdag 21 november : Stemmen voor de leden van de gemeenteraad 7.30- 21.00 uur 
   in Nij Sion 
 

Zaterdag 24 november  : Herfstmarkt in de Skûle in Metslawier vanaf 10.00 uur 
 

Zaterdag 24 november  : Voorbeschouwing in Nij Sion tussen 16.30 en 19.00 uur 
 

Zaterdag 24 november  : Novembierfest in It Hokje, om 20.30 uur 
 
Zaterdag 7 december  : Klaverjassen in Nij Sion om 19.45 uur 
 

Zaterdag 15 december : Kerstbingo, 19.30 uur in Nij Sion (info p. 22). Met leuke prijzen 
 

Vrijdag 21 december : Sjoelen in Nij Sion om 19.45 uur, € 1 (info p.5)  
 

Zondag 23 december  : Oerhollands NK Sjoelen voor de jeugd in It Hokje vanaf 15.00 uur 
 

Zaterdag 29 december  : Glühwijn bij de open haard in Nij Sion tussen 16.30 en 19.00 uur  
  (biertje of rivella mag ook)  
 

Zaterdag 4 januari  : Klaverjassen in Nij Sion om 19.45 uur 
 

Vrijdag 11 januari : Stamppotbuffet, Koks en eters aanmelden voor 30 december  
   (info p. 14) 
 

Zaterdag: iedere zaterdag is de bar in Nij Sion open om de week af te sluiten (16.30-19.00 u) 
 
Vrijdag 18 januari : Sjoelen in Nij Sion om  
   19.45 uur, € 1 (info p.5)  
 

Vrijdag 15 februari : idem  
 
Vrijdag 15 maart : idem  
 
Vrijdag 12 april : Sjoelen met alternatieve 

sjoelbakken ter afsluiting in 
Nij Sion om 19.45 uur, € 1 (info p.5)  

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


