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Voorwoord 
Voor u ligt de eerste dorpskrant van 2020. Opnieuw zijn we erin geslaagd een 

veelzijdige krant  te presenteren. Mensen, natuur, curieuze verhalen in een 

aantrekkelijke verpakking. Dat maakt onze dorpskrant de moeite waard. 
 
Ik weet dat u dagelijks al een enorme hoeveelheid corona-informatie ontvangt via 

nieuwsberichten en sociaal media. Toch wil ik in deze dorpskrant er iets over 

zeggen, want we kunnen er niet omheen. 
 

Het zijn hectische tijden. Het coronavirus heeft ook het leven in onze dorpen in haar 

greep. Overheidsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben 

grote invloed op bedrijfsvoeringen. Ondernemen in coronatijd vraagt creativiteit.  

Denk verder aan de zorg, het sociaal domein, de kinderopvang en het onderwijs. We 

horen en maken mee hoe alles uit de kast wordt gehaald  om de crisis het hoofd te 

bieden. Het is ongelofelijk hoeveel energie, flexibiliteit en organisatievermogen er 

nu vrij komt.  
 

Voor  deze dorpskrant is aan jullie gevraagd iets te schrijven over jullie manier van 

leven en werken in deze tijd. Mijn eigen ervaring in deze tijd is dat het missen van 

de contacten iets is wat ik mis, zoals even naar de Skûle om aan te schuiven aan de 

koffietafel voor een praatje. De vergaderingen, het samen brainstormen over 

besluiten of plannen voor de bewoners. 
 

Het werk voor de kerk, dat we nu op een andere proberen in te vullen. Iedere 

zondagmorgen is er een kerkdienst te beluisteren via de kabel, de muziek in de 

dienst mag ik verzorgen. Het zijn bijzondere en waardevolle momenten.  
 

En natuurlijk de kinderen en kleinkinderen, wat zal het mooi om iedereen weer 

even een dikke knuffel te geven. Wij van de redactie hopen dat het voor u en jullie 

vol te houden is nu veel dingen stil liggen, geen bezoek, geen feestjes etc.  
 

Het is belangrijk goed voor jezelf en anderen te 

zorgen. Zorgen voor je mentale gezondheid is net zo 

belangrijk als voor je fysieke gezondheid. Als je je 

goed voelt, helpt dat je om beter om te gaan met de 

uitdagingen en onzekerheid van deze tijd. 
 

Wij wensen jullie veel leesplezier met deze nieuwe 

dorpskrant die weer bruist van de laatste nieuwtjes 

en activiteiten. 

 

Tiny. 
 
Kopij voor de volgende dorpskrant 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. 



- 5 - 
 

Nieuws van dorpsbelang Niawier-Wetsens 
 
Het laatste nieuws wat betreft onze activiteiten als bestuur dorpsbelang kreeg u van ons in de dorpskrant 
van november 2019. Wie had toen kunnen denken hoezeer het leven ook in onze dorpen zo plotseling 
kan veranderen onder invloed van een onbekend virus. Binnen alle maatregelen vanwege het 
coronavirus proberen wij als bestuur dorpsbelang onze activiteiten op een aangepaste manier door te 
laten gaan. Dit betekent o.a. digitaal vergaderen via de mail en/of videobellen de laatste twee maanden.  
 
Vele activiteiten in de dorpen kunnen niet doorgaan en toch ontstaan er ook nieuwe initiatieven. Zo 
kregen bijvoorbeeld zorgmedewerkers uit Niawier vanuit de PKN kerk Niawier/ Metslawier een lief 
kaartje toegestuurd als dank voor hun werk in deze crisis, werden viooltjes verkocht voor voetbal 
vereniging de Roptaboys via afhaalpunten en konden we vis en pannenkoeken bestellen als lunch op 
zaterdag. Fijn al die initiatieven, zo kunnen we de saamhorigheid behouden. Even terug naar het nieuws 
vanaf december 2019. Na de feestdagen was de kerstbomeninzameling weer een succes. Kinderen 
hielpen mee met het inzamelen en kregen cadeaubonnetjes die ze konden inleveren bij verschillende 
speelgoedwinkels.  
 
Op 24 januari zijn we als bestuur naar Burdaard geweest. In Burdaard gaf de gemeente Noard-East 
Fryslân een presentatie over het nieuw in te stellen dorpenwijkenfonds. Dorpen en wijken konden hun 
mening geven over hoe dit fonds samengesteld moest worden. 300 duizend euro is te verdelen. 
Inmiddels hebben we het concept gelezen en wij hopen dat dit concept waarheid mag worden. Het zou 
betekenen dat we flink meer financiën tot onze beschikking krijgen voor activiteiten en projecten voor 
onze dorpen. Graag vertellen we in de volgende dorpskrant meer over het dan hopelijke definitieve 
dorpenwijkenfonds.   
 
De ledenvergadering dit jaar vond plaats op vrijdagavond 14 februari. In een goed gevuld Ny Sion 
hebben we het afgelopen jaar besproken en hebben we vooruitgekeken naar de mooie plannen voor zo’n 
vijf DOM (Dorpen OntwikkelingsMaatschappij) projecten. Hieronder nog even een korte beschrijving 
van deze vijf plannen: 
Wandelpad Wetsens; gepresenteerd door 
Lenie Lap en Joanneke Romkema uit 
Wetsens. Zij zijn hier al een jaar mee bezig. 
Het rondje Wetsens wandelpad is ongeveer 
een kilometer lang. Het is een onverhard 
pad, erg nat nu ook. Je komt langs het oude 
schoolgebouw, een ruïne van een kluizenaar, 
de “plas dras” van Sytsma, een dobbe, en de 
Vituskerk. Lenie neemt het publiek mee 
langs het pad in de situatie van nu, een 
wandelpad met picknickplaats en een niet 
leesbaar bord. De bewegwijzering is kapot, de prullenbak wordt niet geleegd en het is te nat in herfst en 
winter. De fietsroutes gaan langs Wetsens i.p.v. door Wetsens. Wat willen ze graag verbeteren: hun idee 
delen en een koppeling met cultuur maken. Een Stinsentuin, bloemen planten, betere bewegwijzering en 
een Bijbelse tuin met zicht op Vituskerk. Kortom veel verbeteringen. Bovenal veel betere borden om 
deze mooie wandeling te vinden. Ook een idee is om de vergezichten langs het pad in schilderijlijsten te 
laten zien. Wie mee wil doen om dit alles te realiseren is van harte welkom. 
Standbeeld A.M Wijbenga: Jappie de Vries en Willem Weidenaar dragen dit project. Het idee was om 
het beeld een prominentere plek te geven. De plek nu van het standbeeld is zo om verschillende redenen. 
Deze plek willen we daarom zo behouden. Misschien willen we het gebied om het beeld anders 
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inrichten, zoals het beeld opknappen, het beeld iets hoger en betere bewegwijzering. Ideeën zijn welkom 
bij Jappie en Willem. 
Vooraanzicht Ny Sion: Erik licht de plannen toe om de voorkant van Ny Sion aantrekkelijker te maken. 
Het idee is om een terras aan de voorkant van Ny Sion te creëren. Betere bestrating geeft al verandering 
met bijvoorbeeld een picknicktafel, bloembakken etc. Op deze manier wordt een mooie zit plek voor in 
de zomer gemaakt. Ook willen we de fietsroute verleggen langs Ny Sion en het Anders Minnes beeld. 
We gaan een architect betrekken in combinatie met DOM project om Ny Sion mooier te maken.  
Iepenlofspul: Sietske vertelt wat over dit initiatief. Via een inwoonster van Niawier kwam er een idee 
voor het iepenloftspul. Eind 2019 zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers op bezoek geweest bij de 
schrijfster. Een iepenloftspul stichting zal worden opgericht. Het projectplan wordt gemaakt en 
subgroepen gaan aan de slag.  
Havenproject: Wiebe Turkstra licht de voortgang van dit project toe. Om subsidie te verkrijgen voor het 
havenproject heeft het dorpsbelang bij het Iepenmienskipsfûns een presentatie gegeven eind vorig jaar. 
30 duizend euro heeft dit fûns toegezegd. Ook is 4 duizend euro door de Rabobank toegezegd. De DOM 
geeft rond 3 duizend euro. 2900 euro van ondernemingsvereniging kan evt. ook in dit project gestoken 
worden. We gaan nog meerdere fondsen aanschrijven. Misschien kan het dorpenwijkenfonds het laatste 
ontbrekende geld aanvullen. In september dit jaar was het plan om te beginnen met het opknappen van 
de haven, echter door de coronacrisis is dit nu uitgesteld. Als dit project tot de uitvoeringsfase komt is 
hulp van veel dorpsbewoners nodig.  
Dit was voor nu eerst weer het nieuws vanuit het dorpsbelang.  
Met elkaar, voor elkaar. 
 
De hartelijke groeten , 
Het bestuur dorpsbelang 
 
 

Nij Sion 
 
Bazar 

In de vorige dorpskrant vermeldden wij, dat de bazar in het voorjaar 

van 2020 zou worden gehouden. Helaas kon dat niet doorgaan. Wij 

hopen nu op oktober/november. 
 

Klaverjassen en sjoelen 

Het klaverjassen kreeg een voortijdig einde, in maart was de laatste ronde.  

De sjoelcompetitie kon wel worden uitgespeeld. Bij de junioren was het een nek-aan-nek race tussen 

Laura en Jelmer Allema, Laura trok uiteindelijk aan het langste eind. Pieter Braaksma was bij de 

senioren de overweldigende winnaar, Klazien Turkstra werd een goede tweede. Het sjoelen is iedereen 

zo goed bevallen dat we er het volgend winterseizoen mee doorgaan. 
 

