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Voorwoord 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk is de ergste kou  uit de lucht, het ijs en de sneeuw was van korte duur maar we hebben er volop van 

kunnen genieten en voor het gevoel ligt het al ver achter ons. De bollen schoten uit de grond en de eerste bomen 

en struiken zijn al uitgebloeid. Kieviet en grutto nestelen rondom onze dorpen en jonge eenden zijn al gespot. Op 

de bistenweide zijn de eerste dieren weer gearriveerd, overal bruist het van nieuw leven. 

 

En met het ingaan van de zomerperiode komt ook stukje bij beetje de versoepeling van de coronamaatregelen. 

Wat hebben we het goed gedaan in onze dorpen, in onze regio, provincie en buurprovincies. We kunnen trots zijn 

op elkaar. Zonder te veel op de premier te gaan lijken, willen we zeggen: “Blijf nadenken bij wat je doet! Want al 

staan we er goed voor met elkaar, we moeten het nog steeds samen doen!” Tegelijkertijd is de zomer een tijd van 

ontspanning en vertier. We trekken er weer op uit en durven weer te genieten. Dat toeristen onze mooie streek 

ook ontdekken voor dit doeleinde, kunnen we als compliment zien! Wat is het mooi en toegankelijk hier.  

 

Nu ligt hij weer voor u: de Dorpskrant, de verbindende factor. Het is net als wanneer je in de auto stapt en de weg 

op rijdt, dan weet je dat de auto je ergens brengt. De weg en de auto zijn een middel om ergens te komen. Zij zijn 

een verbindende factor en hierdoor kunnen mensen komen op dezelfde plek. 

 

Zo is het ook met de dorpskrant. Jaren terug zijn we op weg gegaan met onze dorpskrant, met het doel om een 

krant te maken voor alle inwoners van Niawier en Wetsens. Iedere keer is het weer spannend of het zal lukken 

om er weer een mooi geheel van te maken, zou er genoeg kopij binnen komen. We gaan op weg met onze vragen 

en dan komt er weer van alles binnen, er wordt meegedacht, geschreven in beide dorpen, en zo komen we dan 

aan op dezelfde plek, de Dorpskrant, een mooi geheel. 

 

Ook deze editie staat weer vol met nieuwtjes, ineens weet je hoe de nieuwkomers heten waar je nog geen contact 

mee hebt gehad. Op een integere manier is er aandacht voor mededorpsbewoners. 

 

Een hartelijk dank aan allen die medewerking hebben verleend. Veel leesplezier, geniet van al dit nieuws en  een 

goede zomer gewenst. 

 

Annemarie, Marion en 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. 
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Nieuws van dorpsbelang Niawier-Wetsens 
In november 2020 schreven wij als dorpsbelang hoezeer het leven ook in onze dorpen kan veranderen onder 

invloed van een onbekend virus waar tot op dat moment nog geen vaccin voor gevonden was. Nu we dit 

teruglezen zien we hoe snel ook weer dingen kunnen veranderen. Gelukkig is er nu wel een vaccin beschikbaar, 

wat hopelijk snel verbetering zal geven in de situatie van vele mensen in onze dorpen en over de gehele wereld.  

In februari zijn wij als dorpsbelang gewend om een ledenvergadering te houden in Nij Sion samen met de oranje 

vereniging. Helaas was dat ook dit jaar niet mogelijk op de gebruikelijke manier. Daarom hebben we alle 

verenigingen en andere mensen die actief zijn in onze dorpen 

gevraagd om een stukje aan te leveren voor een ledenvergadering 

op papier. Zo ontstond er een ledenvergaderingskrantje die wij 

samen met een soeppakket + recept samengesteld door  “Jan 

Cooks for You” en een kletsdoosje geleverd door “Moai mei 

blommen”, hebben langsgebracht bij ieder huis in Niawier en 

Wetsens. We hebben hele leuke reacties gekregen van 

verscheidene inwoners die dit pakketje zeer konden waarderen.  

DOM projecten 

Als dorpsbelang zijn wij samen met andere vrijwilligers deze laatste paar maanden erg druk geweest met het 

DOM project; de Haven. We zijn dan ook erg blij dat het opknappen van dit haventje aan de Siercksmawei kan 

starten. Zaterdag 24 april hebben we een kleine ceremonie gehad om deze start kenbaar te maken. Het 

projectbord werd onthuld door een inwoner die al vele jaren in Niawier woont en een inwoner die hier nog 

maar pas is komen wonen. Op deze manier willen wij benadrukken dat we samen met alle inwoners de 

toekomst van Niawier- Wetsens vorm geven. Vanwege de corona maatregelen konden we de start niet groots 

vieren. De media werd wel uitgenodigd en met succes. Op sociale media, in de lokale en regionale kranten 

overal was er nieuws te lezen over de start van het project. We hopen dat we de opening van onze nieuwe 

haventje wel met een groot feest kunnen vieren met z’n allen als inwoners.  

Voordat het zover is hebben we vele 

vrijwilligers nodig voor al het werk dat nog 

gedaan moet worden. Er wordt eerst 

begonnen met de walbeschoeiing door een 

bedrijf en daarna doen we een beroep op de 

lijst met vrijwilligers die in een eerdere 

ledenvergadering zich hebben aangemeld. Er 

wordt een groepsapp aangemaakt met alle 

vrijwilligers en zo voor verschillende 

werkzaamheden gevraagd wie kan helpen. 

Hierbij willen wij ook nog een oproep doen; 

Als u/jij nog mee wilt helpen, geeft je op bij 

Peter Tromp of iemand anders van het 

dorpsbelang. Alle hulp is welkom! Wij zijn blij 

dat we u kunnen vertellen dat Durk Allema en Rielof-Jan Allema bereidt gevonden zijn om als ‘uitvoerders’ het 

werk bij de haven te begeleiden. Samen maken we er wat moois van. 

Ook andere DOM projecten krijgen steeds meer verder vorm. Zo is het plan; het verfraaien van het wandelpad 

in Wetsens zo goed als klaar. De initiatiefnemers zijn nu verschillende fondsen aan het aanschrijven voor de 

benodigde subsidies. En dan nog even het bos van Niawier. De staat van dit bos is voor vele inwoners een doorn 

in ’t oog. Als dorpsbelang hebben wij contact met de gemeente gezocht over de staat van het bos en het matige 
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contact met Staatsbosbeheer. Ook in de omliggende dorpen zijn er veel klachten over de staat van de 

verschillende dorpsbossen. We hopen dat we samen met de andere dorpen kunnen bereiken dat de bossen 

beter onderhouden gaan worden en zo bijdragen aan de leefbaarheid.  

De hartelijke groeten, het bestuur dorpsbelang 
 

Steun het Dorpsbelang!!! 

Beste (nieuwe) inwoner van Niawier of Wetsens. 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? 

Als Dorpsbelang behartigen wij de belangen van de dorpsinwoners. Wij hebben regelmatig contact met de 

gemeente over zaken die onze dorpen aangaan. Bijvoorbeeld over de school of lopende projecten.  Enige tijd 

terug zijn wij uitgekozen om mee te doen aan het DOM project. Dit project is bedoelt om initiatieven vanuit de 

dorpen te ondersteunen. En die zijn er zeker. U kunt hier meer over lezen op de website van Niawier-Wetsens. 

Het dorpsbelang maakt het tevens mogelijk dat twee keer per jaar een dorpskrant op uw deurmat valt. Ook 

draagt dorpsbelang de 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 
 

 

Doorlopende machtiging 

Naam:   Dorpsbelang Niawier/Wetsens   

Adres:   Grytmanswei 4 

Postcode + Plaats:  9138 TD  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. 
 

De contributie bedraagt 15 euro per jaar 

Naam:   ……………………………………………………….. 

Adres:   ……………………………………………………….. 

Postcode + Plaats: ……………………………………………………….. 

IBAN:    ………………………………………………………....                              

Plaats en datum:                     Handtekening: 

 

…………………………………                    ……………………………          
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60 Jaar getrouwd! 

Klaas en Everdina Kloostra van De Singel 
waren zondag 25 april 60 jaar getrouwd. 

Door de familie was er een draaiorgeltje en 
een trekzak geregeld. 

Een aantal buurtbewoners zongen lang zullen ze leven 
voor hun en in de hele straat hing de vlag uit. 

Wij wensen Klaas en Everdina nog vele fijne jaren 
samen! 

 

 

Nieuwe voorkant Dorpskrant en gastredacteuren 
Zoals u waarschijnlijk is opgevallen is de voorkant van de Dorpskrant 

vernieuwd. Jan Piet de Wal heeft voor de redactie deze mooie voorkant 

samengesteld.  

Het volgende nummer van de Doarpskrante gaat door onze gastredacteuren 

Melle en Nienke Turkstra gemaakt worden. Hieronder stellen zij zich voor. 

 
Beste dorpsgenoten!  
 
Wij vinden het altijd leuk om te zien dat mensen tijd en energie steken in 
het dorp, en zo ook voor de dorpskrant! We hebben beide interesse in het 
vormgeven van uiteenlopende dingen zoals tijdschriften, klokken, websites 
en social media kanalen. Daarom leek het ons leuk bij te dragen aan de 
dorpskrant op het gebied van de vormgeving. De volgende dorpskrant zal 
de eerste versie zijn waaraan wij bijdragen. We hopen dat jullie het leuk  
vinden en zien graag de reacties tegemoet.  
 
