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Voorwoord
Beste lezers van onze Doarpskrante,
Bijgekomen van de herfstvakantie, ja dat zou een mooie zin zijn om het voorwoord van
deze dorpskrant mee te openen. Maar helaas het virus is nog steeds onder ons en was het
niet wenselijk om de herfstvakantie elders te vieren door alle maatregels die zijn
genomen om het virus in te dammen. En nu is het inmiddels november en gevoelsmatig
(en met enige weemoed) hebben we allang afscheid genomen van de zomer.
Voor de redactie was het weer een gezellig samenzijn om aan de nieuwe Doarpskrante te
werken. Na de nodige verhalen was het tijd om alle binnengekomen kopij door te lopen
en te bespreken. En wat hebben we veel kopij gekregen! Er is veel gebeurd en jullie
hebben veel beleefd dat jullie willen delen in onze mooie krant. We hebben alles een
mooi plekje gegeven en we zijn weer blij met het resultaat van het tweede nummer van
2020!
We kunnen niet zeggen dat het saai is in Niawier. Er valt van alles te beleven al is het wel
anders dan andere jaren. Laten we vooral positief blijven en dingen anders regelen dan
we zijn gewend. Bijvoorbeeld door even langs te gaan bij uw buurman of buurvrouw die
veel alleen is, een boodschap doen voor iemand die het zelf niet kan doen. Organiseer
iets kleins, dit kan zomaar iets groots worden. Kortom, laten we aan elkaar denken in
onze dorpen al zijn er beperkte maatregels.
Misschien ten overvloede: maar mocht u een bijdrage willen leveren aan de volgende
editie(s) van de Doarpskrante, schroom niet en stuur uw verhaal, mededeling, nieuwtje,
idee, voorstel, mening, gedicht etc. naar de redactie. Uw krant geeft u graag de ruimte
voor uw bijdrage. Een wisselwerking met onze lezers, in welke vorm dan ook, stellen wij
zeer op prijs.
De redactie wenst u veel leesplezier!
Annemarie, Marion en Tiny

Kopij voor de volgende dorpskrant 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.
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Nieuws van dorpsbelang Niawier-Wetsens
In de laatste dorpskrant schreven wij als dorpsbelang over hoezeer het leven ook in onze dorpen kan
veranderen onder invloed van een onbekend virus waar tot op dit moment nog geen vaccin voor gevonden is.
De afgelopen zomer leek het de goede kant op te gaan en hebben wij een paar keer kunnen vergaderen waarbij
wij prima de 1,5 meter regel in acht konden nemen.
Vanuit de gemeente werden voor de komende periode ook weer vergaderingen ingepland. Op dit moment
kunnen deze helaas niet doorgaan en word er gekeken of dit via de digitale weg plaats kan vinden.
In de laatste dorpskrant is ook gesproken over de plannen van de gemeente om een dorpenwijkenfonds in te
voeren. Inmiddels is dit plan goedgekeurd en is het dorpenwijkenfonds een feit. Voor ons is dit positief omdat
de vaste bijdrage vanuit de gemeente voor onze dorpen hoger uitvalt. Ook is nu het mogelijk om elk jaar een
financiële bijdrage aan te vragen uit het dorpenwijkenfonds voor projecten in het dorp. Wij hebben voor het
havenproject een aanvraag ingediend en deze is inmiddels goedgekeurd.
Nieuws vanuit de DOM
Er zijn de laatste tijd geen bijeenkomsten vanuit de DOM geweest. Dit was in verband met Covid-19 niet
mogelijk. Om toch nog wat binding met elkaar te houden kregen wij regelmatig een filmpje toegestuurd vanuit
de Dom waarbij ze een rondgang deden door de dorpen en de daar lopende projecten.
De voortgang van het havenproject is gelukkig niet volledig stil komen te liggen door het virus. Er is een architect
langs geweest die een voorlopig plan heeft gemaakt die nodig is om een aanvraag voor de vergunning te kunnen
doen bij de gemeente. Dit plan is inmiddels besproken met de architect. Na de nodige aanpassingen kan de
aanvraag voor de vergunning binnenkort ingediend worden bij de gemeente. Vanuit het dorpenwijkenfonds
hebben wij een financiële bijdrage ontvangen voor de realisatie van het havenproject. Er loopt nog een
aanvraag bij het waddenfonds en bij de NAM. Wij hopen hier binnenkort positief bericht over te ontvangen.
Mocht het waddenfonds ons project willen steunen dan is het financiële plaatje zo goed als rond en kunnen wij
starten met de realisatie van het havenproject. Hierover de volgende dorpskrant meer.
Nieuwe dorpsinwoners
Dit jaar zijn er veel nieuwe dorpsinwoners in Niawier/Wetsens komen wonen. Wij willen hen van Harte welkom
heten. Hoog tijd voor ons om ledenbestand aan te vullen. Daarvoor hebben wij onderstaande folder
langsgebracht bij de nieuwe dorpsinwoners. Mocht je deze per abuis niet hebben ontvangen en toch graag lid
willen worden dan kunt u het aanmeldformulier in de dorpskrant daarvoor gebruiken.
Wij als dorpsbelang hopen elkaar spoedig weer te ontmoeten onder "normale"
omstandigheden. Stay safe.
Beste "nieuwe" inwoner van Niawier of Wetsens. U bent pas geleden in ons dorp
komen wonen of woont inmiddels alweer een poosje in Niawier of Wetsens. Wij
willen u van Harte Welkom heten. Op dit moment is het niet verstandig om bij u
langs te komen om te vragen het dorpsbelang te steunen. Wij kiezen ervoor om
het op deze manier te regelen.
Wat doet het Dorpsbelang zoal?
U vraagt zich natuurlijk af wat de functie van het dorpsbelang is. Als Dorpsbelang behartigen wij de belangen
van de dorpsinwoners. Wij hebben regelmatig contact met de gemeente over zaken die onze dorpen aangaan.
Dat gaat om uiteenlopende zaken. Bijvoorbeeld over de school of over lopende projecten. Een poosje geleden
zijn wij uitgekozen om mee te doen aan het DOM projekt. Dit projekt is bedoelt om initiatieven vanuit de
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dorpen te ondersteunen. En die zijn er zeker. U kunt hierover meer lezen op de website van Niawier/Wetsens.
Het dorpsbelang maakt het tevens mogelijk dat er twee keer per jaar een dorpskrant op uw deurmat valt. Ook
draagt dorpsbelang de financiële kosten voor de twee aanwezige AED's in Niawier. Kortom wij hebben uw steun
nodig!
U kunt de ingevulde doorlopende machtiging inleveren bij :
Janneke Neef, Bornensisstrjitte 7
Wiebe Turkstra, Bredewei 3
Anja Kloostra, Siercksmawei 5
Sietske van der Meulen, Grytmanswei 4
De hartelijke groeten,
Het bestuur dorpsbelang

Doorlopende machtiging
Naam:

Dorpsbelang Niawier/Wetsens

Adres:

Grytmanswei 4

Postcode:

9138 TD

Plaats:

Niawier

Incassant ID:

NL54 ABNA 0496 477 307

Reden betaling:

Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Dorpsbelang Niawier/Wetsens
om 1 keer per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven.

Contributie 2021 bedraagt 15 euro
Naam:

………………………………………………………..

Adres:

………………………………………………………..

Postcode:

………………………………………………………..

Plaats:

………………………………………………………..

IBAN:

………………………………………………………....

Plaats en datum:

Handtekening:

………………………………………………………..

………………………………
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Geboren
Goeie! Ik wol my graach efkes foarstelle want ik bin ien fan
de nijste ynwenners fan ús prachtige doarpke. Prate kin ik
noch net fansels, mar as ik jeuzelje wit ús heit krekt wat ik
bedoel en dy skriuwt it dan wol op.
Myn namme is Jurre Theo Soepboer en ik bin berne op 15
augustus 2020, dat is wol in handige datum want dan ha ik
myn jierdei moai tusken ús heit en mem yn en dan hoege
hja mar ien kear in feest te hâlden sizze se…. dat skeelt wer.
No ik hoopje net dat dat ten koste giet fan myn kadootsjes!
Alle minsken roppe mar dat ik in grutte en lange poppe bin
mar dat fyn ik sels wol wat tafallen, ik bin ommers mar in
lyts protsje. Myn hobbys binne molke drinke, krûpe by
mem en by heit op de earm tsjille, dan bin ik stil en
genietsje ik. Ik fyn it faak sa gesellich ûnder dat ik net heal
yn sliep doar te fallen. Stel dy foar, straks mis ik noch wat!
Heit en mem binne gek op my, dat fernim ik wol want ik
krij in protte krûpkes en tútsjes. Ek ha ik hûnderten
kaarten en aardige kadotsjes krige omdat ik berne bin. Tige
tank dêrfoar!! No wa wit sjoch ik jimme mei koarten wolris,
dan fûstkje wy efkes as dat wer mei.
Groetnis Jurre Theo

Op de uitgerekende datum 2 oktober 2020 is onze dochter Myrthe Ilse Braaksma geboren.
Vader, moeder en dochter maken het goed en we genieten volop!
Remco & Hilly Ramona Braaksma, Terpstrjitte 8
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Leaf lyts famke
sa eigen en unyk
wy binn’ sa bliid mei dy
wat makkesto ús ryk.
20-9-2020 is ons dochter
en zusje

Fenna Meindertsma
Geboren.