Zaterdagmiddag 

Met ingang van zaterdag 6 juni is de bar vanaf 16.30 tot 19.00 uur weer open. Het bestuur doet eerst 

de bardienst. Zij wil eerst kijken hoe het allemaal loopt met de voorzorgsmaatregelen.  
 

Inkomsten 

En zo loopt Nij Sion heel wat inkomsten mis, er gebeurt deze maanden eigenlijk niets, dus er komt ook 

niets binnen.  

Gelukkig is er het ‘oud ijzer’, dat loopt als een trein. Er is één ophaalronde door de dorpen geweest 

maar de oudijzerboeren Erik en Jappie zijn al meerdere keren uitgerukt voor grote partijen oud ijzer. In 
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totaal is nu voor 562 euro opgehaald. De ophaalronde in juni gaat niet door, de eerstvolgende keer dat 

het oud ijzer wordt opgehaald is op zaterdag 5 september.  

Als u een grote partij oud ijzer thuis hebt staan wat u wel kwijt wilt, dan kunt u altijd bellen met Erik 

Turkstra 06-23896558 of Jappie de Vries 06-29899168. Dit is allemaal oud ijzer: lood, koperbuis, 

stroomdraad, gaas, accu’s, oude fietsen zonder banden, deksels van potten, doppen, blikjes, enz. 
 

Het oud papier wordt ingezameld op zaterdag 6 juni. U kunt het gewoon zoals altijd, bij de weg zetten. 

De volgende datums zijn: 15 augustus, 10 oktober en 12 december. In Wetsens e.o. wordt het oud 

papier op vrijdag opgehaald. 
 

We hebben ook plannen om meer donateurs te werven, daar hoort u later meer over. 
 

Kerkdiensten 

Tijdens de coronacrisis wordt er elke zondagmorgen vanuit Nij Sion een kerkdienst uitgezonden via de 

kerkradio. Daarbij zijn zo’n 6 personen aanwezig. 

 

Tot zover het nieuws uit Nij Sion. Wij hopen elkaar in goede gezondheid snel weer te ontmoeten. 

 

        Bestuur Nij Sion 

 

 

Kaatstraining, het kan en mag weer  
 
Persbericht: Woensdag 13 mei mochten de jeugdige kaatsers dan eindelijk weer trainen op het 

kaatsveld van Niawier. 
 

In totaal waren er maar liefst 16 opgaven, In de leeftijdsklasse van 8 tot en met 12 jaar.  Een ieder kon 

kennis maken met Aljantine Holtewes, zij is de nieuwe trainster voor de jeugd. 
 

Tijdens de training werd er opgeslagen, uitgeslagen en een keeroefening gedaan. Voorafgaand mochten de 

spieren opgewarmd worden met een warming-up en eindigde men met een leuk eindspel, namelijk ‘3 op 

een rij’. Dit ging in een competitievorm, er werd dan ook fanatiek gestreden.  
 

De kinderen zijn enthousiast naar huis gegaan en zien uit naar de volgende keer. 
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Beste mede dorpsbewoners 

 

Het is alweer een tijdje geleden dat wij ons mochten voorstellen als nieuwe, toen nog, deeltijd bewoners. 

Inmiddels wonen wij, Jelle en Carolien, hier definitief en is ons huis geen weekendhuis meer! Het begon in 

januari jl. toen ik een baan vond in Groningen. Dat heb ik geweten hoor, Groningers vinden het maar raar dat je 

zo naar je zin in Friesland woont, gelukkig menen ze er eigenlijk geen snars van en zijn het beste mensen.  

 

Op dat moment echter ging Jelle nog elke maandag, met steeds meer lood in zijn schoenen, de hele rit naar de 

Randstad maken en heel blij donderdag weer terug! Het was natuurlijk niet gezellig die door de weekse dagen, 

al hoewel, onze katten vonden het prima zo zonder teckeltjes in huis! Jelle bleef wel actief zoeken naar werk in 

de omgeving en op het moment dat je het het minst verwachtte, corona had zijn opdringerige intrede reeds 

gedaan, kreeg hij werk bij Frisia in Burgum. Echt ongelooflijk. Dat is nu zo'n 5 weken geleden. 

 

Ik was heel blij voor hem natuurlijk, maar ik moest wel heel ernstig met onze twee katten spreken. Zij vonden 

het niet zo leuk. Ik ben bang dat ze nog niet helemaal over de schok heen zijn. Maar ja... beetje extra verwennen 

met lekker eten dan maar! Afijn, Jelle blij, hondjes blij, want die mogen nu op het huis passen als de baas en 

bazin aan het werk zijn, Dat is nog eens een serieuze taak! En ik ook blij natuurlijk, want dat was toch het doel 

van een huis in Niawier, om er te gaan wonen en niet alleen voor het weekend. 

 

De fietsservice van Snelle Jelle wordt natuurlijk voort gezet 

voor ons eigen dorp en de omringende dorpen. Net zoals dat 

vanaf het begin zo was. Daarbij kunt u bij ons niet alleen 

terecht voor herstel of onderhoud van uw fiets, maar 

verkopen wij ook ijs vanuit huis! Aan de boomstronk aan de 

voorkant komt een duidelijke bel te hangen, dus als wij thuis 

zijn, en dat is 's avonds en in het weekend bijna altijd, luid de 

bel en wij komen met ijs bij u, of de kar staat al buiten. 

 

Wij zijn heel dankbaar dat wij zoveel geluk hebben in deze 

voor velen juist zo zware en heftige tijd. Wij hoeven niet thuis 

te werken, dus hebben volop afleiding. En ook op mijn werk is 

het druk en blijven offerte aanvragen binnenkomen. Echt heel 

dankbaar zijn wij. Je gunt het iedereen, maar helaas..... Laten 

wij met elkaar hopen op betere tijden, waarvan al een 

sprankje aan de horizon zichtbaar wordt nu de basisschool 

kinderen na de meivakantie weer naar school mogen. 

Laat die trend zich voortzetten! 

 

Een hartelijke groet van Jelle en Carolien uit de Auck Doniastrjitte 10. 
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Oproepje  
 

Hallo mede-dorpsbewoners, 
  
Ik wil graag een handwerkgroepje opzetten. De bedoeling is om samen te handwerken en natuurlijk 
gezellig praten en van elkaar te leren en nieuwe ideeën op te doen. 
 
Het gaat ook niet om 1 hobby het mag van alles zijn:   
- Breien 
- Haken 
- Spinnen 
- Borduren 
- Quilten  
- Enz. 

Wie wat en wanneer staat nog niet vast, dit hangt af van de opgaves / behoeftes. 
Lijkt dit je leuk en wil je meedoen ?!  Graag hoor ik van je  
 
Naam: ______________________ 
 
Telefoonnr.: __________________ 
 
Email: _______________________ 
 
o Maandag  ochtend / middag / avond 
o Dinsdag ochtend / middag / avond 
o Woensdag ochtend / middag / avond 
o Donderdag ochtend / middag / avond 
o Vrijdag ochtend / middag / avond 
o Zaterdag ochtend / middag / avond 
o Zondag ochtend / middag / avond 

 
 

 
 
 

Diabetes fonds doppen sparen 
 
Zoals vele van u wel weten worden er 
tegenwoordig veel doppen en dekseltjes gespaard. 
Vele goede doelen krijgen hier geld voor om meer 
onderzoek naar de ziekte te doen. Graag wil ik me 
inzetten voor het diabetes fonds! bijna elke familie 
krijgt hiermee te maken...  
 
Er staat een ton op mijn oprit waar u alle dopjes of 
deksels in mag doen, het liefst wel schoon! Zoals 
yoghurt of wasmiddel doppen. Ik zorg dan dat het 
bij de juiste persoon terecht komt. Mijn adres is 
Bornensisstraat 3 (tegenover Nij Sion).                      Hartelijke groet Jantsje Wiersma Holwerda 

Marian Kooistra 
Siercksmawei 14 
Niawier 
Mariankooistra@knid.nl 
  



- 10 - 
 

Geboren 
 

 
Op 5 december 2019 zijn wij (Lieuwe Klimstra en 

Annie Visser) opnieuw hele trotse ouders en Taeke 

en Jenice hele trotse broer en zus geworden van een 

wolk van een jongen. We noemen hem  

 

Eden 
 

 

 

 

 

We zijn erg dankbaar dat we ook nu weer gezegend 

mogen zijn met dit wonder. 

Eden maakt het erg goed.  

 

Groeten van familie Klimstra 
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Nieuwe bewoners van 
 
------ Klompe Hoeske ------ 
 

Beste dorpsgenoten, 
 

In de traditie van het dorp willen we ons graag 

voorstellen. Wij zijn Mabel van Esch (59) en 

Martin Koopmans (58). Sinds november 2019 

wonen we aan De Singel 2. Nadat we beiden in 

onze jongere jaren in Nederland, Engeland en op 

zee hadden rond gezworven, troffen wij elkaar 

begin ’90 in Rotterdam. Kort daarna verhuisden 

we naar Arnhem, waar onze twee kinderen (Bruno 

en Rosa) zijn geboren. 
 

De bossen van de Veluwe zijn prachtig, maar het 

Waddengebied was en is één van onze favoriete 

plekken om te zijn. De zomervakanties 

kampeerden we meestal met ons gezin op 

Vlieland of Terschelling. Daar vonden we de 

weidsheid, de rust en de (Wadden)zee. De rest 

van het jaar droomden we in Arnhem over wonen 

dichtbij zee.  