Groet Melle en Nienke Turkstra 

 

Cake 

Beste dorpsbewoners, 

 

Op dinsdag 12 januari kreeg ik, Froukje van der Mossel, cake aangeboden om bij de bewoners van de 

aanleunwoningen langs te brengen. Dat hebben we erg gewaardeerd. Het geeft ons een beetje 

warmte en het gevoel dat er aan ons wordt gedacht. Dit zijn lichtpuntjes in deze rare tijd. 

 

Vriendelijke groet van de bewoners van de aanleunwoningen. 
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Raadsels rond de stopplaats Wetsens 
Bij de opening van de nieuwe spoorlijn Ferwerd-Metslawier op 2 oktober 1901 zullen de reizigers die de nieuwe 

lijn namen, toch wat vreemd hebben opgekeken toen de trein de geplande stop in Wetsens oversloeg. Er stond 

immers in de dienstregeling van de NFLS (Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) dat een deel van de 

treinen daar zouden stoppen. Vermoedelijk hadden deze passagiers de annonce in de lokale kranten over het 

hoofd gezien, waarin werd medegedeeld dat een datum voor de opening van de halte nog zou worden aange-

kondigd. Wat was er eigenlijk aan de hand dat in dit gehucht dat de stopplaats pas later zou worden geopend?  

 

De reden is eenvoudig. De NFLS kon het niet eens worden met de eigenaar van de particuliere weg in Wetsens 

die naar de stopplaats liep. Pogingen van het gemeentebestuur van Oostdongeradeel om een andere plaats 

voor de halte te krijgen, liepen op niets uit, ook al lag er een aanbod van ene Dantuma om zijn weg “om het 

niet” te mogen gebruiken. Na verloop van tijd leek ook de animo bij de NFLS verdwenen om de halte in gebruik 

te nemen, ondanks verzoeken van de boeren in de omgeving van Wetsens om ter plaatse een veeverlading 

mogelijk te maken.  

 

Merkwaardig blijven de vermeldingen van de dienstregeling van de treinen in de lokale kranten, waarin de stops 

in Wetsens gedurende een halfjaar (de winterdienstregeling van 1901/1902) werden gepubliceerd. Wetsens-

kenner en historicus Jan Walda uit Niawier kon aanvankelijk geen zekerheid geven of er nu wel of geen halte in 

dit fraaie Friese gehucht was geopend. Hij deed navraag bij drie oude in Wetsens wonende families en kwam tot 

de conclusie dat niemand zich iets van een halte kon herinneren. “Anders hadden de voorouders hierover 

beslist gesproken en al helemaal als die halte na een half jaar al weer dicht gegaan was” verklaarde hij na zijn 

onderzoek. 

 

Opheldering bracht het gedicht van schipper Tjipke Postma uit Veenwouden (gepubliceerd in Nieuwsblad van 

Friesland van 18 juni 1904) die in 1904 aanwezig was bij de gedeeltelijke afgraving van de terp van Wetsens: 

 

Hjir hat ris yn’e foar’ge tiid 

- Wat wit ik it jit klear! - 

In tige âld stik hûsrie stien, 

In grutte terp, sa heech en grien  

Hy is der no net mear! 

 

In kliber skippers kaam ‘r op ta, 

- De modder like skoan – 

Hja groeven, kroadden dat ’t wat die, 

Sa lang der mar in klute wie, 

d’Ald terp dy gyng der oan. 

 

’t Wie doe foar ’t doarpke in tiid fan fleur 

It gyng der drok om wei,  

Wat seach men hjir in drokte en tier  

En skippen, faak fan hein en fier, 

Soms tritich op in dei. 

 

De terp ferdwûn - ’t lokaalspoar kaam 

Doe tocht men hjir: “Sjesa, 

Licht krije wy dêr ’n halte oan 

Dat paste ús sa wûnderskoan.” 

Mar – ’t kaam der net oan ta. 

De beruchte dienstregeling 

Station Aalsum-Dokkum 
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Men wennet der hast deun tsjin oan,  

Mar wol men der wei, sa wier, 

En sit men der geriif fan ha – 

Men moat erst reizgje oan Dokkum ta, 

Of hiel nei Mitselwier. 

 

Sa is no terp en drokte fuort; 

Sa baat it spoar hjir neat; 

En’t doarp, dat ienris sa ‘n oanrin hie, 

Dat elts der hast fersteld fan stie, 

Is wer ta rêsten keard. 

 

Conclusie: jammer voor de inwoners van Wetsens, maar een stopplaats werd er dus niet geopend. Blijft nog één 

prangende en vermoedelijk niet meer te beantwoorden vraag: “Waarom publiceerden de kranten de 

dienstregeling dan inclusief een stop in Wetsens gedurende meer dan een half jaar? 

 

Bed & Breakfast de Grytmanshoeve 
Na maanden verbouwen, schilderen, inrichten maar ook teksten 

schrijven, fotograferen en bouwen aan de website ging deze op 2de 

Paasdag online. Bed & Breakfast de Grytmanshoeve is geopend en 

wij hebben de eerste gasten mogen ontvangen. We zijn trots met 

het resultaat en blij met alle positieve reacties. We hopen hiermee 

Niawier en omgeving bekend te maken bij onze doelgroep. 

De Grytmanshoeve heeft een Facebookpagina en Instagram te 

vinden via @grytmanshoeve. Voor onze website ga naar 

www.grytmanshoeve.nl  

 

Groet Sabina & Robbert 

Grytmanswei 1 

 

 Hoi Sabina & Robbert, 

Veel succes en plezier gewenst met jullie mooie B&B. Hierbij nog de link naar de geschiedenis van de 

boerderij en haar bewoners. Heel interessante tekst van Jan Walda. Leuk is ook dat Albert Kingma (die 

tot en met 1977 in de boerderij woonde met zijn gezin) al die kleine lapjes land rond de boerderij 

benoemt: ” voor huis, het kromme pondemaat, hoeke vier, lange vier, de mooie vier, de voorste drie, 

de oude negen, de vijf aan de vaart, de barre of bargekop en de vijfde half.” Het is te vinden op de 

website van Niawier Wetsens, maar staat een beetje verstopt onder Media/Archief/Het Walda Archief – 

Niawier. Jan Walda schrijft ook over andere panden en hun bewoners in Niawier en Wetsens.  

Groetjes van Marion de Wal 

Uit: Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche 

Locaal Spoorwegmaatschappij, p.65 van dik 500 

pagina’s, 2013, 1e druk ISBN13:9789078641292 

Auteur: Oege Kleijne 

Met toestemming van “Uitgeverij Gegarandeerd 

Onregelmatig” overgenomen 

Boek geleend van mijn buurman Johannes 

Bewerkt door Marion  
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Nieuwe bewoners van 
 

------Siercksmawei  18 ------ 
 

“Do bliuwst my noch sa by, doarpke út myn tiid” 
 
Dit is de eerste  regel fan Piter Wilkens “It paad werrom“ 
 
Sa fielt it in bytsje  foar my 
mar mei nije plannen in 
produksjekeuken foar ús 
bedriuw  
 
Jan siert foar dy, 
 
Jan Cooks 4 You  

 
Wij Jan, Sigrid,  Jesse 12 & Tijn 8 wenje nou my protte wille op 
Siercksmawei 18. Elkenien is wolkom op de kofje. Wol 
 

efkes     fan te voren.  
 
Cooking because I love it 
Jan Veenma 
 

 

------ Bornensisstrjitte 6 ------ 
 

Er is ons gevraagd ons te willen voorstellen in de Dorpskrant wat we wel 
willen doen. Wij zijn Oege en Aafke de Jong, resp. 59 en 58 jaar. We zijn de 
ouders van vijf kinderen, drie meiden en twee jongens in de leeftijd van 26 
tot 35 jaar en grootouders van twee meisjes en twee jongetjes in de leeftijd 

van 1,5 tot 10 jaar. Oorspronkelijk komen we 
uit de Wâlden maar we zijn zevenentwintig 
jaar geleden neergestreken in Metslawier. 
Het huis wat we daar betrokken had de ruimte 
waar we op dat moment naar op zoek waren 
en het dorpsleven had ons altijd al bevallen. 
Omdat Oege toendertijd bij garage van der 
Horst werkte, maakte het ons niet uit naar de 
klaaigrun boven Dokkum te verhuizen.  

