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Iederien hat 
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doarpsfeest 2022



redaksje: tiny Weidenaar, annemarie tromp, 
marion de Wal

foarmjouWing: melle en nienke turkstra

Bijgekomen van een heerlijke zomervakantie, was het voor de redactie 
weer een gezellig samenzijn om aan de nieuwe Doarpskrante te 
werken. 

Na de nodige vakantieverhalen was het tijd om kennis te maken met 
Melle Turkstra als vormgever van deze krant samen zijn zus Nienke.

En wat hebben we veel kopij gekregen! Er is veel gebeurd en jullie 
hebben veel beleefd dat jullie willen delen in onze mooie doarpskrante.
Melle en Nienke hebben alles een mooi plekje gegeven en we zijn heel 
blij met het resultaat. 

De dorpskrant die nu bij u op de mat ligt is de tweede editie van 2021.
Het is inmiddels november en gevoelsmatig (en met enige weemoed) 
hebben we afscheid genomen van de zomer. De gordijnen gaan ’s 
avonds weer dicht, de kachel brandt en de lampen geven licht in de 
donkere dagen.

Laten wij als dorpsbewoners denken aan onze mede bewoners die 
alleen zijn of aan hen die het minder mooi vinden dat de deze dagen 
zijn aangebroken.

Maak hen blij met een bezoekje of breng een kaartje. En wanneer 
u een grote pan soep of snert hebt gekookt, denk dan eens aan uw 
buren of dorpsgenoten, verras hen met die lekkernij. Misschien ten 
overvloede: maar mocht u een bijdrage willen leveren aan de volgende 
editie(s) van de doarpkrante, schroom niet en stuur uw verhaal, 
mededeling, nieuwtje, idee, voorstel, mening, gedicht etc. naar de 
redactie. Uw doarpskrante geeft u graag de ruimte voor uw bijdrage. 
Een wisselwerking met onze lezers, in welke vorm dan ook, stellen wij 
zeer op prijs.

Het is ons niet ontgaan dat wij met enige regelmaat nieuwe bewoners 
mogen begroeten. Onze dorpen groeien gestaag in aantal en in de 
krant stellen zij zich aan u voor. Wij als redactie blijven bij de les en 
de oplage wordt zo nodig aangepast. Wij hopen dat nieuwe bewoners 
snel hun draai vinden in ons mooie dorp met de Doarpskrante als 
gids. Want achterin staat handige adressen van verenigingen en 
organisaties. 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier, alvast fijne Kerstdagen en 
een gezond en voorspoedig 2022.
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Beste Dorpsbewoners!
Afgelopen zomer is Omrop Fryslan in 
Nijewier-Wetsens geweest in het kader van 
Simmer yn Fryslan. Als dorpsbelang hebben 
wij ontzettend genoten van deze dag. 
We kwamen bij de voorbereidingen al tot de 
ontdekking hoeveel leuke gebeurtenissen en 
initiatieven er in onze dorpen zijn. En niet 
te vergeten; wat wonen er een enthousiaste 
inwoners in Nijewier-Wetsens.
Hieronder vindt u de samenvatting van deze 
dag. Op de website van Omrop
Fryslan kunt u ook de televisie uitzending 
terugkijken.

Donderdag 15 juli 2021 - 9:50
Yn Nijewier hingje de flaggen út foar de 
Omrop.
Ferslachjouwer Willem Vermeltfoort stiet by 
Sabina Atkins en Sietske van der Meulen.
Harren doarp Nijewier hat san 350 ynwenners 
en is eins in twillingdoarp, mei Wetsens.
Dat hat krekt 50 ynwenners. Ferline jier 
oktober ferhuzen Sabina Atkins en har man 
nei it doarp yn Noardeast-Fryslân. 
Se fielden har fuort thús yn Nijewier.
De openheid, de samenhorigheid en de 
vriendelijkheid van de mensen. Dat vinden 
we heel fijn hier. Dat mensen nieuwsgierig 
zijn naar wie je bent en naar wat je hier komt
doen.