Na 25 jaar wonen in Arnhem, zijn we op zoek 

gegaan naar een huis dicht bij zee. We vonden het 

in Niawier, een paar kilometer onder de Waddenzee. Wat een bijzondere plek. Begin november kregen 

we de sleutel van het huis; we hoefden er weinig aan te doen en konden er gelijk in gaan wonen. 
 

Door de huidige omstandigheden verblijven we sinds begin maart grotendeels hier. Eigenlijk komt ons 

dat goed uit. Want naast een mooi huis, hebben we van de vorige bewoners ook een geweldige tuin 

meegekregen. Gelukkig heeft Mabel ‘groene vingers’; ze is bijna dagelijks in de tuin te vinden. Martin 

leert met plezier tuinieren, hij is met de moestuin begonnen. Gelukkig is de moestuin niet heel groot, 

zodat hij ook tijd heeft om zo nu en dan een rondje Lauwersmeer te fietsen. 

Onze kinderen zijn al een tijdje het huis uit, maar in deze bijzondere tijden zijn zij veelvuldig in Niawier 

te vinden. Ook zij genieten van het weidse landschap en wind rond ons huis. En natuurlijk, net zoals wij, 

van een wandeling op de Peazemerlannen. 
 

Naast dat we ons hier geen moment hoeven te vervelen, werken we allebei. Mabel is tassenontwerper&-

maker, met een eigen label ‘Madebymabel’. Haar werk is te zien op Instagram ‘madebymabel2018’. 

Daarnaast werkt ze als studentcoach aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Martin werkt als 

KAM coördinator/veiligheidskundige bij K3, een bedrijf dat zich bezig houdt met de winning van zand, 

grind en klei en de uitvoering van grondboringen. Vandaar dat we de komende jaren nog met één been 

op de Gelderse zandgronden staan en met het andere op de Friese klei.   
 

Tijdens de verhalenavond in november afgelopen jaar, leerden we over de geschiedenis van Nijewier en 

maakten we al kennis met enkele mensen uit het dorp. We voelen ons vanaf dat moment zeer welkom 

in Nijewier. Het is goed wonen hier! 

 

Oant sjen en hertlike groetnis,  

Mabel en Martin 
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------ Sierckmawei 8 ------ 

 
De redactie van de dorpskrant heeft mij gevraagd een stukje 
te schrijven om mezelf voor te stellen. 
Laat ik beginnen met mijn naam: Carla Sluiter. Volgens mijn 
vader stamt onze achternaam af van de Friese sluiswachters. 
Ik heb helaas nooit kunnen achterhalen vanuit welke regio. 
 
Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam, vanaf mijn 2e 
jaar in de Amsterdamse wijk de Pijp. In de Pijp is ook André 
Hazes geboren. Andere beroemde mensen die er hebben 
gewoond zijn onder andere: Piet Mondriaan, Herman Gorter, 
Simon Vinkenoog, Carel Willink en Gerard Reve. De Albert 
Cuypmarkt of zoals wij hem noemen: de "Abert Cuyp", bevindt zich eveneens in de Pijp. Het is de drukste markt 
van Nederland en naar verluidt de grootste dagmarkt van Europa (bron: Wikipedia). Ik kwam er altijd graag en 
heb er in de jaren 80 ruim drie jaar boven een fietsenwinkel gewoond.  
 
De laatste 11 jaar woonde ik in Weesp, vergeleken met Amsterdam al een stuk landelijker. Het landelijke leven is 
mij niet helemaal onbekend. In de jaren 60 regelde de Katholieke kerk dat stadse kinderen een weekje op 
vakantie mochten op een boerderij in Brabant. Doordat ik nogal een handenbindertje was (als mijn moeder even 
niet oplette haalde ik kattenkwaad uit) vond mijn moeder het een uitstekend idee om mij daarvoor aan te melden. 
En zo ging ik op mijn 5e met een tourbus vol andere Amsterdamse kindjes op weg naar Volkel. De eerste paar 
dagen had ik vreselijk heimwee, maar daarna was ik niet meer weg te slaan bij de boerderijdieren. Dat is altijd zo 
gebleven. De 10 jaren daarna bracht ik letterlijk iedere vakantie door bij dezelfde familie. Ik heb nog altijd contact 
met ze.  
 
Sinds 9 december woon ik aan 
de Siercksmawei 8 in Niawier. 
In Weesp kwamen steeds meer 
yuppen te wonen en bovendien 
werd ik de 7 trappen zat die ik 
dagelijks op en af moest om bij 
mijn appartement te komen. Ik 
had al een jaar in de regio naar 
een andere woning gezocht, 
maar de prijzen in de Randstad 
zijn simpelweg belachelijk 
hoog. Tijdens een 
zoekopdracht had ik het huisje 
aan de Siercksmawei al eens 
voorbij zien komen. Maanden 
later besloot ik voor de gein 
eens te gaan kijken. Eerlijk gezegd niet echt met het plan te kopen. Zowel Niawier als het huisje voelde echter zó 
goed aan, dat ik besloot de stap te wagen. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Natuurlijk was het in het begin 
wennen. Vooral in de donkere dagen voor Kerst miste ik mijn vertrouwde omgeving. Maar spijt had ik nog steeds 
niet. Mijn geluk was dat ik veel van mijn werk vanuit huis kon doen, in deze coronatijd helemaal mazzel natuurlijk. 
Het dorpse leven bevalt steeds beter.  
 
Ik ken na krap 5 maanden al meer mensen bij naam dan de afgelopen 11 jaar in mijn appartementsgebouw in 
Weesp, en dat waren maar 24 appartementen. Ik ben heel hartelijk ontvangen door de bewoners van Niawier, 
iets dat ik best speciaal vind. De kans is groot dat je mij een keer voorbij ziet struinen want ik hou erg van 
wandelen. Verder ben ik gek op alles wat bloeit én op Australië. Ik heb het geluk gehad dat ik daar een aantal 
keer vrijwilligerswerk mocht doen in een heus koalaziekenhuis. 
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De Kerk van Metslawier Niawier in coronatijd  
 
Het zijn vreemde en bijzondere tijden. En omdat we ons voor elkaar verantwoordelijk voelen, 

houden we afstand. We kunnen elkaar niet ontmoeten en opzoeken zoals we het gewend waren. 

Deze woorden schreef dominee Adema in een nieuwsbrief. 

Via deze brief houden we elkaar op de hoogte van het wel en wee wat er achter de schermen 

wordt gedaan.   

 

Ook in deze brief een mooi idee van de kerkrentmeesters zoals hier onder beschreven. 

Het lijkt mij mooi om ook als dorpsbewoners hier aan mee te kunnen doen. 

 

Initiatief: 

We hebben een leuk initiatief bedacht! Als 

kerkrentmeesters zijn we bezig met het ontwerpen en 

laten drukken van ansichtkaarten. Dorpsbewoners 

hebben we gevraagd foto's te maken en die foto's 

worden gedrukt als ansichtkaart. De kaarten worden 

binnenkort door ons verkocht. Ze zitten verpakt in een 

mapje van 10 kaarten, voor de prijs van  € 7,50 en 2 

mapjes van 10 kaarten voor € 12,50. U kunt dit bedrag 

overmaken o.v.v. ansichtkaarten op dit  rekening 

nummer NL 88 RABO 0343 3843 88. van de kerk en 

dan worden ze bij u thuis bezorgd! Natuurlijk mag het 

ook contant. Laat het ons weten, dan brengen we de 

kaarten bij u aan huis. 

Een uniek setje kaarten, voor en door dorpsbewoners. 

Van harte bij u aanbevolen! 

 

We hopen, samen met u, op betere tijden maar voor 

nu wensen wij u allen gezondheid toe voor u en uw naasten. Wij hopen dat het niet lang meer duurt 

voordat wij weer met elkaar samen de diensten kunnen beleven in ons kerkgebouw! 

 

Een vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters 

 

U mag ook het bedrag bij mij in de brievenbus doen, Bredewei 4a, dan bezorg ik de kaarten bij u en 

zorg ik dat het bedrag wordt overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk. 

Van harte bij u aanbevolen. 

 

Tiny Weidenaar. 

 
Een nieuw Ropta Boys   
 
Ropta Boys is, net als vele andere verenigingen, altijd in beweging. Niet alleen 
op voetbalgebied, maar ook organisatorisch, dat blijkt wel weer als je nagaat 
wat er in de eerste helft van seizoen 2019-2020 alweer voorbij gekomen is. 
Het begint al met het indelen en inschrijven van de teams. In het seizoen 2019-
2020 heeft Ropta Boys 17 teams ingeschreven, namelijk: 2 senioren elftallen, 
Ropta Boys 3 zevental, een 45+ heren zevental, een 35+ heren zevental, een dames zevental, 8 
jongensteams en 3 meisjesteams.  
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De Technische Commissie houdt zich met de indeling van de seniorenteams bezig terwijl het 
jeugdbestuur alles rondom de jeugd indeelt. Bij die teams moeten leiders en trainers gezocht worden en 
op de speeldagen scheidsrechters. Met de indeling van de jeugdteams slaagt het jeugdbestuur elk jaar er 
weer in om dit rond te krijgen. Ook de kantine draait op vrijwilligers. En ook hier is het niet altijd 
makkelijk om mensen te vinden. Bijvoorbeeld bij de ingelaste wedstrijden, maar tot nu toe heeft 
iedereen koffie gekregen met dank aan de kantinecommissie. 
 