 
Oege was al sinds hij van school kwam bezig in de auto- branche . 
Auto's herstellen ervaarde hij meer als hobby dan als werk. Toch eiste het werken met giftige stoffen in de 
spuitcabine zijn tol en vond Oege, ondanks het plezier in de arbeid an sich, het beter iets anders te zoeken. Hij 
besloot daarbij een heel andere richting in te slaan. Om kort te gaan heeft hij zich, na een aantal jaar werkzaam te 
zijn geweest in de kunststofbranche, in 2011 laten inschrijven als ZZP-er onder de naam RRO-KLUSSEN, wat staat 
voor renovatie, restauratie en onderhoud. Hier heeft hij nooit spijt van gehad. Samen met een viertal collega 
zelfstandigen worden klussen uitgevoerd, voornamelijk in de kunststof. Er worden op voorhand niet veel aanvragen 
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afgewezen omdat zij voor bijvoorbeeld metsel- installatie- of schilderwerk een vaste groep mensen achter de hand 
hebben waarop dan een beroep kan worden gedaan.Voor de materiaalopslag huurde Oege een loods en zijn grote 
wens was een eigen loods bij de woning. Nu familie Allema aan de Bornensisstrjitte de woning met loods te koop 
aanbood was het voor hem een uitgelezen kans, en ook nog eens mooi in de buurt. Het blijkt een prachtplek waar 
alles mooi samenvalt. 
 

Aafke had voor haar huwelijk een kantoorbaan maar heeft toen er kinderen 
kwamen zich op het huishouden toegelegd. 
Toen de jongste naar school ging heeft zij 
een open sollicitatie naar de Skûle gestuurd. 
Ze werd na een drietal weken uitgenodigd 
en kon aan de slag als interieurverzorgster. 
Er kon rekening gehouden worden met de 
schooltijden, wat een erg fijn gebaar was. Zij 
heeft er ruim 16 jaar met veel plezier 
gewerkt tot het faillissement zich aandiende. 
Maar een ander plekje diende zich aan en 
tot nog toe zet ze het werk een paar dagen per week voort in het 
verzorgingshuis in Ferwert.  

 

We mochten al met een aantal dorpsgenoten kennismaken en denken dat we ons plekje hier voor de komende tijd 
wel hebben gevonden. Vriendelijke groeten van Oege en Aafke, kater Sammy en poes Nicky. 

 

Dorpshuis “Nij Sion” 
Veel nieuws is er deze keer niet te melden. De deuren van Nij Sion 
zijn nog steeds gesloten. Wij hopen dat daar binnenkort verandering 
in komt. Dat er weer feestjes mogen worden gehouden, dat de bar 
op zaterdagmiddag open is, dat in de herfst het klaverjassen en 
sjoelen weer begint, dat we eindelijk een bazar kunnen organiseren! 
 
Kerkdiensten 
De kerkdiensten zijn wel weer opgestart in Nij Sion. Om de veertien dagen is er op zondagmorgen een 
dienst van de protestantse gemeente Metslawier-Niawier. 
 
Donateurs 
In de dorpskrant van november vorig jaar werd een oproep gedaan voor nieuwe donateurs. Daarop is 
door een aantal mensen positief gereageerd, bedankt daarvoor. Wilt u ook donateur worden, neem dan 
contact op met één van de bestuursleden. Namen en telefoonnummers vindt u achter in de Dorpskrant. 
 
Opknappen pleintje voor Nij Sion 
In de extra editie van de dorpskrant stond een eerste schets, daar zijn verder geen reacties op 
gekomen, dus gaan wij er vanuit dat u ermee akkoord gaat. Wordt vervolgd. 
 
Datums ophalen oud papier en oud ijzer 
Het oud papier wordt opgehaald op zaterdag 19 juni, 21 augustus, 23 oktober en 11 december. In 
Wetsens e.o. wordt het op vrijdag opgehaald. 
 
Het oud ijzer wordt op zaterdag 23 oktober opgehaald. 
Heeft u een grote partij oud ijzer waar u eerder vanaf wilt, dan kunt u bellen met Erik Turkstra 06-
23896558 of Jappie de Vries 06-29899168. 
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Oud ijzer: lood, koper, zink, aluminium, accu’s, stroomdraad, oude fietsen zonder banden, deksels van 
potten, doppen, blikjes enz. 
 
Vrijwilligers 
In en rond Nij Sion is van alles te doen: bedienen en achter de bar bij feestjes en vergaderingen e.d., 
schoonmaakwerkzaamheden, ophalen oud papier/oud ijzer, organiseren van de 
bazar/klaverjassen/sjoelen enz. enz. Voor al deze activiteiten beschikt Nij Sion over een grote groep 
vrijwilligers. Dat is toch geweldig! 
                       Bestuur Nij Sion 
 

Samen hoopvol de komende tijd door 
Daarom vragen we aandacht voor ons project ‘Samen hoopvol de komende tijd door’ en we nodigen u en jou 

van harte uit om daar aan mee te doen. 

Met deze woorden werden u en jij uitgenodigd om mee te doen om in één van de tientallen schriften te 

schrijven die in Wetsens, Metslawier en Niawier zijn verspreid bij jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk, 

betrokken en minder betrokken. 

Wat was de bedoeling? De MIENSKIP in deze nare coronatijd in onze dorpen te stimuleren en samen en 

hoopvol door te komen. Schrijf iets op wat je bezig houdt in deze bijzondere tijd, hoe vul je je dagen, hoe 

ervaar je het leven in de coronatijd. 

Hebt u/jij je al iets geschreven, getekend of op een andere manier een bijdrage geleverd? Het kan nog in de 

maand mei. Een sprankje hoop in een donkere onzekere wereld doorgeven aan anderen. 

Aan het eind van mei hopen wij dat de schriften die in Niawier en Wetsens zijn rond gegaan bij Tiny Weidenaar 

gebracht worden aan de Bredewei 4a. En de schriften in Metslawier bij Betty Poley, B. Bekkerstraat 12. In de 

volgende dorpskrant hoort u vast meer over de afronding van ons project: 

 

Samen hoopvol de komende tijd door 
 

Licht en Vrede 

In een donkere tijd 

geeft een heel klein licht 

uit een blij gezicht 

soms een sprankje hoop 

 

vele kleine lichtjes 

die de liefdesstralen 

uit hun diepste halen 

zetten mij in gloed 

 

met die gloed en hoop 

wil ik er voor gaan zorgen 

dat de vrede van morgen 

ook uit mij mag lichten                               Lubbert Adema, Betty Poley en Tiny Weidenaar 
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Friese Recepten 
 

Recept voor Friese wentelteefjes 
 

Weer helemaal terug van weggeweest! Tegen de verspilling van voedsel (of zoals ze vroeger zeiden: 

“kruimeltjes zijn ook brood”). Wij kregen ooit wentelteefjes bij het ontbijt op Bonaire. Net een gebakje!  

Het is een supermakkelijk recept. Ook heerlijk met oud witbrood. 
 

Ingrediënten 

• 4 plakken oud suikerbrood 

• 1 ei 

• 200 ml melk 

• margarine of roomboter om in te bakken 

• kaneel 

• suiker 

Bereiding 

• Roer het ei samen met de melk los en giet het in een diep bord waar suikerbrood in past 

• Zet een koekenpan op het vuur met een klontje margarine of roomboter en laat heet worden 

• Doop dan 1 voor 1 de plakken suikerbrood om en om in het melk/ei mengsel en leg ze daarna in de 

koekenpan (per 2 tegelijk) 

• Bak op middelhoog vuur goudbruin en keer de plak suikerbrood daarna om 

• Als ook de andere kant lekker goud leg je het wentelteefje op een bord 

• Bestrooi het wentelteefje met kaneel (en voor de zoetekauwen ook met wat suiker) 

• Herhaal dit nog een keer met de andere 2 plakken suikerbrood 

Tip: 
Ook heerlijk met plakjes banaan, rood fruit of een bolletje ijs. 

 

LEKKER ITE !!    

Marion de Wal 
 

Ik geef het bak/kookstokje door aan Ingrid Weidenaar 

 

Tennisvereniging TC Metslawier e.o. 40 jaar 
De tennisvereniging van de streek is gevestigd in Metslawier. Het complex bestaat uit 3 
hardcourt banen met daarbij een uni veld waar gevoetbald kan worden maar er kan hier 
uiteraard meer, voor de jongste tennissers zijn de lijnen vast gezet en de netten zijn mobiel 
aanwezig bij de vereniging. En de ondergrond leent zich uitstekend voor meer plezier in 
allerlei soorten sporten.  

De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar en we hopen dat we het dit jaar nog kunnen vieren. We kijken er allemaal 
naar uit dat wanneer het weer kan een toernooi en een feestje te kunnen organiseren. 

Hierbij hopen dat alle leden hier uiteraard aan mee kunnen doen. Voor het aantal leden is het een weelde dat we 3 
banen hebben en er is dus ook bijna nooit wachttijd om te kunnen tennissen. Zaterdag is het de tennisdag waarbij 
er een fanatieke groep is die via whatapp afspraken maakt wanneer wie kan tennissen en achteraf lekker de 
mooiste punten kunnen na bespreken in de kantine onder het genot van een drankje. Helaas is dit laatste alweer 
veel te lang geleden en hopen we dat het binnenkort weer kan. 
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Op de woensdag is de toss avond hierbij is iedereen uitgenodigd en worden er partijen gemaakt doormiddel van 
een toss. Hierbij is het ook de doelstelling dat er leuke partijen komen waarbij iedereen met iedereen ingedeeld 
kan worden. Dus geen afspraken van wie met wie maar tossen en er een sociale avond van te maken. Deze 
avonden zijn een succes waarbij er op 3 velden getennist wordt, dus altijd zodra het weer beter wordt er altijd 
meer dan 12 spelers zijn en het ook leuk is om even te komen kijken. 