Aebe, Marijke & Jesse

Nieuwe bewoners van
------ Terpsttjitte 6 -----Hallo allemaal,
Wij zijn Jeffrey en Miriam Koster en zijn samen met onze 2
kinderen Tamara (9) en Jayden (7) in Niawier komen wonen
op de Terpsttjitte 6.
We hebben 12 jaar in Kollumerzwaag gewoond en vonden
het tijd voor een nieuwe start. We zijn erg blij met ons plekje
hier in Niawier we voelen ons zeker welkom en wonen hier
met veel plezier.
Jeffrey is stratenmaker en ik
werk als Verzorgende IG op
de kortdurende zorg in de
Waadwente.
Verder zijn we druk met
verbouwen om het huis ons
eigen te maken, zodat we
hier nog fijner wonen.
Voor de mensen die het leuk vinden zijn die altijd welkom om eens
langs te komen en een bakje koffie te komen drinken (of een borreltje
uiteraard)
Groeten, Jeffrey, Miriam, Tamara en Jayden
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------ Tsjerkepaad 7 -----Eind mei zijn wij, Willem (64) en Jannie (60) van Midlum,
komen wonen aan het Tsjerkepaad 7. Na 42 jaar in Wierum
te hebben gewoond hebben we de overstap naar Niawier
gemaakt. De hoofdreden van deze stap ligt in het feit dat
onze dochter met haar gezin ook naar Niawier gingen
verhuizen en we dicht bij elkaar wilden wonen.
Willem is niet meer werkzaam en Jannie werkt thuis voor
een landelijke patiëntenorganisatie. Samen met ons hondje
Bobby hebben we al het nodige verkend in het dorp welke
totaal anders is dan het mooie maar o zo winderige Wierum.
Een prachtig en groen dorp met veel vriendelijke mensen
die allen even hartelijk ons tegemoet zijn getreden. We
voelen ons hier al helemaal thuis.
Door de Corona hebben we nog niet veel aan activiteiten mee kunnen doen, maar de onlangs gehouden
burendag was wel een leuke gelegenheid om met meer mensen in contact te komen. We hopen hier lang
te mogen blijven wonen en kom gerust eens langs voor een kopje koffie.
Willem en Jannie van Midlum en een poot van Bobbie

------ Terpstrjitte 31 -----Hallo allemaal,
Mijn naam is Janine Boonstra, ik ben 24 jaar oud, en ik ben geboren in EE.
Kort daarna ben ik samen met mijn ouders verhuisd naar ‘It Kleaster Sion’,
hier aan de Singel in Niawier, en vanaf 1 juni woon ik met veel plezier aan
de Terpstrjitte 31. Het leuke hiervan is dat mijn overgroot ouders hier ook
hebben gewoond, het is een huis vol herinneringen.
Ik werk inmiddels al 2 jaar bij Echte bakker
Eddy de Jong in Dokkum en de Westereen.
2 jaar geleden ben ik voor het eerst op wintersport geweest, sindsdien is
skiën mijn grote hobby geworden. Helaas hebben we hier in Nederland
weinig winter, en al helemaal geen mooie bergen om naar beneden te
skiën. Ik hoop dat als alles weer een beetje normaal is, dat ik volgend
jaar weer lekker kan genieten in een wintersport gebied!
Groetjes Janine
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------ Terpstrjitte 23 -----Beste dorpsbewoners,
Er was gevraagd of ik mij zelf wilde voorstellen, dus bij
deze. Mijn naam is Rina De Leeuw. Sinds 2004
alleenstaande vrouw en moeder van een volwassen
zoon.
Sinds juni dit jaar ben ik woonachtig met mijn hondje
Daisy in het mooie dorp Niawier. Als klein meisje ben
ik samen met mijn zus naar Friesland verhuisd. Al snel
voelde ik mij thuis op het Friese platteland.
Enige tijd geleden heb ik mij bezig gehouden met het
fokken van sportpaarden, waar ik veel plezier aan heb
beleefd. De dieren, de ruimte op het boerenbedrijf was
mijn passie. De laatste zeven jaar is het schilderen van
voornamelijk paarden één van mijn favoriete hobby’s.
Dit laatste doe ik ook graag in opdracht.
De hartelijke groetjes van Rina
Gr
Gr

------ Linepaad 9 -----Hallo dorpsgenoten!
Voor wie ons nog niet kent: Wij zijn Tjidsger en
Aukje Braaksma en wonen met onze drie kinderen
aan het Linepaad op huisnummer 9. Bekend terrein!
Tjidsger zijn ouderlijk huis, voor Elise (6), Liam (4)
en Tess (1) het huis van pake en beppe, maar ook ik
kom hier al vanaf mijn 16e jaar over de vloer.

Tjidsger werkt bij defensie en ik als
verpleegkundige in het UMCG. Elise en Liam
gaan met plezier in Oosternijkerk naar school en
vermaken zich prima in Niawier. Ze genieten
zichtbaar van de vrijheid in het dorp.
We wonen hier ondanks de Corona perikelen
met veel plezier en voelen ons hier thuis!
Verhuizen doen we voorlopig niet weer. We
hopen nog vele jaren te wonen op dit unieke
plekje in Niawier.
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------ Grytmanswei 1 -----Op 1 oktober 2020 kregen wij de sleutel van ons
nieuwe huis aan de Grytmanswei 1 te Niawier.
Een droom die uitkomt en we waren klaar voor
de klus (want dat is het). De boerderij heeft veel
aandacht en liefde nodig maar we hebben geen
haast. De komende maanden is het vooral
slopen, opbouwen, schilderen en er gaan wat
bomen sneuvelen.
Ik, Sabina, ben ruim 11 jaar werkzaam bij
Politievakbond ACP. In mijn werk sta ik
politiemensen bij als belangenbehartiger en doe ik een stukje marketing om nieuwe politiestudenten
te werven. Ik ben geboren in Laren NH en heb de laatste jaren in Almere Buiten gewoond samen met
mijn man Robbert. Hij is altijd werkzaam geweest in de horeca als manager op diverse locaties rondom
Amsterdam. Robbert is geboren in Hilversum en heeft daarna nog in Nederhorst en Berg en Almere
Buiten gewoond.
Ons huishouden is niet compleet zonder
ruwharige teckel Chica van 2,5 jaar oud en
kater Pim van 8 jaar oud. Als hobby wandel ik
heel veel met Chica en zijn we onlangs
geslaagd voor de training gevorderde
zweetwerk. Hierbij kan je hond een
aangereden, gewond of verkeerd
afgeschoten wild vinden door het speuren.
Heel leuk om samen te doen en ik wil dit
graag voortzetten in Friesland. Robbert is gek op koken en doet dit ook heel
graag. Dagelijks maakt hij een heerlijk maaltijd klaar en hopelijk kan dit straks
met verse groente uit eigen tuin. In de toekomst hopen we wat meer dieren te kunnen verwelkomen
zoals kippen en wellicht iets voor op het grote weiland. Tot die tijd blijven de schapen hierop grazen.
We hopen de komende jaren de boerderij op te knappen en weer te laten stralen met behoud van zijn
oude karakter. Graag willen wij mensen (max. 6 personen) ontvangen die bij ons kunnen overnachten.
Hiervoor bouwen wij de praktijk om naar een kleine Bed&Breakfast. We onderzoeken ook de
mogelijkheid om buiten mensen te kunnen ontvangen
voor een bijzondere overnachting, dit is ook voor max. 6
personen. Kleinschaligheid is hierin belangrijk en wij
richten ons op een specifieke doelgroep. Maar eerst moet
er nog genoeg gebeuren in en rondom de boerderij.
We hebben al een aantal mensen ontmoet maar wees
vooral welkom om langs te komen.
De koffie staat klaar, ook als je vragen hebt over onze
plannen. Anders zien we elkaar in het dorpshuis zodra dit
weer coronaproof mag.
Groeten van Sabina & Robbert Atkins
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------ Linepaad 1 -----Hallo allemaal,
Sinds half september wonen wij aan het Linepaad 1 in Niawier.
Graag stellen wij ons aan jullie voor: Ik ben Marleen, 45 jaar,
moeder van Patrick 28 jaar (Wierum), Lennard 26 jaar
(Oudebildtzijl), Anne Jelmer 20 jaar, Thirza 18 jaar en Fenna 10
jaar. Sinds februari 2019 volg ik de deeltijdopleiding Docent
Nederlands bij NHL Stenden. Ik werk voor Schoolsquare, een
uitzendbureau voor docenten. Ook geef ik al enkele jaren van
oktober tot april typeles aan kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12
jaar. Zelf ben ik opgegroeid in Ternaard en na 15 jaar in
Damwâld te hebben gewoond weer terug op de klaai!
Inmiddels 12 jaar getrouwd met Johannes, 58 jaar, die zijn leven
lang in de Wâlden heeft gewoond. Hij is chauffeur bij de Vries in Hallum en daardoor alleen in de weekenden
thuis. Dan kijkt hij het liefst voetbal of Netflix en in de zomer naar de kaatswedstrijden van Fenna.
Anne Jelmer doet de BBL opleiding Installatietechniek, hij werkt bij
Installatiebedrijf S. Wiersma in Damwâld. In zijn vrije tijd mag hij graag
gamen en op stap gaan (momenteel dus even niet☹).
Thirza is in september begonnen met de PABO bij NHL Stenden. Ze is
druk bezig om haar rijbewijs te halen (scheelt mij hopelijk heel wat
ritjes
). Ze werkt bij Kafetaria de Halte in Damwâld en de Lantaarn
in Dokkum. Ze voetbalt bij Broekster-Wâlden VR1 en geeft
kaatstraining in Broeksterwâld.
Fenna voelt haar al helemaal thuis in groep 7 van de Wrâldwizer. Haar
grote hobby is kaatsen. Ze traint bij Stichting Score (zomers in Morra,
winters in Menaam) en bij KV Oostergo in Dokkum. Volgend seizoen
zal ze KF De Trije Doarpen vertegenwoordigen bij de KNKB
welpenwedstrijden, dit jaar is ze 3e geworden in het klassement.
Dan is er nog Kaya onze Duitse herder van bijna 6 jaar. Deze week
krijgen we gezinsuitbreiding met kitten Danny (genoemd naar Danny
Vera waar Thirza en ik groot fan van zijn).
Tot ziens!

------ Grutte Stege 2 -----Wy woenen graach lytser wenje en Tjidsger en Aukje seagen Nijewier
wol sitten.
Nei 36 jier oan it Linepaad, no in lyts stikje fierder. We hoopje hjir
noch in moaie tiid troch te meitsjen.
Allegear lytsbern yn it doarp, wat in pracht. We binne noch drok oan it
klussen, mar wa’t sin hat; kom gerust efkes lâns.