In augustus werd er weer “kick off day” 
gehouden. Door vele (jeugd) leden, ouders 
en vrijwilligers is alles schoongemaakt en 
opgeruimd zodat we schoon en opgeruimd 
aan het nieuwe seizoen konen beginnen. ’s 
Avonds was er een wedstrijd tussen Ropta 
Boys 1 en een  all-stars team waarbij een 
aantal spelers afscheid namen. 
 
In het seizoen 2019/2020 is Ropta Boys de 
samenwerking aangegaan met Intersport 
Dokkum. Op de site van Ropta Boys staat 
onder “webshop” meer informatie over 
deze samenwerking. De producten kunnen 
snel geleverd worden en eventueel bedrukt 
met naam, afgehaald worden bij Intersport 
Dokkum.  
In oktober zijn weer veel loten verkocht voor de grote clubactie terwijl in november weer de zo 
langzamerhand bekende aardappelactie was. Antje Allema is de nieuwe “stukjesschrijver” voor de krant 
en diverse sites. Antje volgt Jan Torensma op die jarenlang voor Ropta Boys correspondent is geweest. 
 
Aan het einde van 2019 konden we drie najaars kampioenen noteren. De Meisjes MO-19 werden 
kampioen, zij mogen het nu in de 1e klasse proberen. Het Dames 7tal en de Heren 45+  zijn ook najaars 
kampioen geworden. Het dames 7tal werd met overmacht kampioen terwijl de 45+ het spannend hield 
en pas de benodigde punten in de laatste wedstrijd pakte. Ons 1e elftal heeft het moeilijk in de 3e klasse 
en zal in het voorjaar nog een aantal punten moeten binnenhalen om in deze klasse te blijven. Het 2e 
elftal zit vrij hoog ingedeeld en dat blijkt ook aan de stand want ze staan troosteloos onderaan. Het 3e 
elftal is een 7tal geworden en speelt hun wedstrijden buiten de KNVB om tegen teams die ook te weinig 
spelers hebben om een elftal te vormen.  
 
De laatste zaterdag van het jaar werd het snerttoernooi gehouden waarbij er ’s ochtends door de jeugd 
werd gestreden terwijl de senioren in de middag hun kunsten konden vertonen. Een week later was er 
alweer actie want de  crossloop stond als eerste van het jaar op de agenda. De commissie had in de 
ochtend een crossloop voor de jeugd uitgezet en in de middag voor de senioren in verschillende klassen. 
Ook gingen ’s middags de wandelaars los met een tocht  van ongeveer 12 kilometer via Bollingwier 
naar Wierum, bij de zeedijk langs en via de Nes weer naar de kantine. De algehele winnaar werd net als 
vorig jaar Gerwin Haaksma.  
 
Last but not least is de Technische Commissie samen met hoofdtrainer David Elmendorp en 
keepertrainer Klaas de Boer overeengekomen de samenwerking een jaar te verlengen! 
 
Voor de laatste nieuwtjes kunnen jullie op de website van Ropta Boys www.roptaboys.nl terecht en op 
onze facebookpagina.                                                                                              

RS 

7 mei: Op sportpark de Fiver in Oosternijkerk wordt bij Ropta Boys weer 
volop getraind door de jeugd t/m 18 jaar. 
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Over  zangkoor de Sionsjongers 
 
Zangkoor De 
Sionsjongers is een 
gemengd koor dat (nu 
even niet) wekelijks op 
woensdag repeteert in 
buurthuis Nij Sion. Van 
huis uit een kerkkoor 
maar we zingen ook 
veel populaire songs en 
zo mogelijk in het Fries. 
 
Tot ziens en horens, De 
Sionsjongers  
 
 
Woordzoeker 
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Ta oantinken 
 
Degene die ik lief heb, verlaat ik om degene die ik lief had terug te vinden 

Deze warme tekst stond op de afscheidskaart van  

 

Elsje Braaksma – Boonstra 

 

25-02-1959  - 24-04-2020 

Els was de lieve vrouw van Albert Braaksma, sinds 25 februari 2019 waren ze 

getrouwd en kenden elkaar 10 jaar, zie de vorige dorpskrant waar ze een prachtig 

verhaal hebben geschreven genaamd: één jaar naar dato….. 

Hoe wrang is het dat een half jaar later Els niet meer onder ons is, de ziekte die 

voor de 3e keer terugkwam kon ze niet overwinnen.    

Wij herinneren haar als een vrolijke dame, die altijd in was voor een praatje. Haar 

positieve instelling zullen we niet vergeten, tot de laatste week liet ze weten, dat 

ze er voor ging  en ineens ging het berg afwaarts met de gezondheid. 

Wij wensen Albert en familie heel veel sterkte toe. 

ATW 

 

 

Bedankje 
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Niawier in oorlog en bevrijdingstijd 
  
Toen we bezig waren met het klaarmaken van deze 

dorpskrant was het rond de tijd van 4 en 5 mei. Het is 

75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd van de  

Duitse overheersers. In deze tijd van de corona crisis  

kan het niet uitbundig worden gevierd. Veel 

optredens en festivals zijn niet doorgegaan. Ook in 

Niawier was het rustig. Niet het samen zingen van het 

Wilhelmus bij Nij Sion zoals anders altijd gebruikelijk 

is met Koningsdag of bevrijdingsdag. 

Op tv konden we dodenherdenking volgen, iets wat ik 

zeer indrukwekkend vond. Oorlogsverhalen, films en 

documentaires op tv herinneren ons aan de 

verschrikkingen die er in de oorlog hebben plaatsgevonden. 

 

Zelf heb ik de oorlog niet meegemaakt, mijn ouders wel, zij hebben veel ellende en verdriet 

meegemaakt. Toen mijn moeder ouder werd en ik iedere week bij haar op bezoek kwam kon 

ze uren vertellen over wat ze allemaal had beleefd. Jammer genoeg heb ik dit niet 

opgeschreven want na al die jaren zijn er toch gebeurtenissen die ik mij niet meer precies 

herinner. 

 

Ik vroeg mij af hoe de bevrijding in Niawier is gevierd. 

Wie zou ik daar na kunnen vragen? Wie heeft de oorlog meegemaakt en weet zich veel te 

herinneren. Toen ben ik naar Pier Prins gegaan, hij weet altijd al veel te vertellen en het blijkt 

dat ik hier aan het goede adres ben. Ondanks dat hij nog maar een jongetje van 9 jaar was toen 

de oorlog voorbij was heeft hij mij veel wijzer kunnen maken. 

 

We hebben het niet alleen over de bevrijding gehad maar ook over andere gebeurtenissen 

zoals die in het gezin waar hij opgroeide gebeurden. 

In de oorlog waren de school en het schoolhuis ingenomen door de Duitsers.  

Naar school gaan was er niet meer bij. Duitse jongens die in het leger moesten, ze waren soms 

nog maar een jaar of zestien, zeventien, waren in de school en schoolhuis gehuisvest. 

In het gezin van Prins werd een Duitse soldaat ingekwartierd. Er waren al een drietal evacuées, 

Frans Scholten met vrouw en kind,  en 2 jongens uit Lemmer het eigen gezin en nu ook deze 

Duitse soldaat erbij. Je zult je misschien afvragen, wie doet dat nou, maar er werd in die tijd 

niet naar gevraagd, je kon het maar doen. 

Pier is de jongste van het gezin en moest ondanks dat hij al groot was in het ledikantje slapen 

omdat alle bedden in huis bezet waren. 

 

In 1940 woonde  Kees Plantinga, smid, in Niawier. Hij was getrouwd en vader van 3 kinderen. 

Tijdens de mobilisatie moest hij als dienstplichtig militair meevechten in de buurt van 

Rotterdam. Toen Nederland moest capituleren konden hij en zijn maten niet terug naar het 

noorden. Ze zijn toen met een boot naar Engeland gereisd en vandaar naar Canada. Hij is daar 

in de Prinses Irene Brigade gaan werken tijdens de oorlogsjaren. Het thuisfront wist niet waar 

hij was. 



- 18 - 
 

 

Keimpe de Vries uit Oostrum werd smidsknecht en werkte in de smederij. Tijdens de Mei 

staking  ging hij naar Metslawier om mee te staken zoals veel uit de omgeving. Helaas is dit 

voor hem slecht afgelopen. Hij werd opgepakt en naar Duitsland gebracht en heeft dit niet 

overleefd. Na de oorlog is er in de kerk van Oostrum een herdenkingsdienst voor hem geweest. 

Dominee Biersteker heeft deze dienst geleid. Als eerbetoon is er in de kerk van Oostrum een 

zuil geplaatst. Het is niet bekent of deze er nog steeds staat. 

 

Op dezelfde dag is ook Durk Fokkens opgepakt. Hij was toevallig in Metslawier en werd door 

een kogel in zijn been geraakt. De huisarts heeft deze wond behandeld en dit werd zijn 

noodlot. Want  de Duitsers wilden van de arts weten wie er die dag bij hem waren geweest 

met wonden. Zo kwamen ze achter zijn naam en hebben hem van huis gehaald en daarna 

hebben ze nooit weer wat van hem gehoord. Hij was pas een week getrouwd met Jantje 

Katsma. 

 

Op de hoek Bredewei - Bornensisstrjitte, woonde in de oorlogsjaren Hendrik Talsma, hij 

verbouwde o.a. aardappelen. Op het erf stonden twee aardappelbulten. De Duitsers kwamen 

langs en eisten aardappels van Hendrik uit één van de bulten. Hij schrok want in die bult waren 

wapens verborgen. Hij zei tegen hen dat ze die niet moesten nemen want dat waren niet de 

beste aardappelen, die uit de andere bult waren beter. Gelukkig gingen ze hiermee akkoord en 

was hij voor een ramp bewaard. 