Het is een levendige vereniging waarbij de meeste leden zeer actief zijn, zowel in het tennissen maar ook op 
sociaal vlak en in de activiteiten die het onderhoud met zich meebrengt.  

Dus mocht u zin hebben om eens langs te komen dan is de woensdag avond een goede keus maar een 
zaterdagmiddag is een goede 2e. Hierbij kunt u kennis maken met de vereniging. 

TC Metslawier e.o. / Worp van Ropta / Singel 4a / 9123 JX Metslawier 

Website: tcmetslawiereo.nl / email: info@tcmetslawiereo.nl / media: facebook 

 

Ontwikkelingen Kindcentrum de Wrâldwizer 

 

De bouw vordert. De bodemplaten zijn inmiddels aangebracht. De contouren van het Kindcentrum zijn zichtbaar. 
De eerste muren staan rechtop! 
 
Daar waar kan, worden de leerlingen van de Wrâldwizer zoveel mogelijk bij de bouw betrokken door 
verschillende opdrachten. Aan de leerlingen is bijvoorbeeld uitgelegd dat een schoolgebouw gemiddeld genomen 
60 jaar blijft bestaan. De leerlingen zijn vervolgens gevraagd om tekeningen, wensen en/ of vragen op papier te 
zetten voor de kinderen die in de toekomst op de school komen.  
 
Alle werkjes zijn verzameld en in buizen, in tijdscapsules, gedaan. Een tijdscapsule met 
tekeningen en wensen van de onderbouw  en een tijdscapsule met werken van de 
bovenbouw. Beide tijdscapsules liggen inmiddels begraven op de bouwlocatie van het 
Kindcentrum. Wanneer de leerlingen straks in de nieuwe school komen, weten ze dat hun 
tijdscapsule onder de school ligt en hun wensen de komende 60 jaar worden bewaard voor 
de kinderen in de toekomst!  

In de afgelopen periode heeft elke groep ook een doek versierd met 
tekeningen en wensen. Deze doeken hangen nu aan de hekken van de 
nieuwbouw locatie. Door dit soort opdrachten betrekken we de 
leerlingen bij de bouw van het Kindcentrum. 
 

Mooie bijkomstigheid is dat aan de hand van de doeken ook voor 
omwonenden en voorbijgangers te zien is dat er een school wordt 
gebouwd!  
 
Met vriendelijke groet, 
Michelle van der Sluis 
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Bistenwille op’e kamp 
 

Sa as jim miskjin wol witte, bin ik bezig mei in nij stek om de 

kamp. Der rinne no wat geitsjes en skjipkes, en straks komt de 

ezel mei har fôltsje wer, en it doel is om de emoes, een bargje, 

wot knytsjes en miskjin de alpaca’s sa no en dan der los te litten. 

 

Ik haw wot offertes oanfrege en se fariearje van 4 tot 10.000 

euro! Foar 4 tuzend ha we licht gazen panelen van 1.20 m heeg. 

En dat mooie duurzame stek wot de fam Turkstra hat komt op 

ong 10.000 euro, no mat ik sizze dat de trochriid en ynrin stekken 

it djoer meitsje! Mar miskjin kin in handige doarpsbewenner dat 

wat oanpasse. 

 

De subsidie van it Iepenmienskipsfonds lukt net omdat de grûn 

partikulier eigendom is. Dêrom wol ik freegje at it doarp my 

financieel helpe wol, om it stek te bekostigjen. It kin in mooi 

plakje wurde! Ik soargje dat der leuke bisten op komme , sadot iederien der aardigheid oan hat. Miskjin maaie 

we der wat bankjes omhinne sette sa dot jim genietsje kin fon de bisten. 

 

We hoopje dat er minsken bin dy’t ús helpe wol om de âlde stekken op te roemjen en it hinget fan de giften of 

dat we it stek plaatse litte of dat we dat ek selfs dwaan kinne. At it safier is pleats ik wol een oprop op facebook. 

 

It rekkening nûmer is: NL12 INGB 0529 1985 33 tnv JE Wiersma 

 

Dit ha ik speciaal oanmakke foar dit project. Foar mear informaasje kinne jo my belje / maile 

Groetnis, 

 

Jenny Boonstra Wiersma /  Singel 43  Niawier / 06-150 21 525 / kleastersion@knid.nl 

folgje ús op facebook https://www.facebook.com/bistenwille.opekamp 

 

Dierenpret op de Kamp 
 

Zoals jullie misschien wel weten ben ik bezig met een nieuw hekwerk voor de dierenkamp midden in het dorp. 

Er lopen nu een aantal geitjes en schapen. De ezel met haar veulen komt later in het seizoen weer. Het doel is 

om er de emoes, een varken, wat konijntjes en misschien de alpaca’s los te laten. 

 

Ik heb een aantal offertes aangevraagd en die variëren van 4 tot 10.000 Euro. Voor 4000 euro hebben we licht 

gazen panelen, maar willen we het duurzame hek van de familie Turkstra verlengen dan komt het totaal plaatje 

rond de 10.000. Het inrijd en doorloop hekwerk is de grootste post, misschien kan een handige dorpsbewoner 

daar een oplossing voor vinden. De subsidie van het Iepenmienskipsfonds kunnen we niet aanvragen omdat de 

grond particulier bezit is, daarom vraag ik het dorp voor financiële steun om het hekwerk te realiseren. Het kan 

een leuke plek worden!! Ik zorg ervoor dat er leuke diverse dieren komen grazen, zodat we er allemaal van 

kunnen genieten, misschien mogen we wel wat bankjes er omheen zetten! 
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Graag zou ik ook een beroep willen doen op vrijwilligers 

die mee willen helpen om het oude hekwerk te 

verwijderen en eventueel het nieuwe te plaatsen (als er 

genoeg geld is wordt het nieuwe hek geplaatst). Tzt 

plaats ik wel een oproep op mijn facebook site. 

 

Het rekening nummer is NL12 INGB 0529 1985 33 

tnv JE Wiersma 

 

Dit heb ik speciaal aangemaakt voor dit project. 

Voor meer informatie kun je mij mailen of bellen 

Groetnis, 

 

Jenny Boonstra Wiersma /  Singel 43  Niawier /  

06-150 21 525 / kleastersion@knid.nl 

folgje ús op facebook https://www.facebook.com/bistenwille.opekamp 

 

 

 

 

60 Jaar getrouwd! 
Zondag 25 april was het zestig jaar 
geleden, dat Lammert van der Wielen en 
Dirkje Heeringa in het huwelijksbootje 
stapten.  

Maandagmiddag kwam wethouder Jelle 
Boerema langs om het diamanten paar te 
feliciteren met hun huwelijksjubileum. Hij 
nam een prachtig bos bloemen en een 
afschrift van de huwelijksakte mee.  

Kleurplaatjes 
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DeTrije Doarpen 
Het kaatsseizoen staat voor de deur, helaas door het vervelende virus alleen nog in eigen dorp en voor leden onder 
de 27 jaar, maar.... we kunnen los. Op het moment van schrijven staat de eerste jeugdpartij op 5 Mei geplant. 
Waarbij veel  
omliggende verenigingen de seizoenstart uitstellen naar 4 Juni, net zoals de Knkb, gaan wij gewoon los omdat de 
regels zeggen dat onderlinge wedstrijden in eigen dorp mogen. Helaas zonder publiek of openen van de kantine. 
Daarom hebben we geen inkomsten tijdens de wedstrijden, net zoals vorig jaar. Gelukkig hebben de meeste 
sponsoren hun wedstrijden wel gewoon aangehouden en ook voor dit jaar hebben de meesten al weer toegezegd.  

 
Omdat wij als kaats-vereniging geen corona-subsidie aan konden vragen, 
dachten wij aan een flessenactie om toch wat inkomsten te verkrijgen. Dit 
hebben we geweten.... op zaterdag 24 April werd er in Metslawier, Niawier en 
Oosternijkerk massaal gehoor gegeven aan onze oproep. Met 26 jeugdleden en 
11 ouders en bestuurs-leden werden ruim 2400 flessen opgehaald. Voor ons 
was dit als vereniging overweldigend, zakken vol, lege kratten bier, bood-
schappentassen en dozen met flessen stonden overal langs de route klaar en 
ook bij de voordeur werd nog menig fles gegeven. Wat zijn wij ontzettend 

dankbaar dat iedereen zo gul gaf, en ook zeker de Coöp in Anjum waar we al 
deze flessen in konden leveren. Het eindbedrag was 1076,80 euro. Inmiddels 
zijn er al nieuwe ballen besteld voor de trainingen en wedstrijden.  
                            

Op dit moment geeft Aljantine training aan 3 leeftijdsgroepen vanaf 8 jaar op 
vrijdagmiddag en worden de kabouters (6/7 jarigen) getraind door Isabella en 
Suzanna. Ook de trainingen zijn dit jaar eerder begonnen omdat verder bijna 
alles stil ligt. 
 