Pieter en Geke Braaksma
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------ Grutte Stege 3 -----Efkes foarstelle, wy binne Theo en Bonny, allebeide 57 jier jong.
Theo wurket by HellingaSoepboer, in assurânsjekantoar yn
Dokkum en Bonny by Zorgkompas. Wy ha in grut ferskaat oan
hobby’s (brommer- en motorride, boatsjefarre, gesellich sitte mei
in lyts buorreltsje, boeklêze en gean sa mar troch) en ferfele ús
nea!
Neidat ús trije soannen (Aant Jelle, Teake Durk en Bauke Cornelis)
it âlderlik nêst ferlitten hiene waard it foar ús tiid om in wat lytsere
wente te sykjen. It hûs mei kantoar yn Dokkum wie te grut, wy
woene wat smouts. De jonges sloegen altyd al in soad yn Nijewier
om en ek wy kamen op de ferskate temafeestjes fan It Hokje, en
fansels mei it karbidsjitten, wol gauris efkes om it hoekje.
Troch de goeie kontakten mei de (top) jongerein fan de
Woartelstêd, waard ús âlde hûs in soarte fan einstasjon, en
somtiden ek begjinstasjon, foar de stappers dy’t sneontejûn yn
Dokkum nei it kafee giene. Ja en as er dan hielendal gjin taksy mear te krijen wie bleaune der ek wolris guons
sliepen fansels, dan koe der sneins ek wer biljert wurde. Doe’t Aant Jelle ek noch wat frijerij krige mei Anna
Lodder stie Nijewier hielendal op de radar.
Ut 'e gek ha wy wolris tsjin ien fan de jonges fan Hamstra sein dat as syn âlders ea fuort woene, wy mar yn
har hûs moasten. Wat as in grapke begûn waard lykwols werklikheid. Jelles belle ús yn febrewaris op dat syn
âlden it hûs wol kwyt woene. Wy wiene it gau iens en setten ús eigen hûs te keap. Binnen de koartste kearen
wie alles rûn en sûnt 1 augustus dit jier wenje wy dan ek op de Grutte Stege 3.
It moaie Nijewier is no ús thús; de rêst en romte, de doarpsminsken en fansels de sneontejûn patat by
Hoesman, it past ús as in jas en wy binne noch net in tel ûnwennich west. No’t der ek noch in lytse pake- en
beppesizzer yn de buert is binne wy fansels hielendal út ‘e skroeven.

Us motto: doch mar gewoan en genietsje fan de lytse dingen.
Wy hoopje jimme allegearre de kommende tiid better kennen te learen en hoopje op in soad prachtige jierren
hjir yn Nijewier.

Tennis
Lijkt het u leuk om kennis te maken met tennis? In deze coronatijd kunnen we
gelukkig nog wel een balletje slaan! Op onze 3 tennisbanen van cushion court
kunnen we het hele jaar door tennissen.
Wilt u eerst wat lessen nemen om te zien of het wat voor u is? Neem dan contact
op met info@tcmetslawiereo.nl
Voor alle overige vragen, zoals wat een lidmaatschap kost kunt u ons ook mailen.

Tennisclub Metslawier e.o.
Singel 4a Metslawier

Informatie over Tennislessen:
info@tcmetslawiereo.nl
Tjimkje van der Veen 06-511 22 318
http://www.tcmetslawiereo.nl
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Nij Sion
Donateurs
Corona treft ook ons dorpshuis Nij Sion. Op het
moment van schrijven – eind oktober – is de deur
van Nij Sion gesloten voor feestjes, klaverjassen,
sjoelen, grote vergaderingen enz. Ook is de bar op
zaterdagmiddag niet open. Er is alleen zo nu en
dan een kleine vergadering. U zult begrijpen dat
het momenteel geen vetpot is, er komt bijna niks
binnen. Maar de vaste lasten gaan wel door.

Daarom doen wij een beroep op u,
dorpsgenoten: word donateur!
Er zijn al een aantal donateurs maar het zou mooi zijn dat dat er meer worden. U kunt voor elk
bedrag donateur worden.
•

In deze dorpskrant zit een formulier, daarop kunt u uw gegevens invullen.

Het formulier kunt u in de bus doen bij Griet de Vries, Tsjerkepaad 9 (tel. 242196) of bij Doetie
Meindertsma, Siercksmawei 24 (tel. 241996). Bent u niet in de gelegenheid om het te
brengen, bel dan even, wij halen het graag bij u op.
Opknappen pleintje voor Nij Sion
Het pleintje voor Nij Sion ligt er altijd wat troosteloos bij, weinig uitnodigend. Tijd om daar
verandering in te brengen.
Wij hebben in augustus een gesprek gehad met een architect, hij heeft de boel bekeken, foto’s
gemaakt enz. Hij zal binnenkort met een ontwerp komen. De kosten voor het ontwerp worden
gefinancierd uit de DOM (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij). De kosten voor de uitvoering
van de plannen komen voor eigen rekening. Met de hulp van vrijwilligers hopen we deze
kosten laag te kunnen houden. Als de plannen concreet worden, dan hoort u van ons.
Oud papier en oud ijzer
Tot nu toe is er dit jaar voor 1.850 euro aan oud papier ingezameld, aan oud ijzer voor 1.500
euro. Geweldige bedragen, hartelijk dank iedereen die hieraan bijdraagt!
•
•

Het oud papier wordt opgehaald op zaterdag 12 december in Niawier. In Wetsens e.o.
op vrijdag 11 december.
Het oud ijzer wordt opgehaald op zaterdag 12 december.

En u weet, heeft u een grote partij oud ijzer waar u snel vanaf wilt, dan kunt u bellen met Erik
Turkstra 06-238 96 558 of Jappie de Vries 06-298 99 168.
Oud ijzer: lood, koper, zink, aluminium, accu’s, stroomdraad, oude fietsen zonder banden,
deksels van potten, doppen, blikjes enz.
Vrijwilligers
Wij bedanken iedereen die zich belangeloos inzet.
Samen de schouders er onder voor ons mooie dorpshuis!
Bestuur Nij Sion
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Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier
Deze tijd doet een groot beroep op ons mensen. Om het aantal besmettingen terug te dringen zijn bijzondere
maatregelen nodig. En daarbij moet het besef voorop staan van wat de kerk altijd “Naastenliefde” heeft
genoemd. Namelijk: dat je verantwoordelijk bent voor elkaar, en dat je je best doet om met name kwetsbare
mensen in deze tijd te beschermen.
We weten dat de maatregelen met name oudere en/of zieke dorpsgenoten extra beperken. Dat niet iedereen
zomaar even bij je op visite kan komen. Stilte en gevoelens van eenzaamheid roept dat op. We denken ook aan
wie werkzaam zijn in de zorg, in het onderwijs, in de hulpverlening. En onze gedachten zijn ook bij hen die
corona kregen of hebben, en hen die iemand van wie ze houden, verloren hebben door dit virus. Ook realiseren
we ons dat mensen die een eigen zaak hebben, met name in de horeca, maar ook andere bedrijven, getroffen
worden. Dit is een tijd niet om tegenover elkaar te gaan staan, maar naast elkaar, en om elkaar te blijven
denken.
“ Lit no de kearsen waarm en helder skine,
troch Jo ús jûn tsjin alle tsjustere macht,
jou, as it kin, dat wy inoar wer fine.
Wy witte it wol, Jo ljocht skynt yn de nacht.”
(Frysk Lieteboek 2013, liet 511)
Ook de kerk houdt zich aan beperkende regels. Zo zullen tot begin december geen kerkgangers op zondag de
kerkdiensten kunnen bijwonen. Wel kunt u op zondagmorgen via Kabel Noord op uw t.v. via de radiozender van
Rehoboth te Metslawier een kerkdienst kunnen volgen. Ook zendt Omrop Fryslân momenteel elke
zondagmorgen een kerkdienst uit. Zo hopen we ook als kerk mensen hoop en moed te geven in deze tijd.
Informatie over onze kerk vindt u ook op de website: https://www.pkn-metslawier-niawier.nl

Bistenwille op ’e kamp
Hoi Allegjere
Sa as de meesten fan jim wol witte ha we wat bisten op de kamp rinnen.
De ezel Puk mei har foltsje Pien, en een keppeltsje Skudde skiepkes mei de
ram Niels os leider. It doel is om kommende simmer wat út te breidsjen
mei wat geitsjes, un bargje en wat hinstjes ensa. We binne warber om der
un nij stek om hinne te setten, de vergunning is benaai roen, doarps
belang sil helpe my de financien.
Een protte berntsjes binne drok my de ezel oant popkjen west, se fiene dit
machtig! Mar weze op jim hoede! Bisten binne net altyd te vertrouwen,
dus een skop of een byt kin altyd gebeure! Meestal bart it net mei sin, mar
ze kin skrikke of se tinke dat se nog wat yten krije.
Ek bin der minsken dy ‘t een oare visie ha op it halden fan bisten, skonde genoch krige ik een pear wike lyn de
plysje op t hiem fanwege een melding dat der in ferwaarloazd hynder op de Singel stean soe.... Der rint een
spier wiete ponny fan us oer de brege, us hynder sty achterhoes, de wyte pony wie goed smarrig troch it wiete
waar, ek wy syn hoekje wat betrape, mar een echte pony kenner wit dat pony’s slim siik kinne wurre. Se wurre
hoefbevangen, en dat is een freeslike pynfolle oandoening oan hun fuoten yn it slimste geval wurre se dan
ynsljipt.... De plysje hat har efkes besjoen, de hoefkes wienen net te lang en se hy genoch vet oppe ribkes, ek hat
se een hokje foar it minne waar en genoch wetter om te drinken, dus absoluut net ferwaarloazd!!
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Des al net temin wy mien snein bedoan! Wa docht dit??? Dwat dy gene it net
tsjin my te sizzen?? Dan hienen we it der efkes oer hoan... Ik dog altiid myn
bêst foar de bisten, en stji iepen foar oare miening, dus at der op de kamp wat
bart, lit it my witte!! Ik sju net olles, mar bisten wille gjit foar!
De ezels steane no op stâl, it wurd te wiet en it gjers rekket op, no kin de
skiepkes der blieuwe! We sju wer ût nei de simmer! jonge lamkes en miskjin
wer een foltsje!
Groetenis fan Jenny Boonstra-Wiersma
06-150 21 525

Dierenpret op de kamp
Hallo allemaal!
Zoals de meesten van jullie weten, hebben we een aantal dieren op de kamp.
De ezel Puk met haar veulen Pien. En een kudde Skudde schapen met de ram
Niels als leider. Het doel is om volgende zomer iets uit te breiden met enkele
geiten, een varken, wat kippen etc. We zijn bezig met een nieuwe omheining,
de vergunning is aangevraagd en dorpsbelangen helpt me met de financiën.