 

De Canadezen kwamen ook in Niawier. Het was feest, Nederland was bevrijd. Meerdere auto’s 

kwamen hier aan en uit één van deze wagens kwam Kees Plantinga, tot verbazing van zijn 

vrouw en kinderen. Wat een feest. 

 

De muziekvereniging mocht in de oorlogsjaren niet 

spelen. Iedereen moest zijn instrumenten inleveren. Maar 

dat dit niet was gebeurd bleek met de bevrijding. De één 

na de andere muzikant kwam met zijn instrument naar 

buiten. Na een rondje Niawier kwamen ze op het oude 

schoolplein bij elkaar. Onder leiding van meester van der 

Mark werd er een klein concert gegeven. Eerst werd twee 

minuten stilte gehouden voor Durk Fokkens en Keimpe de 

Vries, die de oorlog niet overleefd hadden. Daarna werd 

onder andere de Wilhelmina mars gespeeld. 

 

Pier wist mij nog veel meer te vertellen over de oorlog en 

bevrijding, de dorpskrant zou er helemaal mee gevuld 

kunnen worden. Veel van zijn kennis over de geschiedenis 

van de oorlog in Nederland in 40, 45 haalt hij onder meer 

uit de bladen van: Bericht van de  tweede wereldoorlog. 

 

Pier bedankt voor je mooie verhalen! 

 

T.W. 
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Trije mannen yn't sintsje 
 
Nij Sion. Wat binne we wiis mei sa'n prachtich gebouw! It rint ek goed, 
tank sij alle frijwilligers dy't har dêr foar ynsette, se binne mei gjin goud te 
beteljen! 
Sa sjogge jo op moandei stefêst Riel Dijkstra, Willem en Marcus 
Weidenaar dy't der yn'e skrep binne om alles wer spic en span te krijen 
en dat alle wiken! 
Dêrom meie dizze  trije mannen wol ris ektra yn't sintsje setten wurde.... 
 
in doarpsbewenster 
 
 

Keatsferiening DeTrije Doarpen 
 
Metslawier, Niawier, Oosternijkerk                                   
 
Een uitnodiging ontvangen van de dorpskrant om een stukje te schrijven over kaatsvereniging De Trije 
Doarpen. Met grote zorgen denk ik aan het komende kaatsseizoen. Het terug lopende aantal leden, leden 
die liever naar andere dorpen gaan te kaatsen omdat het veld daar “smûker” is. Te weinig tijd, geen zin, 
noem maar op. Iedereen heeft het druk, maar als je lid (of je kind) bent van een vereniging, schept toch 
ook enige verplichtingen.  
 
Even helpen met perk leggen, een handje helpen tijdens de wedstrijden bij 
de jeugd of een paar uurtjes in de kantine staan, het veld weer opruimen. 
Als je als vereniging lid bent van de Knkb, schept dit ook verplichtingen. 
Er moet een Knkb wedstrijd georganiseerd worden, waarbij lijnrechters 
nodig zijn. Tijdens de federatiewedstrijden dient er in elk veld iemand te 
staan om de kinderen te begeleiden. Op dit moment komt bijna alles op het 
bestuur aan, enkele uitzonderingen (ouders) daargelaten, om dit in goede 
banen te leidden.  
 
Een hele organisatie als je dit zo leest, om dan nog maar niet over de vrije 
tijd te spreken die er in gaat zitten. Op dit moment zijn er nog maar 4 
bestuursleden waarvan 1, na jarenlang in het bestuur te hebben gezeten, afscheid gaat nemen tijdens de 
aankomende ledenvergadering. Dan zijn er nog maar 3……. 2 Van deze bestuursleden hebben 
inmiddels ook te kennen gegeven dat hun laatste seizoen in is gegaan, het enthousiasme is niet meer op 
te brengen. Vele mensen zijn gevraagd om zitting te nemen in het bestuur, persoonlijk en via oproepen 
op social media, maar ieder heeft zijn eigen redenen om dit niet te doen. Wij weten inmiddels niet meer 
wie we moeten benaderen…… 
 
Voor aankomend seizoen hebben we Boele weer bereidt gevonden om de kaatstrainingen te geven. Ook 
Aljantine, die haar trainersdiploma heeft behaald, zal training gaan geven. Hoe dit vorm wordt gegeven, 
zal later bepaald worden. Wij zijn erg blij met deze twee enthousiaste trainers. Volg onze facebook site 
of www.kfdetrijedoarpen voor meer informatie. Hier komen de data van het begin van de trainingen en 
de aanmeldprocedure binnenkort op staan. Ook de datum van de ledenvergadering zal hier binnenkort 
op vermeld staan.  
 

Daarom langs deze weg nog eenmaal een dringende oproep aan mensen om het 
bestuur te komen versterken, anders zal dit het laatste seizoen zijn dat Kv de Trije 

Doarpen bestaat en zal de stekker er aan het einde van het seizoen helaas uit 
worden getrokken. 
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Nieuws Iepenloftspul Nijewier 
 
Het klooster kent vele geheimen. Haar dikke muren 
en de verrijkende macht van de kerk zorgden ervoor 
dat er zich in de late middeleeuwen vele duistere 
zaken af konden spelen zonder ooit aan het licht te 
komen, tot nu. Het meeslepende iepenloftspul SION 
trekt iedereen mee in een doodgezwegen lokale 
geschiedenis. 
 
Tegen een achtergrond van geloofstwisten en een vurige oorlog met Spanje speelt SION het 
verhaal van de intriges binnen een rijk nonnenklooster dat ooit nabij Niawier gelegen heeft. 
Wat als de kroongetuige van een moordzaak of een ongeluk, een dementerende zuster is? 
Wat is nog waarheid wanneer de begeertes van het vlees de overhand hebben in een tijd 
waarin geld regeert? Hoe sterk is een familieband als je wordt gedwongen onomkeerbare 
keuzes te maken? Wat als de geuzen komen...... 
 
SION is een verhaal van lusten, liefdes en leugens waarin karakteristieke personages op de 
rand van amateurtheater en professioneel spel diverse historische rollen tot leven brengen op 
een unieke locatie. Een unieke beleving. In een uniek dorp. 
 
Er zijn de afgelopen tijd hele leuke dingen geregeld en ontstaan, de stichting Iepenloftspul 
Nijewier is opgericht,  Sicco de Ree, onze regisseur heeft op zaterdag 21 maart een klein 
interview gehad met RTVNOF, leuke nieuwsstukjes in de krant en op het internet, we hadden 
een leuke actie bedacht voor de bazar, maar die houden jullie nog tegoed, kleine 
vergaderingen van de stuurgroep, waar weer hele leuke spannende ideeën naar voren 
kwamen. Het krijgt allemaal steeds meer vorm, alleen moeten we nog even wachten…… 
Want ook wij hebben na goed overleg besloten de datum een jaar te verschuiven ivm de 
Corona perikelen. 
 

Reserveer de datum alvast!   14,16 en 17 september 2022    
 
Hartelijke groet, 
Bestuur Iepenloftspul 
Sietske – Tineke – Nynke – Tiny – Annemarie  
 
 

Thuiswerken 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik wil graag deze foto van onze hond Bowie 

delen.  

 

Ik werk bij ING Leeuwarden, maar werk op dit 

moment thuis. Bowie helpt mij daar graag bij!  

 

Groetjes Hilly Braaksma 
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Koningsdag 2020    
 
Vanwege de coronamaatregelen zijn 
nagenoeg alle festiviteiten afgelast. 
Koningsdag is voor de gelegenheid 
omgevormd tot Woningsdag.  
 

Maar één ding blijft en dat is het spelen van 
het volkslied. “Om 10.00 uur deden door heel 
Nederland zoveel mogelijk mensen mee. 
Vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin 
werd het Wilhelmus gezongen en gespeeld.  
 

En zo klonk het Wilhelmus in Niawier!!!  

 

 

 
 
 

 
 
 

Trek in een snack 

Door de corona toestanden hebben wij besloten om dit jaar, noodgedwongen alleen in Niawier 
open te zijn. Alle evenementen worden dit jaar gecanceld.  

Voor afhaal graag even bellen, dit verkort het wachten. Tel: 0519 242 372 

Vrijdag en zaterdag open van 16:00 tot 21:30 uur 
 

Van harte welkom! 

Adres: Siercksmawei 13, 9138 SW Niawier 
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Verhuizing Derek en Mariska + kids                                    
 

Na ruim 15 jaar gewoond te hebben aan het Tsjerkepaed 7 in Niawier, is vanaf nu ons avontuur 
gestart in Dokkum. Toen Mariska en ik destijds het schattige huis van Marjan Faber op Funda 
zagen, waren we direct om: hier willen we wonen. We waren toen ook al georiënteerd op Dokkum, 
maar de huizenmarkt toen maakte het voor ons als starters onmogelijk daar iets te vinden. Nooit 
gedacht dat we 4 kinderen zouden krijgen, en nooit gedacht dat het ons zo zwaar zou vallen 

Niawier te verlaten. We gaan het dorpse leven, het huis en fijne buren enorm missen. Elke keer als we het 
Tsjerkepaed opdraaiden na een werkdag of vakantie, stond het huis daar, iets verhoogd ten opzichte van de weg, 
mooi te wezen. Het was ons thuis. Onze vrienden kwamen ook graag en veel langs: het is een fijne plek.  
 