Omdat de kledinglijn van de vereniging flink verouderd is, zijn we op zoek 
gegaan naar sponsoren voor nieuwe afdelingshirts. Die hebben we gevonden in 
Faber Installatietechniek Oosternijkerk (jongens en schooljongens) Synco 
Dredging Solutions uit Niawier (schoolmeisjes) en vleesbedrijf Weidenaar uit 
Dokkum (pupillenmeisjes) Deze 4 parturen zullen op de afdelingswedstrijden en 
het NK voor onze vereniging uit komen dit kaatsjaar. We hebben nog nooit 
zoveel afdelingsparturen gehad als dit seizoen. Het jongenspartuur zal dit jaar 
weer verschijnen op de Freulepartij in Wommels. Wij zijn deze sponsoren dan 
ook zeer dankbaar voor hun bijdrage. In de volgende krant zullen we de 
partuurfoto’s met hun sponsor laten zien. We hopen dat het weer snel wat beter 
wordt, kaatsen is toch een zomersport, en hopen dat de Corona snel weg is zodat 
we ook weer publiek kunnen ontvangen.  
 
Dit jaar zullen er ook kaatswedstrijden(Knkb) op zondag worden verkaatst. 
Omliggende dorpen zijn hier een paar jaar geleden al mee begonnen en ook 
verderop in Friesland wordt veel op zondag gekaatst. Als bestuur zijn we van 
mening dat we mee moeten gaan met deze vooruitgang omdat er op zondag ook   

                                                     meer vrijwilligers beschikbaar zijn, met name bij de Knkb wedstrijden waar 
meerdere vrijwilligers nodig zijn. We zullen de Knkbwedstrijden aanpassen naar 11.00 uur ipv 10.00 uur.  Mocht 
u eens mee willen kaatsen in een wedstrijd of gewoon komen kijken, wees dan van harte welkom op het 
Mearsfjild in Niawier. “Normaal gesproken” staat de koffie altijd klaar. 
 

Bestuur de Trije Doarpen 
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Nieuws Iepenloftspul Nijewier 
 

Earste iepenloftspul Nijewier hellet skeletten nog net út de kast, mar dat komt sa gau 

as it wer kin! 

 

Yn de lette midsieuwen en krekt dernei wie Fryslân in Godsfrezend gebiet wêr’t kleasters as 

puoddestuollen út ‘e grûn skeaten wylst net eltsenien him fine koe yn de lear fan de Katolike tsjerke. 

Stikmannich grutte kleasters binne hjoeddedei noch altiten ferneamd, lykas is kleaster Claercamp dat 

by Dokkum stien hat. Mar wa hat ea heard fan it susterkleaster Sion dat by it plakje Nijewier op ‘e 

Fryske klaai lein hat? Hjoeddedei in plakje wêr’t noch gjin fjouwerhûndert minsken tahâlde mar 

eartiids in tige wichtich en wolfearend kristlik bastion dat him steande hâlde moast tusken it geweld 

fan de Geuzen, ketterij en it opkommende wetter. 

 

Mei it earste iepenloftspul fan Nijewier wol skriuwster Baukje van Hijum, ûnder oare bekind fan grutte 

súksesfolle spullen lykas ‘Swart mar Leaflik’,  ’Foarby it Boarkumer Fjoer’ en fansels de Fryske hit ´Lyts 

Meager Wyfke,’ minsken in ynsjoch jaan yn it kleasterlibben, en dan benammen de geheimnissen dy’t 

nea oan it ljocht kaam binne. De skeletten fan doe moat út de kast wei helle wurde om oan it publyk te 

toanen, de pikante en kontrofersjele saken dy’t him êfter de tsjokke muorren fan de kleasters ôfspile 

ha sille seker net fergetten wurde. Van Hijum is fan plan ek 

hjir wer in grut spektakel fan te meitsjen. 

 

Helaas moesten wy dizze fantastiske plannen foarearst 

efkes parkeare, oant de Corona-perikelen it heitelân wer 

ferlitten ha. Wy kinne dêrom nog net in nije datum foar jim 

prikke, mar sa gau at dat kin, dan hearre jim wis wer fan ús! 

Wy hawwe jim nedig!  

 

De muoite fan it wachtsjen op dit iepenloftspul, dat no al skiednis skriuwt, 

mear as wurdich!  

Wy hoopje oant gau!  

 

Groetnis fan it bestjoer fan it Iepenloftspul Nijewier 

 

 

 

  
 

 

 

Foto Willy Leenders 
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Ta oantinken 
 

 

“Eagjend oer de bou en greide  

fol it hert fan stil geniet 

wylst de fûgels kwinkelearjend 

brochten him in maitiidsliet 

is de tiid fan ôfskie kommen 

mar wat goed wie bliuwt bestean 

Nea ferjitte wy dyn leafde 

dêrom kinn’ wy fierder gean” 

 

Op 20 maart 2021 is ferstoarn ûs doarpsgenoate  

 

Anna Baukje Brunia – Sietsma 

                  

Leave vrouw fan Yme, en soarchsume en belutsen mem,  

skoanmem en beppe. 

 

Mei dizze wurden naam de famylje ôfskie fan Anneke. 

Wy winskje Yme, de bern en bernsbern  in protte sterkte  

yn dizze dreege tiid. 
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Uitvaartvereniging “Laatste Eer” te Niawier-Wetsens 
 

 

 

 

 

Lidmaatschap 
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 15,– per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar liften automatisch 
mee met het lidmaatschap van de ouders. Als de kinderen 18 jaar worden, informeert de penningmeester even bij 
de ouders wie de contributie gaat betalen, zoon- of dochterlief zelf of gaan de ouders dat voorlopig voor hun 
betalen. Meestal is dat laatste het geval. 
 
De contributie, of de omslag, zoals het nog steeds wordt genoemd, wordt 1 x per jaar automatisch via de bank 
geïncasseerd. Daardoor gebeurt het veel dat ouders ongemerkt nog voor hun kind(eren) betalen, terwijl dezen al 
jaren geleden het ouderlijk huis hebben verlaten. De ouders hebben het niet in de gaten en de kinderen weten 
het niet. Misschien hebben die zich, onwetend, al bij een andere uitvaartvereniging aangemeld in het eigen dorp, 
of misschien willen ze helemaal niet meer bij een uitvaartvereniging aangesloten zijn of hebben zich verbonden 
aan een commerciële instelling. Bovendien zijn kinderen alleen aangesloten als beide ouders lid zijn. 
 
Wat te doen bij verhuizing 
Je kunt niet, zoals bij een andere vereniging, op elk gewenst moment lid worden. Lid worden op je 40e betekent 
bijvoorbeeld dat je € 214,50 inschrijfgeld moet betalen. Daarom kunnen bij verhuizing leden binnen de federatie 
van uitvaartverenigingen in Friesland worden overgeschreven. Tussen de verenigingen vindt dan verrekening 
plaats, afhankelijk van de leeftijd van het lid. 
 
Tip 
Kijk even op het bankafschrift van mei. Dan wordt meestal de contributie geïncasseerd. Er wordt € 15,– per 
persoon afgeschreven. Klopt het? Denkt u dat het niet juist is? Misschien betaalt u ook (nog steeds) voor uw 
kind(eren). 
 
Wijzigingen, aankondigingen en informatie 

Geef wijzigingen even door, dat mag per mail: info@uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl 

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

 

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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Namens de gastvrouwen 
 

“Eten is vaak meer dan het vullen van de maag”, met deze woorden begonnen onze uitnodigingen 

voor de aanschuif maaltijden. In de dorpskrant van november hebben we verslag gedaan van de high 

tea, een heerlijk gebeuren wat betreft de hapjes en drankjes en het prachtige weer en de lieve gasten. 

Wat hebben we samen genoten. 

We gingen er vanuit dat we in het winterseizoen weer aanschuifmaaltijden zouden organiseren voor 

onze gasten. Een lekkere maaltijd maken en dan samen genieten bij één van de gastvrouwen. Niet 

alleen de magen vullen maar samen aan tafel, even praten met dorpsgenoten, je laten verwennen en 

genieten van de gastvrijheid. 

Helaas geen gezellige avonden in het dorp bij de gastvrouwen, heerlijk gevulde borden met lekkernijen 

en heerlijke drankjes. De na- en voorjaars aanschuifmaaltijden moesten vervallen vanwege corona. 

Daarom brachten we in november onze gasten wat zelfgemaakt lekkers aan huis. We brengen begin 

mei weer wat lekkers bij onze gasten.  In het najaar zullen we vast weer echt kunnen aanschuiven. 

En nu staat de zomer voor de deur en hopen 

we onze gasten te ontmoeten op onze 

“traditionele High tea” want zo mag je het 

toch noemen als het voor de derde keer wordt 

georganiseerd. De uitnodiging zal in augustus 

worden rondgestuurd. Hopelijk treffen we 

stralend weer net als de vorige keer. 

Een smakelijke groet namens de Gastvrouwen. 