De Skudde is een klein schapenras

Veel kinderen zijn met de ezels aan het knuffelen maar denk erom dat dieren niet altijd betrouwbaar zijn! Een
trap of een bijt kan altijd gebeuren! Omdat ze schrikken, of denken dat ze nog wat te eten krijgen.
Er zijn ook mensen die een andere visie hebben op het houden van dieren. Helaas kreeg ik vorige week de
politie op het erf vanwege een melding over een verwaarloosd paard op de Singel... Ja de pony die over de brug
staat is zomers wit, maar door de regen en modder is ze dat nu niet meer, ook het gras waar ze staat is geen
weelderige weide, maar de echte ponykenner weet, dat een pony daar ontzettend ziek van kan worden!
Hoefbevangen heet dat. Een zeer pijnlijke aandoening van de benen! De politieman was het met me eens dat de
melding niet klopte, maar mijn zondag was niet leuk meer! ik vraag me af wie er gebeld heeft? Durfde diegene
mij niet te bellen? Verwaarlozing vind ik een verschrikkelijke beschuldiging En dat is iets wat mij nooit zal
overkomen! Ik hou van mijn dieren! En doe mijn uiterste best voor ze!
Zo ook op de kamp, ik wil graag weten als er iets gebeurd wat ten koste van de dieren gaat! Bel me of kom even
langs dan lossen we het op! Ik heb weer zin in de zomer! Jonge lammetjes en misschien weer een veulentje!
Groetjes van Jenny Boonstra-Wiersma
06-150 21 525

Leuk foar de bérn
Ik tocht ik keapje een pear makke geitsjes! Leuk foar de bérn op' e kamp!
No! Dat barde oars ...Ferline freed helle ik de beesjes op, zeer mak sei
de ferkeper nog! Ik sjouwde de brune oer it gaas en gau de bûnte
derachter oan, mar die hie ik nog net frijlitten, doe wie de brúne al oer it
gaas oan de oare kant fan de greide! Ik rôp tsjin de dochter: hurdt do dy
kant op! En ik op een draaf achter de geit oan!
Dy gie by Walda de steeg yn. Rjochts de dyk op nei Easternijtjerk. Ik koe
sa hurdt net rinne, fuort wie se! Gelokkich kaam der een
doarpsbewenner fan't hiem der 't ik een lift fan krige. It earste wat de
béste man sei: at jo geiten nimme kin jo ut flokken lere! Ja! Dat wist ik!
Dat sei ús leafe heit ek altiid
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It mantsje die efkes de foet op'e gas en ja der wie de geit! Gelokkich gie der by Brunia it loan yn. Ik út de
auto, it mantsje bedankt en fol goeie moed achter de geit oan, mar dy wie alhiel wer op de ore kant tsjin de
grjinte reed oan. Ik mar wer werom want de dochter wist ek net wer at ik wy... mar der kaam ut autootsje de
hoeke om! Wy tegjerre troch it grutte stik lân en ja! Der roen se al op de grjinte reed richting Nijewier. Ik wer
út de auto. En de dochter yne auto hurt de oare kant op stjoerd, sadat we de geit klem krige op de reed.
Dêr wie een camper gast dy my tehulp skeat oas wie se wer yn een stik lân sketten. En wat sei dy bêste man?
Als u wilt leren vloeken.....jaja mantsje dat hy ik no al dien!!
Underwillens wie de dochter mei de auto
oan it begjin van de reed, en de geit ek! Se sprong gau út 'e auto, en mei hulp van een oare frouw jage se de
geit werom , mar der wy ik ek!
It earme lytse skepsel wist har gjin ried en sprong toen yn de volle reiden wer at un sleat únder siet!
Ik der gauw efteroan en der hy ik har by de skanken! My in holle as fjoer en een hertritme wat net mear te
tellen wie ha ik har út de sleat tilt en yne auto lein! Tinkend oan ús heit sien wize wurden.... It bistje is nog
steeds oan it bekommen achter 1,50 mtr heeg herashekwerk… En ik ek! (We ha de makke! Bûnte wer út de
kamp plukt).
Jenny Boonstra Wiersma

Terugblik op de (jaarlijkse) High Tea op donderdag 30 juli
Het wordt al bijna routine voor het ploegje gastvrouwen van Niawier: gezellig vergaderen,
uitnodigingen rondbrengen en dan alle voorbereidingen treffen voor het gezamenlijke smullen van
zelfgemaakte lekkernijen bij een vers kopje thee of koffie tijdens de High Tea!
Achter de schermen werd er druk gebakken en van alles klaar gemaakt. En op de dag zelf waren ook de
mannen van de partij om vanaf twaalf uur het meubilair op diverse adressen op te halen, de tent op te
zetten en de tuin in te richten. Wat heerlijk om met zo'n groot team vrijwilligers deze klus te kunnen
klaren
Het was ook dit jaar weer fabelachtig mooi
weer voor deze buitenactiviteit, wat boften
we allemaal!
In aangepaste opstelling vanwege de
Corona-RIVM voorschriften konden we in
kleine groepjes met elkaar genieten van al
het lekkers dat weer bereid was. De smaak
was weer raak en de ogen werd gestreeld
door de prachtige uitstalling van alle
hapjes. Wat mooi om zo met elkaar het
goede en de saamhorigheid te mogen
beleven in de ruime tuin van Tiny en
Marcus.
De gastvrouwen zijn van plan om behalve
hun routine er tevens een vaste traditie van
te maken, dus óp naar volgende High Tea
in de zomer van 2021 !!
De gastvrouwen:
Anne, Anneke, Carolien, Dorothé, Linda en Tiny.
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Van Veulen naar zelf moeder zijn
Aangezien onze pony Kyra 4 jaar geleden is geboren
en dit in de dorpskrant stond, leek het ons leuk, nu ze
zelf moeder is geworden, om weer een stukje in de
dorpskrant te zetten. Na 2 weken extra lang in
spanning te hebben gezeten, was hij daar dan
eindelijk: Orlando.
Geke hield het extra goed in de gaten omdat toen
Kyra zelf werd geboren het nogal een zware bevalling
was. Maar nu ontkwam het ons ook nog. Ze was al
bevallen voor wij er bij waren.
Wybrand en Geke gingen op een avond bij Kyra te kijken en toen was Orlando er al. Gelukkig is alles
goed gegaan. De volgende dag huppelde hij al vrij rond in het weiland, echt een prachtig mooi
gezicht. Moeder Kyra was niet bij hem uit de buurt te krijgen. Er wordt goed op hem gepast.

Wybrand, Janny
en Geke Hoekstra

Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens

Mocht u / je nog geen lid zijn van de uitvaartvereniging en je hebt belangstelling neem dan
contact op met Hendrik Nicolai 0519-241 658 of kijk eens op

http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl
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Nijs fan de buurtferiening om 'e Kamp
It is ek foar ús buurtferiening in nuvere
tiid. De buurtferiening is dochs it middel
om as buurt mei syn allen gesellige dingen
te dwaan en wat te ûndernimmen. En dat
kin no op dit momint net. Dochs hawwe
we net hielendal stil sitten. Krekt foar de
simmer hawwe we by elts lid fan ús buurt
is flaubyt brocht mei in kaartsje deroan.
Gewoan in aardichheidsje.

Op 26 septimber hawwe wy dochs de
Burendei 2020 organiseare. By it
Oranjefonds hiene we in oanfraach dien
foar pick-nick tafels. We wiene dan ek
tige optein dat it Oranjefonds ús witte
liet dat de oanfraach takend waard. Op
de Burendei koene we de 2 nije tafels
yn gebrûk nimme! We hawwe as
buurtbewenners in prachige middei hân, kofje mei wat lekkers derby en in borreltsje. En ek al wie it wat frjemd, prate
mei inoar op 1.5 meter, eltsenien wie bliid om eefkes by te praten. En ek de bern hawwe sich tige goed fermakke.
Kleurje, boartsje en snobbersguod.
We kinne ek wol stelle dat ús buurt is dit jier de 'meest beweeglike' buurt fan Nijewier. De ferhuzersweinen ride oan en
ôf.....en we binne d'r ek noch net.... drokte genôch dus!
We moatte net by de pakken delsitte, hoopjend op in bettere tiid mei wer mooglikheden om elkoar te moetsjen yn
groepsferbân.
Pas goed op inoar en bliuw foaral sûn!