Waarom dan verhuizen? Het was vooral het gebrek aan ruimte wat ons daartoe heeft aangezet. De kinderen 
deelden slaapkamers, Silas’ drumstel stond klem voor de wasmachine en als ik bij de zolder wilde, moest ik 
steeds eerst de bijkeuken ontruimen om de vlizotrap naar beneden te zetten. Kleinigheden, natuurlijk, maar toch. 
We zaten te vol. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren zijn er heel wat gezinnen met kinderen vertrokken uit ons 
dorp, tot het niveau dat de basisschool ook moest sluiten. Dat deed pijn.  
 
Nu hebben we een woning aan Het Woudven 
10 in Dokkum. ‘Een grote mensen-huis’, 
zeggen we tegen elkaar: een garage, grote 
tuin, 5 slaapkamers. Net echt. We zijn bijna 
klaar met alle verbouwingen, overal staan 
natuurlijk nog verhuisdozen. Je verzamelt wat 
in 15 jaar. We merken nu al, met al het Covid-
19 thuisgewerk, dat de eigen kamers veel rust 
geven, dit komt wel goed. Dus ook de 
uitnodiging: als het allemaal weer mag, kom 
gerust eens langs voor koffie. Vinden we leuk! 
 
We willen alle lieve mensen uit Niawier 
bedanken voor de fantastische tijd, het oogje in 
het zeil als er weer eens een kind op drift was 
en het gevoel van thuis.  
 
Nooit uit ons hart, 
Derek & Mariska 
Silas, Destan, Noï en Liron 
 
 
 

Hoe geef ik mijn kat een pil 
 
Pak uw kat en leg hem in de ronding van uw arm alsof u een baby vast houdt. Zet uw rechter wijsvinger en 

duim aan beide zijden van het snoetje van de kat en oefen voorzichtig wat druk uit terwijl u de pil in andere 

hand gereed houdt. Zodra uw kat het bekje opent gooit u de pil naar binnen en geeft u de kat gelegenheid 

om de pil door te slikken. Sta op van de vloer en haal de kat achter de bank vandaan. 

Leg de kat opnieuw in de ronding van uw arm en herhaal het proces. Haal de kat van de slaapkamer 

en gooi de vieze pil weg. Neem een nieuwe pil uit het doosje, pak de kat weer in uw arm terwijl u 

beide voorpoten stevig vast houdt. Duw de kaken op en duw de pil naar binnen met rechter 

wijsvinger. Houdt het kattenbekje tenminste 10 tellen dicht. Haal de pil uit de goudvissenkom en de 

kat van de bovenkant van de kast.  

Draai uw kat in een grote handdoek en laat uw partner op de kat liggen, zodanig dat net de kattenkop 

zichtbaar is van onder zijn oksel. Zuig de pil voorzichtig met een rietje op en forceer de bek open. Blaas de 

pil door het rietje in de kattenkeel. Controleer de bijsluiter om zeker te zijn dat deze pillen onschadelijk zijn 

voor de mensen en neem een slokje bier om de smaak weg te spoelen. Ontsmet de arm van uw partner en 

doe er verband om. Verwijder de bloedvlekken uit de vloerbedekking. Haal uw kat van het dak van de 

schuur van de buurman. Pak een nieuwe pil en neem nog een biertje.  
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Zet uw kat in het keukenkastje zodanig dat het kattenkopje net naar 

buiten steekt. Forceer de bek open en schiet de pil in de keel van uw 

huisdier met een elastiekje. Haal de schroevendraaier uit de garage en 

hang het deurtje van de keukenkast weer terug in zijn scharnieren. 

Zoek de whiskyfles. Neem een flinke teug en leg een koud 

whiskycompres op uw wangen om te ontsmetten. Controleer of uw 

tetanus injectie nog geldig is. Gooi uw gerafelde trui weg en trek een 

nieuwe aan. Bel de brandweer om de kl… kat uit de boom te halen. 

Neem de laatste pil uit het doosje. Tape beide voorpoten van het dier aan 

elkaar en bind hem stevig aan de poot van de tafel van de eetkamer. Pak uw 

zware werkhandschoenen en trek deze aan. Duw nu de pil naar binnen en 

druk er een stevig stuk vlees achteraan en wees niet te voorzichtig. Pak 

vervolgens een glas water. Houdt de kop van de kat verticaal en giet het water 

naar binnen om hem zo te dwingen te slikken. Neem het laatste beetje whisky, 

vraag u partner u naar de eerste hulp te rijden. Laat daar uw vingers en 

onderarm hechten. Bel onderweg naar huis met de meubelzaak om een 

nieuwe eettafel te bestellen. Bel het dierenasiel voor advies en informeer bij de 

dierenwinkel of ze ook hamstertjes hebben. 

 

 

 

Kleur en fleur 
 
Jaja, ze zijn er weer…  de Geraniums in de 
bloembakken aan het Kaatsveld. 

Het verzorgingsteam heeft onlangs weer 80 hang-
geraniums in de bakken geplaatst, compleet met verse 
potgrond.  

Freonen fan it Hokje hebben daarvoor ook dit seizoen 
een mooie financiële bijdrage geleverd ondanks hun 
lagere omzet/inkomsten door de RIVM maatregelen.  
 
 
HARTELIJK DANK FREONEN FAN IT HOKJE!!! 

 

Het water geven is al direct in gang gezet vanwege de 
zeer droge oosten wind die de jonge plantjes te verduren 
kregen. Daarvoor was een nieuw aansluitstuk op de 
grote 1000 liter watercontainer nodig en kunnen we nu 
naar verwachting weer het hele seizoen vooruit met 
regenwater. Op naar een fleurige zomer aan het 
Kaatsveld! 

Met vriendelijke groet, 
 
Dorothé Voet 
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Collecte 
 
Ik ben sinds een paar maanden regiocoördinator voor het Epilepsiefonds. De collecteweek die in de 

1e week van juni zou plaatsvinden kan ivm corona niet doorgaan. Omdat ik het werk van het 

epilepsiefonds heel belangrijk vind, wil ik er langs deze weg toch aandacht voor vragen.  

Epilepsie is helaas nog steeds niet te genezen. Ondanks 

medicatie blijft 30% van de mensen met epilepsie last houden 

van aanvallen. Het Epilepsiefonds werkt er hard aan om de 

invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te 

beperken. Met uw bijdrage financiert het Epilepsiefonds 

wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie, om zo genezing 

dichterbij te brengen. Daarnaast bieden we deskundige voorlichting, aangepaste vakantiereizen en 

individuele hulpverlening. We ontvangen geen subsidie van de overheid en zijn daarom volledig 

afhankelijk van uw steun. Help ons in de strijd tegen epilepsie. 

Ik ben met een online collectebus aan het collecteren voor Epilepsiefonds. 

Doneer jij ook? https://epilepsiefonds.digicollect.nl/marian-van-marion-kooistra 

U kunt ook eenvoudig en veilig online doneren via iDeal of een machtiging. Of maak uw 

gift over op NL83 INGB 0000 2221 11.  

 

Alvast bedankt!  

Marian van Marion-Kooistra  

 
 

De wereld op zijn kop 
 
Begin van het jaar waren we ons in Europa nog nauwelijks bewust van een virus dat in China al vele slachtoffers 

maakte maar voordat we er goed en wel erg in hadden, sloop het virus Italië binnen en van daaruit verspreidde 

zich het virus als een olievlek over de rest van Europa. In Nederland werd op 27 februari de eerste besmetting in 

Brabant vastgesteld en op 10 maart het eerste geval in Friesland. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

verklaarde COVID-19 een dag later tot pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal. Nooit eerder had een 

Corona-virus tot een pandemie geleid. 

 

De maatregelen volgden elkaar in rap tempo op. 

Geen handen meer schudden (9 maart), 

evenementen tot 100 personen worden afgelast 

(12 maart), de horeca moet sluiten (15 maart) , 

verpleeghuizen mogen geen bezoek meer 

ontvangen (19 maart), de koning sprak ons toe 

(20 maart), NL-alert: houd 1,5 m afstand (22 

maart), de maatregelen worden verder 

aangescherpt: evenementen met meer dan 100  

personen mogen ook niet meer tot 1 juni, we moeten toch echt thuis blijven en er gaan boetes uitgedeeld 

worden (23 maart), maatregelen verlengd tot 28 april, scholen blijven dicht, viermaal meer testen (31 maart). De 

maatregelen geven er inmiddels voorzichtig blijk van dat al deze restricties blijken te werken maar we zijn er 

voorlopig nog niet en dus moeten we er ons nog steeds aan houden zoals premie Rutte aangaf op 21 april. De 

basisscholen mogen gelukkig weer open (11 mei) maar tot 1 september worden alle evenementen afgelast. Het 

wordt een vreemde zomer. 
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Voor Jan en mij is er niet veel veranderd, we vermaken ons prima in en rond het huis. De eerste weken in maart 

was ik bijna alleen maar bezig met het volgen van het nieuws over de crisis, wat tot bovenstaand verslagje heeft 

geleid maar toen het weer beter werd, konden we eindelijk buiten in de tuin en op het terras aan het werk. De 

hondjes hoeven hun dagelijkse wandeling bij de Hoek van de Bant aan het Lauwersmeer ook niet te missen, 

want daar is het zeker doordeweeks erg rustig. Naar de sportschool, naar het zwembad kan nu niet maar 

wandelen, fietsen en brommeren kan hier gelukkig wel. Wij zeggen vaak tegen elkaar dat we het hier zo 

getroffen hebben, ruimte en rust, juist in deze crisistijd hebben we dat allemaal nodig. 