Linda Kooistra, Carolien Fardin, Dorothé Voet, 

Anne Voet en Tiny Weidenaar 

 

 

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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Verhalen avond Niawier- Wetsens 

 

Vrijdag 18 juni 2021 verhalenproeftuin 

 
u de terrassen weer open mogen, groeit het optimisme weer. We 

gaan weer naar het licht toe, zomer. Toch voel je de angst want 

nog altijd zijn we niet helemaal veilig. Gelukkig hebben steeds 

meer zestigplussers inmiddels hun eerste inenting gehad terwijl 

veel tachtigers al twee keer geprikt zijn. We durven weer 

voorzichtig te hopen dat onze vrijheden weer een stukje dichterbij 

komen ook al moeten we ons echt nog even aan de maatregelen 

houden. 

Maar wie herinnert zich nog de Verhalenavond 2019 toen Corona ons leven 

nog niet had overgenomen? Heel Friesland kwam toen bij elkaar in 

winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te beluisteren.  In Niawier 

was het enthousiasme van meet af aan groot. Met zo’n 375 inwoners en vijf 

verhalen die  samen een route vormden, telde ons dorp de meeste verhalen 

per hoofd van de bevolking. Wat was  het gezellig in ons dorp en men was het erover eens dat de avond zeker 

voor herhaling vatbaar was.  Helaas gooide Corona roet in de Verhalenavond 2020 maar de verhalen zijn 

bewaard gebleven.  

Wat een verrassing was het toen Pier21, de 

organisator van Verhalenavond, ons vroeg 

om mee te doen  aan een soort 

'miniverhalenavond'. Zij hebben daarvoor 

een drietal 'pareltjes' van de Verhalenavond 

uitgezocht. En zo dus ook Niawier, omdat ons 

dorp zo enthousiast is en leuke ideeën heeft! 

Heel erg leuk om op deze manier onze 

verhalen toch nog te kunnen vertellen.  

Samen met Pier 21 organiseren wij nu een 

verhalenroute door Niawier en Wetsens, 

rekening houdend met de Coronamaat-

regelen die op dat moment gelden. Pier21 en 

de vertellers hopen dat de resultaten van 

deze proeftuin zal leiden tot een goede 

voorbereiding op de nieuwe editie van 

Verhalenavond in november met als thema 

‘Taal fan myn hert’.   

Wij zijn nog bezig om onze verhalenroute te 

organiseren binnen de kaders van Pier21 zodat die ook  getoetst kunnen worden en zonodig aangepast 

kunnen worden voor een volgende editie. Ook worden  tijdens onze verhalenroute publiciteitsbeelden 

gemaakt, die gebruikt worden voor de komende editie.  U kunt/jullie kunnen ons helpen om van de 

verhalenroute in Niawier en Wetsens opnieuw een succes te  maken door te komen luisteren naar onze 

verhalen op vrijdagavond 18 juni 2021.  Met elkaar kunnen we de draad van het verhaal weer opnemen, 

Coronaproof!  

Warme groet van de vertellers,  

Joanneke Romkema, Tiny Weidenaar, Samad Fardin en Linda Kooistra  

NB de definitieve route met aanvangstijden en locaties wordt nog op een later moment bekend gemaakt via 

de website en Facebookpagina van Niawier-Wetsens. 

N

Impressie van de verhalenavond van 15 november 2019: Klaas 
Dijkstra en Gosse Veenma vertellen prachtige verhalen over de oude 
smederij van Niawier 
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Oppas aangeboden!  
Mijn naam is Eline Boonstra en ik ben 19 jaar oud. Ik zit in het 2de jaar van de 
opleiding gespecialiseerd pedagogische medewerker. Ik loop op dit moment stage op 
een kinderdagverblijf. Hierdoor heb ik ervaring met verschillende leeftijdsgroepen.  

Ik vind het superleuk om kinderen te verzorgen en samen creatief bezig te zijn. Bent 
u op zoek naar een oppas? Dan mag u mij altijd een berichtje sturen 06-101 19 986. 
Ik ben verschillende dagdelen beschikbaar. 

Groetjes Eline Boonstra. 

 

Minibieb  
Ik houd zelf heel erg van lezen en daarom ben ik bezig om een minibieb te beginnen voor alle inwoners van 

Niawier en Wetsens.  Je mag kosteloos een boek lenen of ruilen. Ruilen is niet verplicht, maar heb je thuis nog 

boeken die er goed uit zien dan mag je die in de kast zetten.  

 Ik heb zelf een aardige collectie boeken, zowel voor volwassenen en kinderen. Maar om voor een gevarieerd en 

groot aanbod te zorgen mag je boeken bij mij komen brengen. Er komt een facebookpagina van de minibieb 

waar informatie over de boeken op komt of bv. artikelen die met lezen te 

maken hebben. 

De kast wordt een beetje groter dan de bedoeling was � dus zal ik er af 

en toe wat spulletjes inzetten om te verkopen. Ook zal er een mand met 

gratis dingen in komen, dus als je dingen hebt die je weg wilt geven kun je 

die daar in doen om er zo een ander blij mee te maken. 

Met vriendelijke groet, Marleen de Ruiter 

Linepaad 1 Niawier, 06-296 24 264 

 

 

De Saschuur  
 
Hallo allemaal,  
 
De Saschuur gaat na een lange tijd de 
deuren weer open doen en jullie zijn vanaf 3 
mei weer welkom. 
Wekelijke ben ik op de maandagmiddag van 
13.00 tot 17.00 geopend. 
Daarnaast kunnen jullie altijd een appje 
sturen of een belletje doen als je langs wilt 
komen. 
Ik ga op mooie dagen de winkel ook open 
doen en is dat te zien aan de vlag welke ik 
dan bij de weg neerzet. Op fb zal ik het ook 
aangeven als ik extra open ga. 
 
Ik heb er weer veel zin in, waai gezellig aan. 
 
Groetjes Saskia Hiemstra 
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Laat je hond niet poepen in de wei 

Het platteland nodigt met zijn uitgestrekte groene velden en bossen uit tot een mooie wandeling. De 

wegen tussen de landerijen, de wandelpaden langs maïsvelden, akkers en weiden met grazend vee 

vormen een uitgelezen gebied om een frisse neus te halen voor wandelaars en hun trouwe viervoeter. 

 

Voor uw hond is het natuurlijk het mooist als hij vrij rond kan rennen, maar helaas kan dat niet overal. 

Honden kunnen, ook in het buitengebied, ongewild voor overlast zorgen. Honden spelen een 

belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-infecties onder runderen. 

 

Neospora 

De parasiet Neospora caninum 

geldt wereldwijd als een 

belangrijke veroorzaker van 

abortus onder runderen, waarbij de 

vrucht in de baarmoeder wordt 

afgestoten. De hond fungeert als 

gastheer voor deze parasiet. De 

hond wordt er niet ziek van, maar 

hij brengt het wel via zijn ontlasting 

over op runderen.  Door het eten 

van gras of kuilvoer, dat vervuild is met ontlasting van honden, nestelt de parasiet zich in de koe en 

veroorzaakt daardoor het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze wetenschap leidt tot toenemende 

bezorgdheid en schade bij rundveehouders. 

 

Honden zijn welkom maar graag aan de lijn 

De agrarische sector staat positief tegenover recreatie en toerisme in het buitengebied, maar vraagt wel 

uw medewerking om het besmettingsgevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door uw 

hond aan te lijnen en er zo voor te zorgen dat uw hond geen ontlasting achterlaat in de weilanden en 

op maïsland! Loslopende honden kunnen ook voor overlast zorgen als ze achter het vee aangaan. 

Vooral bij schapen vallen daardoor regelmatig slachtoffers. Weilanden zijn privé-eigendom en we 

vragen u dit te respecteren. Loop dus niet met honden in de weilanden, ook niet als ze zijn aangelijnd. 

Beperk u tot opengestelde wegen en paden. 

 

Wat kunt u doen? 

• honden ook in het buitengebied aanlijnen 

• uitwerpselen die in weilanden terecht komen opruimen, ook als er op dat moment geen koeien lopen 

  (dit gras wordt namelijk gemaaid en als voer gebruikt in de winter) 

• de hond zijn behoefte laten doen in de wegberm of op andere plaatsen waar koeien er niet mee in     

  aanraking kunnen komen 

• alleen wandelen op opengestelde wegen en paden. 

 

De agrariërs danken u alvast voor uw medewerking! 
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Gras Only 
 

 

        Dump géén takken enzo 

        naast of in de bak  

 

 

 

 

Alléén gras dus  

 

 

 
 

 

Bedrijvigheid te Wetsens 
 
Ik ben Matthijs Sijtsma, eigenaar van Dienst en 
handelsonderneming Sijtsma. Doordeweeks werk ik bij 
Kuipers Waterbouw in Dokkum. Naast dit werk ben ik 
werkzaam in mijn eigen bedrijf op de Kouwereed 1 te 
Wetsens, ook in de weekenden.  
 

Zelf heb ik altijd al veel gesleuteld aan motoren, 
landbouwmachines en dergelijke. Voor onderhoud en 
reparaties aan tuin- en landbouwmachines kunt u bij mij 
terecht. De meeste onderhoudsbeurten kunnen op locatie 
worden uitgevoerd, dit heeft vele voordelen voor u. 
 
Ook voor revisie van kleine en grote motoren, ultrasoon 
reinigingen van motor onderdelen en onderhoudsbeurten. 
En voor het slijpen van zaagketting, zaagblad en boren.  
 