Deze donkere tijd, vraagt om gezelligheid!
Daarom weer de prachtigste
Nordman Kerstbomen
Bij Van der Kooi,
Linepaed 5 Niawier
De Koffie staat klaar
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Keatsferiening DeTrije Doarpen
Een “bijzonder” kaats seizoen ligt achter ons. Eerst mochten we niet
trainen/kaatsen, vanaf 1 juni mocht het wel en barstte het in vol ornaat
los. Helaas bleek er een positieve test in Oosternijkerk waardoor alles weer
werd afgelast. Uiteindelijk is er nog wel getraind olv Aljantine in augustus,
maar zijn er geen wedstrijden meer gespeeld.
KNKB
Op de KNKB wedstrijden werden verschillende prijzen binnen gehaald.
Pieter Siebe en Suzanna kaatsten dit jaar grotendeels in de A klas, bij de jongenscategorie waren
niet veel A en B wedstrijden, maar die er was, werd ook Rutger geselecteerd in de A klas. Jan is
inmiddels geselecteerd door jong Puur Passie wat mooie kansen voor hem biedt. Helaas kampte hij
de laatste weken met wat blessureleed waardoor zijn talent niet altijd tot zijn recht kwam en hij
bij sommige wedstrijden bijna uit elkaar viel. Ook
Jelmer, Hester, Marije, Michelle, Eline, Hilde en
Isabella (die ook nog een keer A klas meepakte)
pakten regelmatig een prijsje mee. Helaas dit jaar
geen afdelingswedstrijden behalve voor de
jongenscategorie. Volgend jaar blijven alle categorieën
nog een jaar bestaan, waardoor iedereen nogmaals in
dezelfde categorie kan blijven kaatsten. Dit houdt in
dat het jongenspartuur en Hester, Isabella en
Suzanna als talentvol schoolmeisjespartuur volgend
jaar weer mee kunnen kaatsen voor de prijzen.
Freule
Het partuur van Rutger, Jelmer en Jan kaatste dit jaar op de
Freule, de PC voor de jongenscategorie. Er werd veel
verwacht van de jongens, maar ze hadden een zware eerste
tegenstander, namelijk Bolsward. Alles wat normaal draait,
lukte nu niet en Bolsward kwam te ver voor om het tij nog te
keren. De jongens verloren helaas met 5-2 en konden vroeg
naar huis. Bolsward zou uiteindelijk wel een 4de prijs behalen.
Volgend jaar nogmaals een kans voor dit talentvolle partuur.
Bestuurswissel
Inmiddels hebben Harald en Anita het bestuur verlaten, Anja
en Aljantine hebben zitting genomen waarmee de overige
bestuursleden erg content mee zijn. We hopen dat we volgend
jaar weer een normaal seizoen kunnen draaien met
trainingen op hoog niveau en veel wedstrijden. Gert Jan en
Harm Jan hebben de kleedgelegenheid inmiddels opnieuw in
de verf gezet en ook het materiaal krijgt een frisse opknapbeurt.
Tot volgend jaar
Bestuur Kf de Trije Doarpen
Antje, Gert Jan, Anja en Aljantine
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Sport Staalt Spieren
Gymtijden voor 2020:
Groep 1+2
Groep 3+4
Groep 5+6
Freerunning (gr. 7+8)

13.00-13.45 uur
14.30-15.15 uur
15.15-16.00 uur
16.00-16.45 uur

Afmelden voor de gym kan voor 1 januari en voor 1 juli.
Vanaf september zijn we weer gestart met de gymnastieklessen. Voor de zomervakantie heeft meester Freerk
afscheid genomen. Gelukkig hebben we 2 nieuwe juffen kunnen vinden, namelijk Hinke Regnerus - v/d
Zwaag en Ingrid Talsma - v/d Werff. Zij verzorgen nu op woensdagmiddag de gymnastieklessen.
Helaas is Usha Uppal op donderdagavond gestopt met bellyfit.
Door alle coronamaatregelen is de gymnastiek nu tijdelijk gestopt. We hopen dat we binnenkort snel weer
mogen starten......
Check ook onze Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk.
Een sportieve groet namens,
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Jolanda Hoogterp 06-51547376
Annemarie de Vries 06-28950100
Anneke Swart 06-42131590
Maaike Brouwer 06-12903002