 

Linda Kooistra 

Auck Doniastrjitte 16 

 

 
Houd moed! 
 

Houd moed in deze vreemde tijden. 
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We mogen weer tennissen!! 
 

Dinsdag vanaf 16:30 tot 19:30 tennislessen!  
 
Woensdagavonden vanaf 19:00 uur tossavond! 

 
Tennisclub Metslawier e.o. 
Singel 4a  Metslawier  
 
Informatie over Tennislessen :  
Tjimkje van der Veen 06-511 22 318 

                             http://www.tcmetslawiereo.nl 
 
 
 
 
 

Digitale Dorpskrant

 
 
De dorpskrant is naast de papierenversie ook digitaal terug te vinden op de website 

niawier-wetsens.nl 

Via het hoofdthema Media en dan de 5de optie Dorpskrante. 

 

 

Verhuizing naar Ee 
 
Wij Pieter Visser en mijn vrouw Salisa gaan verhuizen van de 
Grutte stege 2 Niawier naar EE. In Ee hebben we een huis kunnen 
kopen die beter aansluit qua indeling bij onze wensen. 
 

We hebben het de afgelopen jaren erg naar onze zin gehad In 
Niawier, voordeel is dat het heerlijk rustig wonen is en daarnaast op 
slechts enkele kilometers afstand van Dokkum. 
 

Toch hebben wij besloten om te kiezen voor een nieuwe 
woonomgeving, en we hopen daar met net zoveel plezier te mogen 
wonen als in Niawier. 
 

Pieter Visser & Salisa Visser Chaisoda.  
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Van de gastvrouwen 
 

“Eten is vaak meer dan het vullen van je maag. 

Als je samen met anderen eet, is het ook een moment 

waarop je elkaar ontmoet”. 
 

Met deze begin woorden werden onze gasten 

uitgenodigd voor de aanschuifmaaltijd van 10 februari. 

Het menu was weer een verrassing. 

We kunnen weer terug zien op een geslaagde avond. 
 

Helaas konden we in april niet een tweede 

aanschuifmaaltijd organiseren i.v.m. de corona crisis. 

We hopen dat we in het najaar de draad weer op 

kunnen pakken. 
 

De maatregelen worden als alles meezit per juli soepeler. Daarom hopen we dat we deze 

zomer weer een high tea te organiseren in de tuin van Marcus en Tiny aan de Bredewei 4a. U 

hoort nog van ons.  
 

De gastvrouwen, 

Anna, Dorothé, Carolien, Linda en Tiny 

 

 
 

De Oranjevereniging 

Het is bijna juni, zonder het COVID-19 virus 
hadden we ons dorpsfeest gehad. Helaas 
hebben we het moeten afzeggen. We 
verschuiven het naar juni 2021. De datum voor 
het dorpsfeest is 17, 18, 19 en 20 juni. Het 
thema blijft hetzelfde “Op en Rond het Water”. 
We weten natuurlijk niet hoe alles verloopt met 
het virus maar hopen echt dat we het feest 
hebben in 2021. Hoe het jaar 2020 verder 
verloopt of we iets kunnen organiseren weten 
we nu nog niet. 

Helaas moet Gosse Jan Braaksma om 
privéomstandigheden ons bestuur verlaten. We 
zijn op zoek naar iemand die hem wil 
vervangen. Dus lijkt het je leuk om ons te 
helpen horen we het graag. 

Groet, 

De Oranjevereniging
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Friese Recepten 
 

Bakketaart 
 

Op 15 april 1945 reden de eerste Canadese militairen Leeuwarden binnen. Het was 
het begin van de bevrijding van Friesland. De bedoeling was om 75 jaar vrijheid 
groots te vieren op de Fryske Befrijdingsdei van 15 april jl. maar door de 
coronacrisis kon dit helaas niet. 
 
Een typisch Fries recept dat veel in de oorlog werd gemaakt was de Bakketaart. Bak 
is Fries voor beschuit, vandaar de naam bakketaart. Maar de ouderen onder u zullen 
zich vast nog herinneren dat de taart ook bekend was onder de naam 'Oorlogstaart'. 
Om verjaardagen toch een feestelijk tintje te geven werd deze taart met de nog 
beschikbare ingrediënten gemaakt. Juist nu we zoveel mogelijk thuis moeten 
blijven, is de bakketaart een klein feestje waard.  
 
Recept voor Bakketaart 
(met dank aan 'juf Tettie' die mij met veel 
geduld de Friese taal leert) 
 
Springfoarm  
6 dl molke 
Kustard, 4 ytleppels  
Sûker, 4 ytleppels 
Beskuten 
Teebiskwy 
Ierdbei-jam 
 
De molke stadichoan waarm meitsje oant it siedt. Wylst de beskuten yn de foarm 
lizze (ik brûk sels altyd in plastyk bak) in 'papke' meitsje fan de kustard, sûker en in 
bytsje molke. Dit moat aanst troch de sierend hite molke. As de molke waarm is in 
bytsje mei in sleef derút helje en oer de beskuten sprinkelje. (sommige minsken 
dogge it mei hyt wetter). As de molke siedt it papke dertroch reare. Drekt de molke 
wol op sêft sette oars baarnt it oan. Bytsje 
troch 'bubbelje' litte en dan hast alles oer de 
beskuten jitte. In lyts bytsje bewarje foar de 
boppe kant. No moatte de teebiskwy's derop 
lein wurde en hjiroer ferdielst it lêste bytsje 
pudding. De oare dys kinst de ierdbei-jam 
deroerhinne smarre. Der boppe-op in beste 
klodder slachrjemme. 
 
LEKKER ITE !!     

 
Linda Kooistra 
Ik geef het bak/kookstokje door aan Carolien Boon 
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Wrâldwizer 
 

De afgelopen periode is een bewogen tijd geweest voor leerlingen, ouders en team. Van 

onderwijs op school zijn we overgeschakeld naar thuisonderwijs. Voor iedereen is dit erg 

wennen geweest. Voor de situatie passend dat deze maatregel is genomen. Veiligheid 

voor iedereen voorop. 

De school was dicht en toch gebeurde er veel. Een tijd 

waarin van iedereen extra inzet is gevraagd. De 

leerlingen moesten wennen aan thuisonderwijs en 

hadden minder tot weinig contact met klasgenoten, 

ouders moesten hun werk gaan combineren met het 

begeleiden van hun kinderen bij het huiswerk en 

leerkrachten moesten nieuwe wegen bewandelen om 

de leerlingen te voorzien van onderwijs. En net als de 

ouders van de leerlingen hadden de leerkrachten de 

uitdaging om dit te combineren met het begeleiden van 

hun eigen kinderen bij het huiswerk. Ondanks dat de school dicht was, is er veel in gezamenlijkheid opgepakt en 

gelukt. Met elkaar kunnen we trots zijn op wat we samen hebben gerealiseerd in de afgelopen weken.   

Na de meivakantie kan er weer een opstart worden gemaakt met het onderwijs op school. Kinderen kunnen met 

de helft van de klas weer gaan deelnemen aan onderwijs. Wij zijn op dit moment volop bezig om dit vorm te 

geven. Dit doen we volgens de actuele uitkomsten van onderzoeken en de richtlijnen van het RIVM, ook hier 

geldt weer dat veiligheid van kinderen, personeel en ouders voorop staat. De levendigheid in en om het 

schoolgebouw komt stap voor stap weer terug. 

Namens het team van de Wrâldwizer,  

Met vriendelijke groet, 

Michelle van der Sluis 

 

 

Nieuws van de Dorpstuin Niawier  
 

Op maandagmiddag 2 maart was er voor het 7e 
seizoen een gezellige startbijeenkomst van de 
tuindames bij Djoke thuis. Ze serveerde heerlijke 
zelfgebakken brownies en kokoskoek, heel 
smakelijk! We mochten die dag nog lekker dicht bij 
elkaar zitten van het RIVM en spraken af wanneer 
we ‘in het echt’ weer zouden starten. 

Welkom voor Anne en Linda die dit seizoen ook 
willen mee tuinieren, fijn om hulp en gezelligheid te 
zien toenemen door de jaren heen, we zijn nu met 
acht tuindames, en één heer: Marcus die het maaien 
van het gras al die jaren voor ons uitvoert.  

Verder werd geïnventariseerd of en welk 
bloemenzaad en ander zaai- pootgoed er was. De 
aangekochte pootaardappeltjes werden door 
Carolien meegenomen en toevertrouwd aan Samad 
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voor het afharden. Dit heeft hij liefdevol en met toewijding gedaan, legde er zelfs een dekentje overheen 
wanneer hij dacht dat het een koude nacht zou worden. 

Maandagmiddag 6 april was het dan zover. In zomerse warmte (!) en met 1,5 meter afstand werd een 
start gemaakt met het weghalen van oud spul, het zag er direct al een stuk leuker uit. De grond was nog 
goed te bewerken door de extreem natte maanden die we achter ons hadden. Dat was een week later wel 
anders. De harde klei was de weken daarna bijna niet meer te bewerken, opmerkelijk verschil binnen zo 
korte tijd. De droge oostenwind en de felle voorjaarszon hadden flinke droogte van de bovenlaag 
bewerkstelligd. 

De gedeelten van de tuin die onder zwart plastic hadden gelegen waren gelukkig nog vochtig en 
vertoonden prachtige losse aarde. Zo konden alle aardappels de grond in.  Santé: een  bewaar aardappel 
en Triplo :een biologische vroege soort.  