Kijk gerust eens op mijn website 

info@dienstenhandelsondernemingsijtsma.nl voor het gehele overzicht en de tarieven 
 

Matthijs Sijtsma 
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Het is geen komkommertijd maar aspergetijd  
Asperges, het heerlijke witte goud, ik ben er dol op vandaar dit heerlijke recept van  aspergesoep met ham en ei. 

Ingrediënten 

700 gr witte asperges (geschild) 

2 blokjes kippenbouillon 

200 ml kookroom of slagroom 

80 gr bloem 

70 gr boter 

150 gr reepjes beenham 

2 eieren 

peterselie om te garneren 

2 sjalotjes 
 

Bereiding 

• Snijd de asperges in stukken. Kook de asperges 5 minuten in ongeveer 1,5 liter water en laat daarna nog 10 

minuten nagaren in het water. 

• Kook de eitjes in 8 minuten gaar in een pan met water. Hak de sjalotjes fijn. Smelt de boter in een soeppan 

en fruit de sjalotjes hierin aan. 

• Voeg dan de bloem toe en roer met een garde tot een roux en laat deze 5 minuten zachtjes bakken en 

garen.  

• Giet de asperges af en vang al het kookvocht op. Los de bouillonblokjes op in 

• het kookvocht van de asperges. Giet dit beetje bij beetje bij de roux en blijf met een garde roeren zodat er 

geen klontjes ontstaan. 

• Als alle bouillon is toegevoegd roer je de kookroom er door en voeg je de gekookte asperges toe.  

• Proef of de soep goed op smaak is en voeg eventueel een snufje peper en/of 

• zout toe. Voeg de hamreepjes (gedeeltelijk) toe aan de soep.  

• Schep de soep in borden en garneer met stukjes ei, hamreepjes en wat 

• fijngehakte peterselie. 

 

Tip: voor een glutenvrije soep vervang je de bloem door maïzena. 

Eet smakelijk. 

 

Bedankje 
Mijn oudste zoon en gezin vonden bij terugkeer uit Dokkum een tas hangen aan  
de deurkruk met tomaten en andere zaken erin. Hij is er nu tomatensoep van 
aan het maken. Wilt u de goede gever(s) hartelijk danken ? 

Door de COVID pandemie zijn we alweer een jaar niet in Niawier geweest, 
helaas. Gelukkig maken onze kinderen wel gebruik van het huis. Wij kijken 
uiteraard erg uit naar het moment wanneer we weer naar Nederland kunnen 
vliegen. Maar even afwachten hoe een en ander zich ontwikkeld in de komende maanden. 

Nogmaals heel hartelijk dank, 

Jo-Anne en Sander van den Berg 
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Stoep- schuur- en garageverkoop 

Verkopen maar!……...…  
 

Zaterdag 11 september 2021  

gaan we weer een stoep- schuur- en garageverkoop organiseren in Niawier. 

Uit de enquête die we na de eerste keer hebben rondgebracht is gebleken dat de meerderheid langer door 
wil gaan. Daarom zal het tijdstip van verkoop nu worden van 09.30 uur tot 15.00 uur. Zo heeft een ieder 
meer mogelijkheden tot verkoop, vooral omdat mensen soms lang blijven sneupen bij iemand. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Allereerst dat we alles op alles zetten om dit weer tot een succes te maken. 
• Dat we de activiteit onder de aandacht van de media brengen. 

• Er weer een vergunning aangevraagd wordt bij de gemeente 
• En nog heel vele andere zaken. 

Wat vragen we van jou? 

• Wil je ook deelnemen geef je dan zo snel mogelijk op. 
• Op 30 juni gaan wij kijken of er genoeg aanmeldingen zijn om door te gaan met organiseren.  
• Graag ontvangen we je naam, adresgegevens, email adres en telefoonnummer.  
• Vul onderstaande strook in en breng deze even langs aan de Siercksmawei 27 of Terpstrjitte  8 

of mail naar activiteitenniawier@gmail.com 
• Dat je de locatie feestelijk aankleedt en inricht! 

Hartelijke groet, 

Peter & Annemarie Tromp 
Hilly Braaksma-Dijkstra  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja ik doe mee en geef me hierbij op: 

Naam:         ………………………………………………… 
     
Adres:         ………………………………………………… 
 
Tel. nr.:       ………………………………………………… 
 
Email:         ………………………………………………… 

  



- 28 - 

 

Nieuws over de Doarpstún fan Nijewier 
Zoals het er nu voor staat kunnen we dus vrolijk en met flink wat goede moed plannen maken en aan de slag 

gaan! De dreiging van verkoop en moeten verkassen is gelukkig weg, een pak van ons hart!  

Dit citaat komt uit het jaarverslag van de Doarpstún van maart jl.: 

 

En inderdaad we zijn weer vrolijk en met een flinke dosis goede moed 

aan het nieuwe seizoen begonnen en aan het “werk” in de tuin. Maar als 

het werken in de tuin je hobby is, dan is het natuurlijk pure ontspanning. 

En dat is het voor ons, ontspanning en een groot sociaal gebeuren. Fijne 

contacten en leuke verhalen.  

 

Maar naast het sociaal gebeuren, verhalen en theeleuten daar krijg je 

natuurlijk geen rijk bloeiende tuin van en heerlijke aardbeien, aard-

appelen, tomaten of heerlijke bessen. Nee, daar moet je iets voor doen. 

Onkruid wieden, composteren, poten, stekken, zaaien en ga zo maar door. 

 

In April zijn we op de maandagmiddag begonnen en wanneer u/jij dit leest is het tijdstip van werken vast al naar 

de avond verschoven. Dan werken we vanaf 19.00 uur eerst even er stevig tegenaan en na een paar uurtjes 

heerlijk bijpraten en theeleuten onder onze mooie boom.  

 

Deze mooie boom heeft een snoeibeurt gehad van onze tuinheer 

Klaas Dijkstra. Met ladder en snoeimes heeft hij zo gesnoeid dat 

er weer licht in de kruin kan komen. Wij, de dames van de tuin 

hielden soms ons hart vast, als hij met de nodige capriolen aan 

het snoeien was, we waren doodsbenauwd dat hij uit de boom 

zou vallen met alle gevolgen van dien…… We moeten natuurlijk 

wel zuinig op Klaas zijn want dankzij hem hebben we onze 

Doarpstún nog.  

 

Het onkruid gewied en het zaad is gezaaid,  de aardappelen 

gepoot, dus de kop van het nieuwe seizoen is er af. De struiken 

aan de rechterkant worden er uitgehaald door Klaas en wij 

maken er weer wat moois van. Er stond nog een 

gereedschapsschuurtje op onze verlanglijst. Zie daar onze wens 

gaat in het najaar in vervulling. Sjoukje krijgt een nieuw hokje en    

wij mogen de oude hebben. Zijn we heel blij mee. 

 

Zoals u/jij kunt lezen zijn we weer vol goede moed begonnen aan 

het tuinseizoen 2021. En wil je langskomen voor een praatje of 

een kopje thee? Welkom op maandagavond vanaf 19.00 uur, 

meehelpen mag ook, graag zelfs. 

De Dames van de Doarpstún,  

Carla, Carolien, Djoke, Dorothé, Magda, Marion, Linda en Tiny. 
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Nieuws vanuit de Oranjevereniging 
Beste dorpsgenoten, 

We hadden anders dit jaar Dorpsfeest gehad. Helaas hebben we dit voor de tweede keer moeten verschuiven 

naar een volgend jaar. Zo maar denken, driemaal is scheepsrecht. Het Dorpsfeest staat gepland voor 2022! 

De datums volgen nog.  

 

Geen Koningsdag kunnen vieren met ons allen, spijtig maar we hopen dat aan dit alles ooit een eind komt. We 

hopen dit jaar nog wel iets voor jullie te kunnen organiseren. Een dag met activiteiten, eten, drankje en muziek 

na. Een echte 

  

“Nijewier-Wetsens dag” 

 

In het jaarverslag 2.0 wat we in samenwerking 

met Dorpsbelang hebben gemaakt staat een 

aanmeldingsformulier voor lidmaatschap 

Oranjevereniging Nijewier-Wetsens.  

Nog geen lid? Maar lijkt dat je wel leuk. Vul het 

aanmeldingsformulier in. Gooi hem bij een van 

de bestuursleden door de bus.  

Als laatste nog van ons: We zoeken nog een 

algemeen bestuurslid. Lijkt je dat wat? Laat het 

ons weten! 

We hopen tot gauw.......... 

De Oranjevereniging 

 

Stichting Welzijn Het Bolwerk 
 

“Ferbynt en beweecht minsken”, 

 

Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten 
Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.  
 
Nog steeds hebben wij met zijn allen te maken met Covid19 en de maatregelen die hiermee 
gepaard gaan. Om in verbinding te blijven met elkaar vergt een grote uitdaging. Maar het lukt, zij 
het op andere manieren dan voorheen. Wat dat betreft zijn er mooie nieuwe initiatieven ontstaan 
waarmee onze regio laat zien dat mensen flexibel zijn en het hoofd niet snel laten hangen. Mensen 
hebben oog voor elkaar en dat is heel belangrijk.  
 