Hjoed hingje boppedat de flaggen út yn 
Nijewier, spesjaal foar de Omrop. Sietske van
der Meulen fertelt wat we allegearre sjen 
sille: it âlde stikje Nijewier, de doarpstún, de
nije haven, en fansels noch in hiel soad oare 
nijsgjirrige saken.

10:01 Op it wetter by Nijewier
Peter Tromp is havenmaster yn it splinternije 
haventsje fan Nijewier. Dy haven is krektlyn
opknapt en no hat it doarp ek in eigen 
kanoplak.
Dit haventsje wie in toarne yn it each, seit de 
havenmaster. Wy seagen al jierren tsjin
in stjonkende put oan. Wylst is eins it 
fisitekaartsje fan it doarp is, want jo komme 
faak fan dizze kant it doarp binnen.
It doarp hat in arsjitekt frege foar it 
opknappen fan de haven. Mei 75.000 euro, 
dat út ferskate fûnsen kaam, koe it doarp de 
haven wer yn eare herstelle.
Eartiids wie it tige wichtich foar it doarp. De 
oanfier foar Nijewier en de doarpen yn de
omkriten kaam binnen yn de haven. De 
oanfier wie benammen foar de bakkers en de
slachters. Dan moast tinke oan turf en takken 
en datsoarte fan dingen, seit Tromp.
Hjoed-de-dei wurdt de haven yn elk wer gefal 
brûkt troch rekreanten. Twa froulju farre no
del yn in kano. No sjochst de wrâld ek ris 
efkes fan de oare kant, seit ien fan de
kanofarders.
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10:58 De mienskip fan Nijewier: 
meiïnoar ite
Tiny Weidenaar organisearret mei oare 
gastfroulju itentsjes foar minsken dy oars
allinnich ite moatte. Der binne safolle 
minsken dyt iensum binne, dêr minsken net 
oer de flier komme, seit Weidenaar. Wy ha 
sein: litte we it doarp ris by delgean.
It die bliken dat der bot ferlet wie fan it 
meiïnoar iten. No bart it twa kear yn de 
winter, yn de simmer is der in high tea.

Mei corona waard it iten by de dielnimmers 
brocht, mar gewoanwei ite de minsken by de
gastfroulju thús.
De gastfroulju meitsje op san jûn sels it iten 
klear. Se kinne by my wol stamppot krije,
dat se by in oar in Yndyske rystafel krije, seit 
Weidenaar. Elk docht it op syn eigen
manier. It is in grut sukses.

13:00 In kuierpaad fol spannende 
ferhalen
Wy steane no yn Wetsens-Sintrum. Wy ha ek 
in Wetsens-Noard en in Wetsens-Súd,
begjint Lenie Lap, fan de pleatslike kommisje 
fan Wetsens. Om it doarp hinne rint in hiel
âld tsjerkepaad. Dêroer binne in protte 
ferhalen te fertellen.
It is net sa bekend mar wy wolle it opknappe, 
sadat je it winterdeis en yn de simmer
brûke kinne, seit Lap. No stiet it noch fol mei 
ferskate gerssoarten. Aanst moatte der
stinzeplanten komme en planten dy ek 
foarkomme yn de bibel.

Ien fan de spannende ferhalen fan it 
tsjerkepaad is dat fan Andries. Hy wie in 
kluzener,
dyt yn de Twadde Wrâldoarloch ûnderdûkers 
hie. Doet de Dútsers nei him ta woene,
kamen sy fêst te sitten mei de auto.
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De minsken út it doarp hawwe de Dútsers 
holpen, mar wol sa dat de auto dêrnei
ferkeard om stie, seit Lap. De Dútsers 
waarden advisearre om mar wer werom te
gean. Sa binne de Dútsers noait oankommen 
by Andries. Dit soarte ferhalen wurde
troch de minsken fan Wetsens trochferteld.