Biologisch bloemzaad werd geleverd door de 
Voedselbank voor bijen, een initiatief van The 
Pollinators.  Op de nationale zaaidag, 22 april werd 
ook door de gemeente biologisch bloemenzaad 
beschikbaar gesteld om het aantal insecten te 
ondersteunen. 

We hopen samen weer een vruchtbaar, bloemrijk en 
vooral ook gezellig seizoen tegemoet te gaan. Die 
gezelligheid is immers één van de pijlers van de 
Permacultuur gedachte waarop de tuin is gebaseerd. 

Vanaf mei werken we op de maandagavond in de 
Dorpstuin van 18.30 tot ongeveer 21.00. Kom gerust eens een kijkje nemen. We hebben altijd extra 
thee, bekers en iets lekkers voor onverwachte gasten, dus aarzel niet en voel je welkom  

De Tuindames:  

Tiny, Djoke, Magda, Marion, Carolien, Linda, Anne en Dorothé 

 
   
 

Opheffing ondernemersvereniging 
 
De ondernemersvereniging Metslawier/Niawier/Wetzens is destijds opgericht voor de realisatie van het 
bedrijventerrein de Oerslach Metslawier.  In die periode zijn er veel activiteiten geweest op allerhande 
gebied, echter is het de laatste jaren meer een “sociaal” gebeuren geworden, mede door vertrek van 
ondernemers naar o.a. Dokkum en stoppen van de bedrijfsvoering. 
 
In de ledenvergadering van 13 april 2018 is het besluit genomen om samenwerking te zoeken met de 
ondernemersvereniging Oosternijkerk. Gesprekken hebben geresulteerd in een overgang van de 
ONVMNW naar de OCO van Oosternijkerk, ingaande het 4e kwartaal 2019. 
 
Een klein aantal leden is inmiddels lid geworden van de OCO, conform de besluitvorming in de 
bovengenoemde ledenvergadering is hiermee definitief de overgang geregeld en de 
ondernemersvereniging MNW opgeheven. 
 
Hette Meinema- secretaris ONVMNW 
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Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jaarvergadering van uitvaarvereniging de laatste Eer Niawier - Wetsens is dit jaar 
“uitgesteld” i.v.m. de Corona.  
Zoals ieder jaar zou er een bestuurswisseling plaatsvinden. Echter gaat het dit keer om een 
verlenging, Annemarie Tromp heeft toegezegd om nog een aantal jaren in functie te blijven. 
 

Vergeet u niet om zo nu en dan in het informatie kastje te kijken bij het kerkhof of er nieuwe 
aankondigingen zijn bij gekomen? 
 

Ben je 18 jaar geworden en is er nog geen contact opgenomen vanuit de uitvaartvereniging, 
schroom dan niet om zelf contact op te nemen!  Vanaf 18 jaar val je niet meer bij je ouders 
onder het lidmaatschap. De kosten van het lidmaatschap zijn € 15,00 per jaar. 
 

Mocht u / je nog geen lid zijn van de uitvaartvereniging en je hebt belangstelling neem dan 
contact op met Hendrik Nicolai 0519-241658 of kijk eens op  
http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl 
 
 

AED Training en Registratie! 
 
In de vorige dorpskrant werd er een oproep gedaan waarin we opzoek zijn 
naar mensen die een AED training willen volgen en nog niet meedraaien in de 
bestaande groepen. Er zijn een aantal die zich hebben aangemeld n.a.v. de 
oproep. Echter er moeten nog een paar bij om de EHBO vereniging in te 
kunnen huren. Nu heeft het Coronavirus er voor gezorgd dat we alles door 
moeten schuiven, en later zullen starten dan was gepland. 
Daarom beste mensen, geef je op en zorg dat onze dorpen hartveilig blijven. 
 
De hulpverleners die al mee draaien, krijgen in het najaar automatisch weer een oproep voor een herhaal 
training. De vraag aan deze vrijwilligers is: sta je nog wel goed geregistreerd bij HartslagNu.nl? Check 
dit zo af en toe. Helemaal niet geregistreerd, doe dit dan alsnog aub!Eenmaal aangemeld kun je worden 
opgeroepen via het 112 reanimatie-systeem. Je zorgt hiermee dat we hartveilig wonen en leven. 
 
Nadat de hulpverlener(s) op de locatie zijn aangekomen waar het slachtoffer zich bevindt, kunnen zij de 
cruciale eerste minuten alvast hulp bieden totdat professionele hulpdiensten gearriveerd zijn. Het doel is 
dat ieder slachtoffer binnen zes minuten gereanimeerd moet worden en aangesloten is op een AED. Dat 
geeft 50 - 70% kans op overleving. 
 
Zie je een slachtoffer en er is nog geen oproep geweest, bel dan altijd 112. Kun je de eerste controles 
zelf uitvoeren (controle bewustzijn en ademhaling, start hier dan mee.) Let te allen tijde op je eigen 
veiligheid. Eenmaal contact met de centrale, zij geven verdere instructies hoe te handelen. Zodra er 
gesproken wordt over vermoedelijk hartfalen, zullen zij direct twee ambulances uit laten rukken. 
 
Zoals al gezegd, wil jij als nieuwe AED hulpverlener ook meedraaien in dit alles, stuur even een mailtje 
naar: aedniawier@gmail.com of bel met Peter Tromp: 06-576 70 189. 
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn, wordt je persoonlijk uitgenodigd. 



- 32 - 
 

Handige adressen en Telefoonnummers  
 

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

Dorpsagent  0900-8844 
E-mail: harry.van.der.laan@friesland.politie.nl 
 

Gemeentehuis Noardeast Fryslân  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/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 
Aanmelden maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur  0511 – 700 207 
 
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  058-21 573 00  
   0900-8864 

Ziekenhuis  
Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70, Dokkum. 0519-291 234 
Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle vrijdags om 8.30 uur (dag is gewijzigd!). 
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Verenigingen / Stichtingen /Commissies 
 

 

Begrafenis / uitvaartvereniging “De Laatste Eer” http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/ 
• Voorzitter  : Jan Dijkstra 0519-241 190 
• Penningmeester : Hendrik Nicolai 0519-241 658 
• Secretaris  : Annemarie Wiersma 0519-701 239 
• Algemeen bestuur : Ynske Havinga 0519-242 080 
• Algemeen bestuur : Gerard Kloostra 0519-242 287 

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 : 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 : Pieter Allema       
• 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) Oostern ijkerk                      
https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk 

• Voorzitster : Jolanda Hoogterp 06-515 47 376 
• Secretaresse        : Aukje Weidenaar   0519-720 306 
•        Penningmeester    : Anneke Hoekstra                     06-421 315 90               
• Bestuurslid        : Maaike Brouwer   0519-720 282 

 : Annemarie de Vries 0519-250 151 
 

KeatsFeriening De Trije Doarpen                            http://www.kfdetrijedoarpen.nl/ 
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)                          https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen 

• Interimvoorzitter : Antje Allema 0519-242 243 
• Secretaris : Harald Wiersma 0519-241 488 
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• Penningmeester : Gert Jan Sijtsma  
• Algemeen lid : Anita Cuperus  

       : GertJan en Regina Sijtsma 0519-241 425 
 

Nij Sion   http://www.nijsion.nl/ 
• Voorzitter  : Erik Turkstra 0519-242 152 
• Secretaris : Griet de Vries   0519-242 196 
• Penningmeester : Ingrid Weidenaar  0519-241 900 
• Algemeen bestuur : Kor & Wikje  Braaksma 0519-241 283 

  : Pieter Braaksma 0519-242 118 
    : Doetie Meindertsma 0519-241 996 
   : Willem Weidenaar 0519-241 747 
 

Oranjevereniging  
• Voorzitter  :  Tineke Terpstra 0519-724 041 
• Secretaris  :  Maaike Braaksma                   0519-241 414               
• Penningmeester :  Aebe Meindertsma 0519-724 213 
• Algemeen bestuur :  Gosse Jan Braaksma            06-148 00 169 

  :  Remco Braaksma 
               :  Leonard van Hijum 06-465 61 870  

 

Ropta Boys   http://www.roptaboys.nl 
• Voorzitter  : Jan Age Wijma 06-225 58 857 
• Secretaris  :  Roel Sikkema 0519-241 512  
• Penningmeester :  Andries Visser  06-239 09 681 
• Wedstrijdsecretaris: Aaltsje Meirink - Kalsbeek   06-110 40 069 
• Bestuurslid :  Patrick van der Ploeg 06-373 37 974 

  :  Bas Dijkstra   06-293 06 240 
• Bestuurslid jeugd :  Jan Wijnsma 06-195 46 721 
• Ledenadministr. :  Freerk Ids de Beer 06-505 79 415 

 
SionSjongers   http://www.sionsjongers.nl 

• Voorzitter  : Ynske Havinga 0519-242 080 
• Secretaris : Carolien Fardin  0519-701 326 
• Penningmeester : Wim Rietdijk                   0519-242 370 

 

Tennisvereniging                                                      http://www.tcmetslawiereo.nl 
• Voorzitter               :  Henk Meinema                    06-448 06 182 
• Secretaris              :  Tjimkje van der Veen              06-511 22 318 
• 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 
                                          :  Johan Wijma 06-34601399                
Tuindames    

• Magda Rietdijk                       0519-242 470 
• Djoke van Dellen     0519-294 296 
• Tiny Weidenaar      0519-241 700 
• Carolien Fardin                       0519-701 326 
• Marion de Wal      06-107 82 823 
• Anne Voet      06-234 30 249 
• Dorothé Voet      06-361 04 412 

 

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