Email: sss-oosternijkerk@live.nl

Nieuws Iepenloftspul Nijewier
Beste Dorpsgenoten,
Als alles "normaal" was gebleven dan waren wij op dit moment
druk bezig met de voorbereidingen voor het Iepenloftspul in
2021 wat over een paar maanden plaats zou vinden. In de vorige
dorpskrant hebben wij aangegeven dat wij samen met de
Oranjevereniging hebben besloten om het Iepenlofstspul te
verplaatsen naar 2022.
Op dit moment is ook dit onzeker omdat wij niet weten hoelang
het virus nog onder ons is. Zolang het nog niet duidelijk is
wanneer er weer grote evenementen plaats kunnen vinden, is
het voor ons niet mogelijk om door te gaan met de
voorbereidingen.
Zodra wij weer "los" kunnen, zullen wij dit zo snel mogelijk laten weten.
Bestuur Stichting Iepenloftspul Nijewier
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Verhalenavond 2020
Meld je aan voor Verhalenavond 2020, dit was de oproep op 9 september van de organisatie, Pier 21. We nemen
jullie mee in de Up dates en voorbereidingen van de verhalenavond in Friesland maar het gaat natuurlijk over de
verhalenvertellers van Niawier en Wetsens.
Op 10 september was de officiële start van Verhalenavond! Op een prachtige zonnige middag is er samen met 30
partners, vertellers, zorgmedewerkers en betrokkenen geluisterd naar twee bijzondere verhalen: huisarts in coronatijd en verliefd worden ten tijde van de intelligente lockdown.
De eerste aanmelding uit Niawier is een feit.
Op 15 september werd de oproep gedaan: Vertellers gezocht…..
Rondje in Niawier gedaan en ja hoor weer 2 aanmeldingen.
Op 19 september Workshop: Hoe vertel ik een goed verhaal?
Generatiehuis Leeuwarden. Een goed verhaal vertellen is een ‘kunst’.
Actrice Nynke Heech (o.a. bekend van Tryater) helpt u om een
interessant kort verhaal te maken en te vertellen over ‘Het Virus’.
Linda en Magda zijn van de partij en hebben veel aanwijzingen gekregen om een goed verhaal te vertellen, zij
komen goed beslagen ten ijs.
Ferhalejûn giet troch: grut ferlet oan ‘live’ moetings, dit waard skreun op 24 septimber. t Begjint sa stadichoan in
tradysje te wurden: de ferhalejûn yn novimber. It wie yn 2018 it startpunt fan Kulturele Haadstêd en fynt dit jier op 6
novimber foar de tredde kear plak. Yn hiel Fryslân wurde yn yntime sfear ferhalen ferteld. Lange tiid wie it ûnwis oft
it dit jier digitaal of yn it echt plakfine soe. De organisaasje is der no út: it wurdt in jûn dêr’t minsken elkoar écht
moetsje kinne.
Er komen nog 2 aanmeldingen bij uit Niawier en ook Wetsens is van de partij.
Linda doet via Zoom mee aan de tweede les om het verhaal goed neer te zetten.
02.10.20 Van Wad tot Stadt deel 1: Zorg centraal, maar elke persoonlijk verhaal in deze tijd interessant.
Op 7 oktober een nieuwe up date op de website van de verhalenavond: Inspirerende voorbeeldverhalen.
Verhalenavond gaat door! Meedoen kan Coronaproef. Naast grotere locaties zoals kerken en dorpshuizen zijn er ook
vertellers die hun verhaal buiten gaan vertellen, Tiny Weidenaar uit Niawier gaat dit bijvoorbeeld doen, maar dan wel
bij de houtkachel. Verhalen rondom het thema ‘Het Virus’ zijn er klaarblijkelijk genoeg. Al meer dan vijftig vertellers
en locaties doen mee. Zo is er een verhaal over een fotovirus, een kampeervirus maar ook verhalen over de pest in de
oude gevangenis van Leeuwarden bijvoorbeeld.
We zijn er helemaal klaar voor, en wat hebben we er zin in.
Maar dan op 19 oktober het bericht: Verhalenavond uitgesteld! Helaas hebben we besloten om Verhalenavond
op 6 november niet door te laten gaan. Hoewel het er heel lang op leek dat kleine ontmoetingen wel mochten, vinden
we het nu niet verantwoord om mensen op te roepen om bij elkaar te komen. Juist ontmoeten en elkaar live een
verhaal vertellen blijft de essentie van Verhalenavond.
Premier Rutte liet tijdens de persconferentie weten dat de komende vier weken slechts dertig mensen per
binnenruimte toegestaan zijn en dat je thuis maar drie personen mag ontvangen op een dag. Daarnaast roept het
kabinet op om het aantal contactmomenten te beperken en zo weinig mogelijk te reizen. Genoeg redenen om
Verhalenavond tot nader orde uit te stellen.
Als het aan ons ligt, blijven de verhalen bewaard. We hebben namelijk de intentie om
Verhalenavond op een ander moment alsnog te organiseren. Tot zover de up dates van de
verhalenavond.
Reken er maar op dat wij, de verhalen vertellers, onze verhalen blijven bewaren voor u
totdat het weer mogelijk is. Onze verhalen gaan over een virus maar niet over het beruchte
corona virus. Bent u nieuwsgierig geworden over welke virussen er wordt verteld kom dan
bij ons langs want jullie zullen verrast worden door iemand met een geschiedenis virus, een
sprookjes virus en nog meer. Wanneer het zover is krijgt u bericht van ons. Ook melden we
het op de website van Niawier Wetsens.
Een groet van de verhalenvertellers: Annemarie, Linda, Magda, Samad en Tiny
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Collecte spierfonds
Beste collecte lopers van het spierfonds. Ondanks de Corona wilden jullie toch collecte lopen.
Hiervoor wil ik jullie hartelijk dank zeggen. Dankzij jullie is de opbrengst dit jaar 313,30 euro.
Dankzij het spierfonds is er een nieuwe genetische oorzaak ontdekt van FSDH. FSDH is één van de spierziektes
die wordt onderzocht. FSDH: erfelijk en onvoorspelbaar. In Nederland zijn er ongeveer 2000 mensen met FSDH.
Bij deze spierziekte verliezen de spieren steeds meer kracht. De symptomen lopen uiteen van mild tot vrij
ernstig. Waarbij mensen uiteindelijk in een rolstoel kunnen belanden. Vaak beginnen de klachten in het gezicht,
de schouderbladen en bovenarmen. Door beschadigde gezichtsspieren kunnen veel mensen met FSDH niet
meer glimlachen of hun ogen goed sluiten.
Ook kunnen zij vaak hun bovenarmen niet meer boven hun schouders tillen en veroorzaakt de ziekte pijn en
vermoeidheid. FSDH is een erfelijke spierziekte ,het wordt veroorzaakt door een fout in het DNA. In 90 % van de
gevallen wordt de ziekte overgedragen door 1 van de ouders. In de andere gevallen gaat het om een spontane
verandering in het DNA.
Groet, Jacky
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De Bak
Beste Dorpsbewoners,
Wij willen graag uw aandacht vragen voor de gras- en bladbak die op de parkeerplaats van het
kaatsveld staat ter hoogte van Tsjerkepaad 2.
De gemeente omschrijft de gras- en bladbakken als volgt:
In april plaatst de gemeente op verschillende
locaties speciale grasbakken voor het
gescheiden inzamelen van gras. In het najaar
worden deze bakken als bladbakken gebruikt.
Deze bakken zijn een extra service voor
huishoudens, waarvan de groene container in
deze seizoenen aan de krappe kant is.
Daarnaast zijn de gras- en bladbakken in het
leven geroepen om te kunnen besparen op de
verwerkingskosten van groente-, fruit- en
tuinafval. De verwerking van gras en blad is
goedkoper dan het afval uit de groene
container.
Zoals u kunt lezen hebben we het hier alleen over gras en herfstbladeren en niet over allerlei ander
tuinafval. Al het groen dat niet in de bak hoort heeft de gemeente deze zomer tot 2 maal toe uit de bak
gehaald en ernaast gedeponeerd. Deze “groenberg “ groeit gestaag omdat nu opeens velen denken
dat je al je groenafval naast de bak kunt storten.
DIT IS DUS NIET DE BEDOELING !
Wij vragen daarom alle mensen die hun groenafval naast de bak hebben gedeponeerd vriendelijk dit in
hun eigen groene afvalbak te doen of naar het containerpark te brengen.
Volgend jaar zullen we een bordje ophangen bij de gras- en bladbak met de uitleg wat de bedoeling is
van deze bak. De gemeente heeft duidelijk aangegeven dat wanneer er misbruik wordt gemaakt van
de gras- en bladbak deze wordt weggehaald en dan moeten wij maar zien waar we blijven met ons
gras en blad. Zelf composteren of uw groenafval zelf naar het containerpark brengen is netter dan een
“groenberg“ te creëren bij anderen voor de deur!
Wij hopen dat hiermee het misverstand uit de wereld is en verwachten dat de “groenberg” snel wordt
verwijderd. Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groeten, Coen en Anne van Etten, Tsjerkepaad 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Filmen op A-locatie
Beste bewoners van Niawier en Wetsens,
Drie weken lang hebben mijn filmteam en ik mogen genieten van deze prachtige plek op
aarde. Als filmstudent aan de Duitse Film- en Televisie academie Berlijn www.dffb.de heb ik
hier, samen met een klein team van 11 personen, mijn derde Filmproject kunnen realiseren.
De sleutel tot deze bijzondere ervaring was het paar Martin en Mabel dat aan de Singel 2
woont, te Niawier.
Dat ik op deze bijzondere plek mijn
derde korte film zou gaan draaien, had
ik een half jaar geleden tijdens het
schrijven van de eerste versie van het
script, niet durven dromen. Ik had me
voorgenomen deze film in mijn
thuisland te draaien. Het land dat voor
een groot deel onder de zeespiegel ligt en bekend staat om haar
wolkenluchten. Het platten land met haar uitgestrekte polders, waar de
wind zelden rust. Een prachtig decor voor een korte film wat als thema
de klimaat crisis heeft. Ik ben in Den Haag geboren en dacht tijdens het
ontwikkelend van deze film na over het duinlandschap aldaar. Want tot
voor kort was mij het prachtige polderlandschap achter de Friese dijken
namelijk nog onbekend, daar brachten onze familievrienden Martin en Mabel gelukkig verandering in. Toen zij ervaarden
dat de pandemie ervoor gezorgd had dat het project op het punt stond afgebroken te worden, boden zij ons aan om met
het inmiddels gereduceerde team, bestaande uit Duitse studiegenoten en vrienden en familie (een geluk dat mijn broer en
zussen ook in het filmwezen werken) uit Nederland, in hun huis aan de Singel in te trekken. Dit gaf het grote voordeel, dat
wij als team gezamenlijk in quarantaine konden tijdens het draaien van de film. Begin September reisde ik samen met de
cameraman af naar Niawier om de omgeving te verkennen. Martin ontpopte zich tot een ware gids met een oog voor
cineastische taferelen. Het wad, het afgebrande vogelkijkers huisje aan de oever van het Lauwersmeer, het prachtige kerkje
op de terp in Wetsens. Hij liet ons in nog geen twee uur zoveel bijzondere plekken zien, dat we besloten de uitdaging aan te
gaan. Ik begon wederom aan een nieuw filmscript te werken met deze plekken in gedachten en samen met de producent
begonnen we onze officiële quarantaine voor te bereiden. In nog geen maand tijd
kregen we dit filmproject weer op poten.
Bijna drie weken hebben we tijdens dag licht hard gewerkt om het verhaal op film
vast te leggen. Nog nooit heb ik zoveel ganzen bij zonsopgang zien opvliegen en
bij zonsondergang weer zien landen. En wat een vriendelijke mensen bevolken het
prachtige polderlandschap in het noorden. Al op de eerste dag werd onze sprinter
uit de greppel getrokken door de hulp van heer Snijders en zijn buren, ook
mochten we de schapen op het stukje land naast de Singel 2 op beeld vastleggen
van Jan en Jenny Boonstra en werd ons twee dagen draaien in de prachtige kerk
van Wetsens mogelijk gemaakt door onder andere Anne de Bruin. In PaesensModdergat hebben we een hele dag in een woning mogen draaien. Het Natuur bosbeheer van Leeuwarden en Noordoost
Friesland, als ook het dorpsbelang van Paesens-Moddergat en Wierum, samen met velen meer, hebben ons een warm hart
toegedragen en geholpen dit project om te zetten. Grote dank daarvoor. Dat weten wij zeer te waarderen!
Na een korte nacht moesten we met lede ogen de deuren van de prachtige huisjes
aan de Singel achter ons dichtrekken. Het hele team heeft Nijewier, Wetsens en
omstreken in hun hart gesloten. De frisse zilte wind zal voorlopig niet meer in onze
haren waaien. We zullen het missen. Voor mij begint de nu de post-productie; de
montage, sounddesign en kleurcorrectie, wat minstens een half jaar in beslag
neemt. Als de film dan op een filmfestival zijn première heeft gehad, komt er ook
met een beetje geluk een screening in de kerk in Wetsens. Het zou mij heel leuk
lijken als iedereen de kans krijgt de film gezamenlijk en in goede gezondheid te
kunnen zien. Hierbij alvast een paar foto’s die geschoten zijn tijdens de draaidagen
en als teaser de logline van de film:
Het is morgenstond in Moddergat. Een klein kustdorpje in Nederland bereidt zich voor op het jaarlijkse rituele
offerfeest om het afwenden van de klimaatcrisis te vieren. Maar het offer, een jonge man, besluit kort voordat het
feest kan losbarsten, dat hij toch liever wil leven.
Oant sjen en hertlike groetnis, Job Antoni
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De Kunstclub 70+
Onlangs stond er in de Nieuwe Dockumer Courant een mededeling dat er een soort club opgericht is voor mensen
van 70-jaar en ouder. Een club om creatief bezig te zijn voor mensen in deze leeftijdscategorie onder leiding van
een docente. Creatief betekend in dit verband tekenen en schilderen, poezie en aanverwante bezigheden. Ik
besloot eens te gaan kijken om te zien of het iets voor mij was want er is maar weinig op dit gebied in Dokkum en
omgeving. De locatie was een voormalige school in Dokkum in de Hoedemakerspolder, de Groen van Prinstererschool (De Groen) geheten. Een mooi oud gebouw dat opnieuw knap in de verf is gezet.

Ik werd welkom geheten door docente Hetty, in een van de lokalen van de school. De school is onderverdeeld in
lokalen waarin andere creatieve bezigheden worden uitgeoefend zoals beeldhouwen, keramiek, yoga, fotografie
enz. Lokaal 7 is de plek waar de kunstclub wordt gehouden door Combs Art Projects t.w. Hetty Combs de
docente. Er werd al wat gewerkt door enkele senioren en ik kon meteen aanschuiven. In het begin nog wat
onwennig want een nieuwe omgeving, nieuwe kennismakingen en de benodigde materialen zoeken. Buiten dat
ben je met drie leden nog nauwelijks een club te noemen.
Inmiddels zitten we 'vol' op vrijdagmorgen met zes deelnemers waarvan er drie uit Nijewier komen.
Er wordt vrij gewerkt naar onderwerpen die je zelf mag bedenken. Heb je geen idee dan stelt de docente een
onderwerp voor en zij denkt mee met alles wat er ontstaat. Ook wordt de theorie achter bepaalde onderwerpen
behandeld zoals perspectief, basisvormen, diepte en kleurenleer. De deelnemers zijn qua kunnen divers: beginners
zowel als gevorderden. Benodigd materiaal is voorhanden en ook het clubgeld is tegen een redelijk tarief. Er mag
met eigen materiaal gewerkt worden maar dat moet je dan zelf meenemen.
Onlangs was er een cursisten-expositie met werken die
tijdens de club-uren gemaakt zijn. Hiervan zijn wat foto's
toegevoegd plus een impressie van de Grientereed uit
Nijewier dat tijdens een van de opendagen geschilderd is.
Wel een beetje vreemd moment om in deze tijd over de
70+ club te vertellen want de bezigheden liggen
momenteel stil vanwege de corona-crisis. We hebben lang
in klein verband op zaterdag nog door kunnen werken
maar na de laatste corona-regels staat de school op nonactief. We hopen natuurlijk dat dat van korte duur is want
het is erg goed en gezellig om zo bezig zijn. We wensen
iedereen die dit leest sterkte toe in deze vervelende tijd.
Grientereed
Nadere informatie is te vinden op www.combsartprojects.com
Groeten, Wim Rietdijk
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Friese Recepten
Friese stoofpeertjes, oftewel Fryske stienparre, zijn heerlijke stoofperen die je met
dit recept kunt maken. Dat is een leuke manier om de cultuur van Friesland te
proeven. Het is een lekker simpel gerecht dat toch goed vult. Dit kan het beste
gebruikt worden als bijgerecht tijdens een heerlijk diner. Zo kan je stoofperen zien
als de appelmoes bij de maaltijd. Uiteraard is dit ook heerlijk bij biefstuk,
sperziebonen en andere warme gerechten. Stoofperen zijn zowel koud als warm
prima te eten. De meeste mensen vinden ze warm toch wel het lekkerste.
Recept voor Friese stoofpeertjes
Voor de ingrediënten hoef je niet lang te
zoeken, je hebt er namelijk maar twee nodig:
Peren en basterdsuiker! (per 2 peren 1
eetlepel basterdsuiker).
•
•