13:44 De keatstoppers fan Nijewier
Leden fan Keatsferiening De Trije Doarpen 
hawwe sneon yn Peins de bûnspartij foar
skoalfamkes wûn.
Winners Hester, Isabella en Suzanna keatse 
al jierren meiïnoar, op KNKB-nivo. Dochs
hiene se it swier op de bûnspartij fan ôfrûne 
sneon. Se moasten it opnimme tsjin de
favoriten: Berltsum, Sint-Anne, Goaiïngea en 
Dronryp. Mar de famkes fan Nijewier
waarden kampioen.
Nei ôfrin mochten Hester Isabella en Suzanne 
op de wein by de doarpen del.

Dit wie foar ús doarp wol in hiel bysûndere 
prestaasje, seit foarsitter Antsje Allema
grutsk. De froulju ha in topprestaasje levere.

15:16 Tiid foar ûntspanning: op besite by 
klankbeleving-terapeut Nadita Zang
Sa. Efkes tiid foar ûntspanning. De klanken 
fan klankbeleving-terapeut Nadita Zang
klinke troch de romte. De trillingen van de 
snaren gaan heel diep door het lichaam, en
het zorgt voor een enorme ontspanning, leit 
de terapeute út.

It trillet alles yn it lichem in bytsje los, seit 
Janny út Dokkum, dyt op it spesjaal
ûntwurpen klankbêd leit. It lit net allinnich 
fysike spanning los, mar ek emosjonele en
mentale spanning, fertelt se. Soms hast efkes 
in triuwke nedich, dan kinst it sels net sa
goed dwaan. Dan helpt in trilling.

16:24 In eigen plakje foar de jongerein

It is in prachtich moai plakje foar de 
jongerein, oan de râne fan it keatsfjild: 
jeugdhonk It Hokje. Dan hawwe de minsken 
ek gjin oerlêst fan ús, laket Gert Johan 
Zijlstra, bestjoerslid fan it jeugdhonk. It is in 
ideaal plakje foar feestjes of sportwedstriden. 
Ek netmis: it hat in eigen terras en der is sels 
in swimbad.
Corina Tjeerdsma, ek bestjoerslid: Op in 
goeie jûn komme hjir wol 30, 40 minsken.

16:39 Jenny Boonstra wennet op de 
restanten fan it âlde Sionkleaster

De famylje fan Jenny Boonstra wennet al 
fjouwer generaasjes lang op it plak dêr 
earder it âlde Sionkleaster stie. Noch altiten 
skarrelje der hiel wat bisten oer it hiem, lykas 
doet har pake en beppe hjir wennen.
t kleaster, boud yn 1165, wie in ryk kleaster. 
It hie in protte grûn, fan san 600 oant 700
bunder. Rûn 1230 kamen de nonnen fan 
Skearnegoutum nei it kleaster en sy brochten 
in soad besittingen mei.

Nei 1570 is it âlde kleaster leech rôve troch 
de Geuzen. De bewenners fan Nijewier
hawwe de kleastermoppen dêrnei foar harren 
wenten brûkt, mar se sitte ek noch by
Jenny Boonstra yn de muorre. Yn har tún 
kaam se boppedat hiel wat archeologyske
fynsten tsjin.

17:11 Wy gean derfoar en wy gean grut
We slute de dei ôf yn it doarpshús fan 
Nijewier. Dat sit ynienen hielendal fol. Ek 
Marjan Fennema komt efkes del: se fertelt 
oer har plannen foar in Iepenloftspul oer it
Sionkleaster. Myn fantasy waard prikele, om 
it in frouljuskleaster wie, seit Fennema.
Yn it doarp wiene se fuortdaliks entûsjast oer 
de plannen foar it iepenloftspul. Foar wy
it wisten wiene wy al in stichting, wie der in 
foarsitter, wie der in bestjoer. En ik wie bliid.
Mar doe jage corona de boel yn bulten en koe 
it iepenloftspul foarearst net trochgean.

No sil it iepenloftspektakel nei alle gedachten 
plakfine yn 2023. Net by it âlde kleaster,
mar op it keatsfjild. Wy binne fan doel om dik 
út te pakken. We gean derfoar en we gean
grut, seit Fennema.