Daar waar wij kunnen proberen wij zo veel mogelijk aan te sluiten bij die nieuwe initiatieven en 
zullen wij vanuit Het Bolwerk ook ondersteunen met onze eigen diensten en expertise op het 
gebied van jongerenwerk, mienskipswurk, vrijwillige inzet, ouderenwerk en mantelzorg.  
   
Een voorbeeld hiervan is de extra aandacht die we hebben kunnen geven aan mantelzorgers door 
middel van het uitdelen van een lunchbox. Nieuwe activiteiten voor de mantelzorgers staan alweer 
in de steigers. Andere mooie voorbeelden zijn o.a. de opening van nieuwe buurtkamers in Holwerd, 
Dokkum en Walterswald (in samenwerking met Stjoer), een aantal leuke natuur workshops voor 
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kinderen die een extra uitje verdienen, een splinternieuwe website voor Fawaka (jonge 
mantelzorgers) en het organiseren van een buitenbingo voor inwoners van Feanwalden. Ook zijn 
we eind december weer begonnen met de zeer gewaardeerde belrondes waarin een groep van 20 
vrijwilligers mensen bellen die bijvoorbeeld eenzaamheid ervaren en graag een praatje willen 
maken. Het Platform Armoede heeft sinds kort een eigen website en facebookpagina, te vinden op 
Platform Voor Elkaar. Tenslotte zijn we sinds halverwege vorig jaar de 75+ inwoners van onze 
gemeenten actief aan het benaderen vanuit het project Senioren Voorlichting. Bedoeld om meer 
inzicht te krijgen wat deze doelgroep belangrijk vindt en informatie te delen op het gebied van 
zorg, wonen en welzijn.  
 
Wij bieden tevens actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in dorpen en 
wijken, met en voor de inwoners. Wij sluiten aan bij signalen en behoeften van zowel de 
individuele inwoner als collectieve vragen vanuit het dorp.  
 
U ziet het, wij zitten niet stil en dat is ook niet de bedoeling. Graag willen wij de komende tijd met 
u in contact blijven en het verschil maken als het gaat om uw welzijn. Neem eens een kijkje op 
onze website en facebookpagina. Hier vind u een overzicht van alle actuele ontwikkelingen. 
 
Henk Jaap Bakker (Mienskipswurker), Namens het hele team van Stichting Welzijn Het Bolwerk. 

 

Algemene gegevens: 
Bezoek/postadres: Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum (graag bellen voor afspraak)  

Telefoon: 0519 – 292 223 Mail: info@het-bolwerk.eu  Website: www.het-bolwerk.eu  

 

 

Hoe is het nu met….Sibbele 
Dorpsgenoten, 
 

Het is lang geleden dat Sibbele 
het nijs van Wetsens en 
omkrijten in deze dorpskrante 
schrijfde vanwege verhuizing 
naar de stad maar wij hebben 
nou toch weer wat nijs te 
melden vanwege een andere 
verhuizing van dorpsgenoten 
Gooitzen en Tineke die ook 
naar de stad verhuisd zijn 
gegaan geworden en waarvan 
wij in de pers vernoomden en 
ook lazen dat Gooitzen een 
boekje heeft geschreven en 
dat willen wij hier toch wel 
graag melden met toestemming  
van de redactionele hotemetoten van deze dorpskrante en het heeft ook in het Friesch Dagblad 
gestaan die wij hieronder rechts even linksen zodoende dat u dat kranteartikel allemaal ook even lezen 
kunt als u het nog niet gelezen had vandaar deze eenmalige inbreek van het nijs van ex 
dorpsbewoners Gooitzen en Tineke en Sibbele en als u nou ook zoon boekje wilt dan moet u even 
meelen met gooitzenriemersma@gmail.com of hem even optelefoneren. 

Sibbele-----                             

 https://frieschdagblad.nl/2021/3/27/bij-godsdienstles-was-voor-riemersma  
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Hoe is het nu met….Wini 
 
Oud Niawierster Wini Weidenaar: Help je mee om Anne-Famke’s Pleats te realiseren?  
 
Aan de Dokkumer Ee (Wurgedyk 20-Stiens) nabij Bartlehiem staat de boerderij van Jori en Wini; Anne-Famke’s 
Pleats. De naam van de boerderij (1825) is gelijk aan die van hun dochter en samen wonen ze hier alweer sinds 
juli 2019. Het eerste half jaar woonden zij in een caravan achter de boerderij. Inmiddels is het voorhuis 
grotendeels verbouwd en gaan ze aan de slag in de schuur. Voor deze verbouwing starten de bewoners een 
zogenaamde ‘voorverkoop’ crowdfunding, daarover later meer.  
 
De schuur wordt een plek voor bijzondere momenten en maatschappelijke projecten. ‘Onze boerderij is een plek 
waar je heen gaat voor een bakje koffie, een ijsje, een overleg, om te slapen of voor een praatje. Er zijn twee b&b 
kamers, een sociale eetkamer en een theetuin waar we ook schepijs gaan verkopen. In de tuin en schuur willen 
we in de toekomst graag kleinschalige evenementen organiseren zoals een tuinconcert, fair of een voorstelling’ 
aldus Wini Weidenaar.  
 
‘We geven mooie momenten door! Dit doen we onder andere 
door het initiëren van de sociale eetkamer waar eens per 
maand mensen eten die normaal gesproken ‘elke’ avond alleen 
eten of voor mensen die op zoek zijn naar meer sociale 
contacten. Daarnaast geven we een aantal keer per jaar een 
nacht in onze b&b weg aan iemand die dit nodig heeft. Zo willen 
we voor iedereen af en toe een thuis zijn’ vult Jori Bottema aan. 
Jori heeft de nodige ervaring in de horeca en ziet hiermee zijn 
droom uitkomen. Hij wil daarnaast, samen met Wini, iets 
terugdoen voor de maatschappij en dat doen ze middels het 
maatschappelijke component zoals hierboven beschreven. 
 
Om dit allemaal te realiseren starten ze nu alvast met de 
verkoop van producten en diensten, een zogenaamde 
‘voorverkoop’ crowdfunding. Voor de verbouwing van de 
boerderij hebben zij minimaal een bedrag van 40.000 
euro  nodig. Bijdragen kan door alvast een kamer te boeken 
voor 2022, te doneren of een persoonlijke strippenkaart voor 
een ijsje of koffie te kopen. Het doel is om in augustus de 
theetuin en ijsschepperij te openen en de b&b in 2022. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Wini Weidenaar 

www.wini.nu / @ikbenwini / LinkedIn Wini 
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Handige adressen en Telefoonnummers  
 

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

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 
 
Mondzorg PUUR Dokkum  
Tandartsen: Herbig, Beurze, Škorić en De Sousa 
Aalsumerpoort 7 Dokkum  0519-241 360 
 

School 
Christelijke basisschool Wrâldwizer                            http://wraldwizer-arlanta.nl/ 
Langgrousterwei 21 Oosternijkerk 0519-241 530 
 

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 (niet bekend of dat nog zo is) 
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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  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       

 
GroenCommissie (tijdelijk op non-actief) 

• Contactpersoon : Bert Allema 06-537 37 469 

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

• Voorzitster : Jolanda Hoogterp 06-515 47 376 
• Secretaresse        : Annemarie de Vries   06-289 50 100 
•        Penningmeester    : Anneke Zwart                          06-421 315 90               
• Bestuurslid        : Maaike Brouwer   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 Sijtsma 0519-241 425 
• Algemeen lid : Aljantine Holtewes 0519-701 239 

 
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 Braaksma   

  : Pieter Braaksma 0519-242 118 
    : Doetie Meindertsma 0519-241 996 
   : Willem Weidenaar 0519-241 747 
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Oranjevereniging  
• Voorzitter  :  Tineke Terpstra 0519-724 041 
• Secretaris  :  Maaike Braaksma                   0519-241 414               
• Penningmeester :  Remco Braaksma  
• Algemeen bestuur :  Aebe Meindertsma  0519-724 213 

               :  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  

                                            secretaris@roptaboys.nl  
• Penningmeester :  Andries Visser  06-239 09 681 
• Wedstrijdsecretaris: Aaltsje Meirink - Kalsbeek   06-110 40 069 
• Bestuurslid :  AndriesWeidenaar 

  :  Bas Dijkstra   06-293 06 240 
• Bestuurslid jeugd :  Rudi Torensma 
• 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 06-346 01 399    
             
Tuindames    

• Magda Rietdijk                       0519-242 470 
• Djoke van Dellen     0519-294 296 
• Tiny Weidenaar      0519-241 700 
• Carolien Fardin                       0519-701 326 
• Dorothé Voet      06-361 04 412 
• Linda Kooistra     06-549 03 488 
• Marion de Wal     06-107 82 823 
• Carla Sluiter      06-246 61 380 

 
Gastvrouwen 

• Tiny Weidenaar      0519-241 700 
• Carolien Fardin                       0519-701 326 
• Dorothé Voet      06-361 04 412 
• Linda Kooistra     06-549 03 488 
• Anne Voet      06-234 30 249 

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