12 kleine stoofperen (marmot peertjes)
6 eetlepels basterdsuiker

Stoofpeertjes maken
Voordat je gaat beginnen was je de
stoofpeertjes goed af. Daarna heb je de keus
om ze te schillen of gewoon zo te laten zoals
ze zijn. Breng een pan met veel water aan de
kook en zorg dat de peren volledig onder het
kokende water komen te staan. Zet het vuur
op een laag pitje en laat ze minimaal 2 uur
gaar koken waardoor ze ook de kleur rood
krijgen.
Niawierster stoofpeertjes, met dank aan een
lieve dorpsgenote

Serveersuggesties
Giet de Friese stoofpeertjes af en strooi de basterdsuiker eroverheen. Je kunt er ook
voor kiezen om kleine schaaltjes te pakken, in het midden wat suiker te leggen en de
peren hierop te leggen. Zo krijgt het gerecht iets meer uitstraling waardoor het er
natuurlijk weer lekkerder uitziet. Het gerecht serveer je zo warm mogelijk.
Tijdens het eten pak je de peer bij het steeltje, haal je het door de suiker heen en eet
je hem op. Ook is het mogelijk om het in stukjes te snijden voordat je het serveert.
Deze stukjes kun je dan aan de zijkant van het hoofdgerecht leggen. Wat je ook met
de Friese stoofpeertjes doet: het blijft lekker. Dit recept is daarom ook zeker een
aanrader om eens thuis uit te proberen!
LEKKER ITE !!
Carolien Boon
Ik geef het bak/kookstokje door aan Griet de Vries
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Nieuws over de Doarpstûn door de tuindames
Deze zomer was mijn debuut om actief te zijn in de dorpstuin. Nou ja,
actief...ik ben een paar keer aanwezig geweest. Zoveel energie en
enthousiasme als de anderen heb ik helaas niet, maar alle beetjes helpen
nietwaar. Het samen aan iets werken om daar later letterlijk de vruchten van
te plukken is prachtig. De droogte van deze zomer zorgde er voor dat de grond
vaak k(l)eihard was en het onkruid lastig te verwijderen. Bijzonder hoeveel
kennis sommige dames van tuinieren hebben. Ik heb veel geleerd en mijn
vingers zijn een ietsje groener geworden.
Hoe gezellig was het om na het werk onder de boom ( we zijn er nog niet uit
wat voor boom het precies is ) koffie of thee te drinken, alle laatste nieuwtjes
uit te wisselen, bij te kletsen en te lachen met als hoogtepunt: heerlijke
biologische aardappelen, groenten en fruit !!
Het voortbestaan van de dorpstuin is ongewis daar de grond onder bod schijnt
te zijn, maar wie weet groeien er volgend jaar weer zulke prachtige bloemen !
Anne Voet

……………………………………………………………………………
Afgelopen seizoen hebben we flink wat biologische bloemzaden in de
Dorpstuin gezaaid. Dit werd mogelijk door de Voedselbank voor bijen, een
initiatief van de pollinators. Ook de stukjes "satelliet dorpstuin' hoek
Terpstrjitte-Bredewei en hoek De Singel-Siercksmawei hebben weer prachtig
gebloeid en veel insecten van voedsel voorzien.
We roepen de dorpsbewoners op om volgend jaar ook wat extra bloemen te
zaaien met zaad dat door de pollinators gratis wordt verstrekt via de voedselbanken voor bijen. (In ons dorp was Dorothé Voet het voedselbank adres)
Over The Pollinator
The Pollinators vormen een groeiende community van burgers, bedrijven en
instellingen die bestuivers en biodiversiteit belangrijk vinden. Door directe actie
en campagnes leveren ze een positieve bijdrage aan het welzijn van onze
bestuivende vrienden. Opgericht in 2016 door The Tipping Point in
samenwerking met Nudge met de hulp van founding partner de Bijenkorf is er
inmiddels een community van bijna 15.000 mensen en zijn succesvolle
activiteiten, zoals de Voedselbanken voor Bijen, de grote Bloembollenplanttour en het Tree Fest op poten gezet. Ook zetten meerdere ambassadeurs, zoals
Waldemar Torenstra, Egbert-Jan Weeber, Tatum Dagelet, Hannah Hoekstra,
Manuel Broekman, Job Reuten en Eva van de Wijdeven, zich actief in.
Dorothé Voet

……………………………………………………………………………
Alweer maandagmiddag, onze tuinmiddag! We beginnen met even bespreken wat we vanmiddag gaan doen.
Bessen en aardbeien plukken en elke keer is er wel weer onkruid wat verwijderd moet worden. Hier en daar een
beetje bijknippen en een pad bijhouden van plantestengels door het voorste gedeelte waar prachtige bloemen
staan.
De dahlia’s doen het dit jaar heel erg mooi en ook de stokrozen waren prachtig! Ook groeien er verschillende
soorten munt, die heerlijk ruiken als je aan het onkruid wieden bent. Lekker buiten bezig zijn en met elkaar
kletsen hoort er ook bij en is in deze vreemde coronatijd een welkom uitje.
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Aan het eind van de middag gaan we gezellig met elkaar thee drinken met iets lekkers erbij aan onze grote
picknick tafel, natuurlijk zoveel mogelijk op anderhalve meter. Vaak is het heerlijke koek of gebak wat
zelfgemaakt is en eindigen we met recepten uitwisselen. Leuk is het ook als er zo nu en dan wat mensen
aanschuiven en de tuin even bewonderen. De tuin is na al die jaren een prachtige ontmoetingsplek geworden.
Groeten Djoke

………………………………………………………………………
We hebben weer een mooie tuin zomer gehad met elkaar. Geen maandag
is hetzelfde, het hoofd leegmaken met onkruid wieden, zaaien en op zijn
tijd de vruchten plukken. En onder de werkzaamheden even bijkletsen
met je tuinbuurvrouw.
Had dit jaar tomatenplantjes meegenomen en die hebben het heel goed
gedaan. Mede dankzij de nieuwe (be)schutting van de buren.
Heb jaren geleden van Gosse Braaksma rode dahlia’s gekregen. Die
hadden zich behoorlijk vermeerderd en een aantal in de dorpstuin gezet.
Ze bloeien nog steeds. Een mooie herinnering aan onze overleden dorpsgenoot.
We sluiten onze bezigheden altijd af met thee/koffie en iets lekkers, kortom tuinieren is goed voor lichaam en
geest, vooral in deze tijd.
Carolien
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuinieren, ik houd ervan.
Lekker bezig zijn in de buitenlucht en daarna moe maar voldaan en ook wel wat stijfjes, lekker uitrusten,
het geeft een heerlijk voldaan gevoel. De oogst uit mijn moestuinbak is niet groot maar een leuke
bijkomstigheid, vooral omdat onbespoten groente bijdragen aan de gezondheid.
Mensen, ik houd ervan. Daarom heb ik mij dit jaar aangesloten bij de dames van de Doarpstún. Gezamenlijk
tuinieren is zoveel gezelliger dan alleen en je leert ook van elkaar. Zo heb ik bijvoorbeeld de smaak van het
bakken te pakken gekregen door het uitwisselen van recepten en het proeven van elkaars lekkers bij de
thee onder de boom.
De doarpstún is een ontmoetingsplaats voor mensen die van tuinieren en gezelligheid houden en zo’n mens
ben ik ook.
Linda

……………………………………………………………………………………………………………
Dit voorjaar was het wel even spannend. Mogen we wel tuinieren of moeten we de tuin het zelf laten doen
vanwege Corona. Gelukkig werden de regels iets versoepeld en we werken tenslotte in de buitenlucht en op
afstand. Er is weer veel gewied, gezaaid, gepoot en geoogst. Aardappelen, tomaten, aardbeien, bessen,
frambozen, courgettes en pompoenen. Prachtig en lekker. Het blijft genieten van alle bloemen die weer
terugkomen. En natuurlijk ook het eeuwige gevecht tegen de dominante planten, ook wel onkruid genoemd. Dat
gevecht zullen we nooit winnen maar we zoeken naar een stabiel evenwicht. Soms kan onkruid ook heel mooi
zijn. Als het maar niet de overhand krijgt. Of we volgend jaar nog kunnen tuinen op deze plek is maar de vraag.
Op het kavel is een bod gedaan, afwachten dus. En als het zover is dat we er af moeten dan vinden we wel weer
een ander plekje. Het blijft mooi en dankbaar werk.
Magda

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
In de hierboven geschreven stukje van mijn collega tuindames heb je kunnen lezen hoe zij allemaal genieten van
het werken in de tuin en de gezellige nazit op onze grote tuinbank onder de boom. En daar sluit ik mij helemaal
bij aan. De maandagmiddag of avond is heel belangrijk voor mij.
Tuinieren met zijn allen is een geweldig. Samen even goed bezig zijn, verhalen delen, recepten uitwisselen,
samen oogsten, het zijn allemaal kleine feestjes en ik koester het.
In de aanhef staat tuindames, maar er ook een heer aanwezig bij onze tuin. En al doet hij niet op de maandagen
mee hij is wel heel belangrijk voor ons. Bijna iedere week maait hij het gras om onze perken heen en daar zijn
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we heel blij mee. Marcus vanaf deze plaats, hartelijk bedankt
we hopen dat je nog lang het gras voor ons blijft maaien.
Als afsluiter hebben we iedere jaar een maaltijd bij één van
ons. De gastvrouw zorgt voor de locatie en de andere dames
koken thuis en komen dan met de heerlijkste gerechten,
gemaakt met producten uit de dorpstuin. Maar helaas is het
er nog niet van gekomen door de corona crisis, maar wat in
het vat zit…… Misschien denk je nu al dit nieuws hier wil ik
graag aan mee doen, kom gezellig eens langs om de sfeer te proeven en wie weet wil je in de toekomst er ook
bij horen. Voel je welkom. Tiny
Op de valreep nog even een aanvulling, het gonst in het dorp van de geruchten dat de kavel van de doarpstûn is
verkocht. Op moment van schrijven weet ik het niet. We wachten af en zien waar we ons volgend jaar kunnen
uitleven op de tuin.