En dy útspraak, fynt ferslachjouwer Geert van 
Tuinen, is hiel typearjend foar de twa
doarpen Nijewier en Wetsens.

elk docht it op syn 
eigen manier. 
It is in grut sukses.
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Hallo,
Na tweemaal het uitstellen van ons dorpsfeest hopen we dat we het voor 2022 kunnen 
organiseren.

De datum voor het dorpsfeest is bekend...........dat is:
9, 10, 11 en 12 juni 2022

We weten niet of iedereen het thema nog weet, dus even een opfrisser.

Het thema is:

Op en Rond het Water

Het programma hebben we nog niet helemaal rond. We hopen dat we het
programma zo kunnen maken als voorheen maar dat is op dit moment voor
iedereen nog onzeker. Zodra we meer nieuws hebben horen jullie het.
Noteer alvast de datums in de agenda, dan ben je er altijd bij!

Tot horens en hopelijk tot het dorpsfeest!
De Oranjevereniging Nijewier-Wetsens
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Deze zomer gaat niet bepaald de boeken in 
als warm en droog.. Integendeel, veel regen 
en relatieve kou was ons deel.
De werkzaamheden in de Dorpstuin hebben 
er niet onder geleden gelukkig.
Na het verwijderen van verwilderde struiken 
langs de erfgrens kwam er ruimte voor 
een extra groente perceel. Klaas heeft het 
hele stuk ‘bouwrijp’ gemaakt en er staat nu 
een perk met flink wat prei en enorm veel 
boerenkool. De netten erover zijn om de 
aanplant te beschermen tegen de
koolwitjes zodat de rupsen geen kans krijgen 
de malse boerenkool af te grazen.
Er was een ruime aardbeien oogst ondanks 
de leeftijd van de aardbeienplanten. Toch is 
er voor gekozen om het aardbeien bestand te 
verjongen en naast het bestaande bed is een 
mooi geordend bed nieuwe loten uitgezet. 
Die kunnen ons de komende drie tot vier jaar 
hopelijk weer van zomerkoninkjes voorzien!
In de zomermaanden waren we gewend om 
in de avonden te werken zodat ook mensen 
die overdag werken kunnen meedoen. 
Dit leverde de laatste tijd echter niet 
significant meer ‘handen aan het plantenbed’ 
op. Mede omdat de avonden vaak zwaar 
waren na een volle dag met overige
bezigheden hebben de tuindames besloten 
om voortaan altijd op maandagmiddag te 
werken in de Dorpstuin. 
In principe van 13.30 tot 16.30. 
Vanwege de wat verminderde 
beschikbaarheid van de vrijwilligers is 
de aanpak van de werkzaamheden wat 
gestructureerd om overzicht te kunnen 
houden. Elke week houdt Linda als
onze planner nauwkeurig bij wat er gedaan 
kan worden op maandagmiddag. 
Ook is er een plan uitgewerkt om 
bijvoorbeeld in het voorste gedeelte van de 

tuin voor volgend seizoen meer ruimte te
realiseren voor o.a. zonnebloemen. Daartoe 
is er de laatste weken veel opgeschoond, 
gesplitst en verplaatst. Ook zijn stukken 
grond afgedekt met zwart plastic en karton 
om de grond onkruidvrij te houden totdat 
we in het voorjaar kunnen inzaaien. Het 
afdekken heeft eerder al zeer goed dienst
gedaan en heeft naast het onkruidvrij houden 
ook de functie dat het de grond mooi los en 
vochtig laat worden. Dit is prima te bewerken 
dus wanneer het tijd is om daar te zaaien.

De winterstop is bijna een feit en maakt dan 
ruimte voor de Crea-klets van de tuindames 
op maandagmiddag. Dezelfde tijd, telkens bij 
een van de tuindames thuis.
Heb je zin om volgend seizoen mee te doen 
als Tuindame of -heer(!) kom dan eens langs 
op maandagmiddag of meld je aan bij een 
van ons voor wat meer info. 
Je bent van harte welkom!