Dus dorpsgenoten hebben jullie een plekje voor ons
laat het ons weten. Eén ding zullen we dan zeker missen, de prachtige boom waar we heerlijk genieten van onze
thee en lekkernijen. We wachten af!
De dames van de dorpstuin.

Stichting Welzijn Het Bolwerk
“Ferbynt en beweecht minsken”,
Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn
Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel. En dat was de
laatste maanden best even zoeken nadat we ook in Friesland te maken kregen met de corona
maatregelen. Vrij snel hebben we de knop om kunnen zetten en niet meer gekeken naar wat niet
meer kon maar veel meer naar waar we mogelijkheden zagen.
Dat heeft o.a. geresulteerd in een platform op onze website waar we lieten zien welke initiatieven
er op landelijk en lokaal niveau allemaal werden gerealiseerd ten tijde van de corona om mensen
met elkaar te verbinden. Ook zijn er een viertal belteams opgericht en hebben wij hiermee
honderden mensen telefonisch kunnen bereiken en aandacht kunnen geven voor de vragen die zij
hadden. Deze belrondes werden en worden nog steeds zeer gewaardeerd.
Naast onze reguliere aandachtsgebieden zoals samenlevingsopbouw, ouderenwerk, jongerenwerk,
vrijwilligerswerk en mantelzorg organiseren wij in het kader van preventie diverse trainingen en
cursussen. Tevens geven wij actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in
dorpen en wijken. Wij sluiten aan bij signalen en behoeften en initiëren van hieruit projecten voor
en/of met de inwoners.
Neem eens een kijkje op onze website en facebookpagina. Hier vind u een overzicht van onze
projecten, trainingen en actuele ontwikkelingen.
Henk Jaap Bakker (Mienskipswurker), Namens het hele team van Stichting Welzijn Het Bolwerk,
Algemene gegevens:
Bezoekadres
:
Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum
(wegens corona voor bezoek graag eerst bellen, open van 9:00 tot 12:30 uur)
Postadres
:
Postbus 93, 9100 AB Dokkum
Telefoon en mail
:
0519 - 29 22 23
info@het-bolwerk.eu
Site
:
www.het-bolwerk.eu
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AED Training en Registratie!
Het coronavirus brengt wellicht vragen met zich mee op het gebied van reanimatie en de trainingen.
Reanimatie
Ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners is
besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn.
Voor de BLS (BLS staat voor Basic Life Support, geven van: borstcompressies, beademingen
en het bedienen van een AED) betekent dit onder andere:
• beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg
niet,
• bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
• sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.Kort gezegd, doe wat je kunt, maar handel vooral veilig,
beadem vooral niet.
Zorg goed voor je zelf en de omstanders. Wat betreft wel of niet reanimeren, die keuze kun je alleen zelf maken.
Jij bepaalt of je het aandurft en/of veilig vindt. Of je nu voor Ja of Nee kiest, je doet het altijd goed.
Trainingen
Onlangs ontvingen we het volgende mailtje van DE EHBO verenging:
Gezien de verontrustende situatie rondom het Corona virus, hebben we als bestuur besloten om alle lessen te
annuleren tot in ieder geval het einde van het jaar. Dit geldt helaas ook voor de reanimatie lessen die we nog in
de planning hebben staan. Wij betreuren het om deze beslissing te hebben moeten nemen, maar willen de
verspreiding van het virus zoveel mogelijk zien te beteugelen. We zijn er echter wel van overtuigd dat dit de juiste
manier is om samen een stap te maken in de strijd tegen Corona.
Met vriendelijke groet, Jolanda van der Werff, secr. EHBO ver. Ferwert
Opgeven voor de trainingen
In de voorgaande twee dorpskranten is er een oproep geplaatst voor het werven van nieuwe hulpverleners. We
hebben nog een aantal mensen nodig om de EHBO vereniging in te kunnen huren voor de trainingen.
Daarom beste mensen, geef je op en zorg dat onze dorpen hartveilig blijven. Wil jij als nieuwe AED hulpverlener
ook meedraaien, stuur even een mailtje naar aedniawier@gmail.com of bel met Peter Tromp: 06-576 70 189.
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn en we mogen weer los, wordt je persoonlijk uitgenodigd.
Registratie:
De geldigheid van de training is (wellicht) verlopen, is dit erg? Nee, dit is niet erg. Bij HartslagNu zullen ze hun
best doen om je er niet zomaar uit te gooien in deze tijd van Corona. Je zult gewoon een oproep ontvangen.
Echter wil je de regie zelf in handen houden en er zeker van zijn, zet dan je geldigheid een halfjaar vooruit.
Mochten we dan nog geen training hebben gehad, dan kan dat daarna eventueel weer op de zelfde manier
opgelost worden.
Voor nu: Blijf vooral gezond, en hopelijk tot gauw!

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
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Handige adressen en Telefoonnummers
Ambulance / Brandweer / Politie Spoed
In niet - levensbedreigende situaties:
Ambulance
Brandweer
Politie

112

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

0900-8844

Gemeentehuis Noardeast Fryslân
Wijkbeheer

0519-298 888
0519-298 777

Storingsnummers
Elektriciteit & gas
Water
Kabel Noord

0800-9009
0800-0359
0519-701 701

0519-222 033
0519-228 020
0900-8844

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.
Dierenambulance

0519-292 526
0518-400 048 of 06-271 37 586

Dokterswacht

0900-1127 112

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

0519-241 270
0519-241 119 (spoed)

Kerken
http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier:
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, Aalsumerpoort 7 Dokkum
School
Christelijke basisschool Wrâldwizer
Langgrousterwei 21 Oosternijkerk

0519-241 360
http://wraldwizer-arlanta.nl/

0519-241 530

Thuiszorg
Buurtzorg Dongeradeel
Thuiszorg Het Friese Land

06-235 00 926
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
06-374 57 906
• Algemeen bestuur : Janneke Neef
0519-242 211
• Webmaster
: Peter & Annemarie Tromp
0519-701 239
Dorpskrant redactie
• Tiny Weidenaar
• Marion de Wal
• Annemarie Tromp

0519-241 700
06-107 82 823
0519-701 239

Freonen fan it Hokje
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester

: Ronald Lodder
: Leonard van Hijum
: Pieter Allema

06-150 45 042
06-465 61 870

GroenCommissie
• Contactpersoon
•
•
•
•
•
•

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

0519-241 335 / 06-537 37 469
0519-241 844
0519-242 287
0519-242 152
0519-242 335
0519-241 645
0519-242 370

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

•
•
•
•

Voorzitster
: Jolanda Hoogterp
Secretaresse
: Annemarie de Vries
Penningmeester : Anneke Zwart
Bestuurslid
: Maaike Brouwer

06-515 47 376
06-289 50 100
06-421 315 90
06-129 030 02

KeatsFeriening De Trije Doarpen
http://www.kfdetrijedoarpen.nl/
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)
https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
• Interimvoorzitter : Antje Allema
0519-242 243
• Secretaris
: Anja Bandstra-Visser
0519-241 488
• Penningmeester : Gert Jan en Regina Sijtsma 0519-241 425
• Algemeen lid
: Aljantine Holtewes
0519-701 239
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Nij Sion
• Voorzitter
: Erik Turkstra
• Secretaris
: Griet de Vries
• Penningmeester : Ingrid Weidenaar
• Algemeen bestuur : Kor Braaksma
: Pieter Braaksma
: Doetie Meindertsma
: Willem Weidenaar
Oranjevereniging
• Voorzitter
:
• Secretaris
:
• Penningmeester :
• Algemeen bestuur :
:

http://www.nijsion.nl/

0519-242 152
0519-242 196
0519-241 900
0519-242 118
0519-241 996
0519-241 747

Tineke Terpstra
Maaike Braaksma
Aebe Meindertsma
Remco Braaksma
Leonard van Hijum

0519-724 041
0519-241 414
0519-724 213
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
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester

http://www.sionsjongers.nl/

: Ynske Havinga
: Carolien Fardin
: Wim Rietdijk

Tennisvereniging
• Voorzitter
:
• Secretaris
:
• Penningmeester :
• Algemeen bestuur :
:
:
:
Tuindames
• Magda Rietdijk
• Djoke van Dellen
• Tiny Weidenaar
• Carolien Fardin
• Anne Voet
• Dorothé Voet
• Linda Kooistra
• Marion de Wal

0519-242 080
0519-701 326
0519-242 370
http://www.tcmetslawiereo.nl/

Henk Meinema
Tjimkje van der Veen
Geke Braaksma
Hendrik Nijboer
Arvid Tempelman
Erik Turkstra
Johan Wijma

06-448 06 182
06-511 22 318
0519-241 901
06-174 16 102
06-546 66 998
0519-241 252
06-346 01 399
0519-242 470
0519-294 296
0519-241 700
0519-701 326
06-234 30 249
06-361 04 412
06-549 03 488
06-107 82 823

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