Fleurige groet,
Tiny, Magda, Djoke, Linda, Carolien, Marion, 
Carla en Dorothé

de Winterstop is 
bijna een feit en 
maakt dan ruimte 
voor de crea-klets 
van de tuindames.
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Zoals al velen weten, ligt het bruisende hart 
van Nijewier op, It Mearsfjild!
En dan wel It Hokje!

Swetse, swere, sûpe en spuie, het gebeurt 
allemaal in (en om) het jeugdhonk. 
Wij zijn er trots op dat we een eigen locatie 
hebben waar traditioneel zitten en het 
nuttigen van een groene rakker nog
altijd aan de orde van de dag is.
De Koroana heeft ons geen windeieren 
gelegd, dat doen ze we bij Braaksma of 
Broos! Dus wij hebben de stoute schoenen 
aangetrokken en hebben er stiekem wat van 
gemaakt! Of, nou ja, dat moet nog blijken, 
maar wij zijn er in ieder geval heel blij mee!

Waar heb ik het nou over, zou je kunnen 
denken. Nou! Wij hebben een frisse wind 
door It Hokje laten gaan! (Dat mag soms 
wel, de wanden geel van r*kerij en de vloer 
plakkerig van het b*er)

Sinds kort hebben wij de stappen gezet om er 
een fris en jeugdig (verstandig en volwassen) 
bestuur in te krijgen. En dat is wonder boven 
wonder gelukt! Wij danken daarom ook van 
harte, alle oudgedienden en veteranen van 
de drooglegging van de jaren 20 (niet dat ze 
allemaal zo oud zijn, dat lijkt soms maar zo) 
hebben overleeft! 

En daardoor het mogelijk hebben 
gemaakt om It Hokje te kunnen 
realiseren, en te maken tot wat het 
nu is!

Er zal te zijner tijd nog een 
presentje bij de oudgedienden 
worden aangeboden namens het 
nieuwe bestuur, maar deze moet 
nog een passende vorm krijgen (of 
jullie moeten blij zijn met een bos 
bloemen en worst van Hoekstra 
Weidenaar).

Met andere woorden, er komt een 
nieuw seizoen met activiteiten, 
karbidsjitte, bier sûpe en 
andersoorte van zaken.

Namens het nieuwe voltallige 
bestuur,

Leonard van Hijum
Secretaris Stichting Freonen fan it 
Hokje
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Kaatseizoen 2021 zeer succesvol!

Het kaatsseizoen 2021 ligt alweer achter 
ons. Het was een bijzonder seizoen dat later 
startte vanwege Covid-19. De jeugd mocht 
wel los in onderlinge wedstrijden maar de 
senioren moesten nog langer wachten.
In juni ging dan eindelijk alles weer los. 
We organiseerden dit jaar 14 wedstrijden, 
2 Knkb-wedstrijden, 1 federatie- en 11 
ledenwedstrijden. 2 zonder senioren en 9 met 
senioren. De opkomst was bijzonder goed te
noemen dit jaar, de jeugd is bijna altijd wel 
goed vertegenwoordigd, maar bij de senioren 
waren ook elke partij wel 6 of meer parturen. 

Er kaatsen 4 parturen op de 
afdelingswedstrijden van de Knkb waarbij het 
schoolmeisjes partuur, betaande uit Suzanna 
Allema, Hester Torensma en Isabella Sijtsma, 
een unieke prestatie neerzetten. 
Zij wisten op 10 juli de bondspartij te 
winnen en mogen zich Nederlands Kampioen 
noemen. 

De dames kregen in Peins de prachtige 
kransen omgehangen en een beeldje 
uitgereikt. Thuis gekomen gingen ze vanaf 
Wetzens op de koets door “de trije
doarpen” Veel mensen hadden de vlag 
uitgehangen en stonden langs de weg om 
ze toe te zwaaien. Na de rit kon een ieder 
ze feliciteren op het kaatsveld. De barbeque 
werd aangestoken en het was nog lang 
gezellig met familie, vrienden en vrijwilligers. 

Op de ledenvergadering van
maandag 20 september zijn zij nogmaals 
samen met coach Jelmer Torensma in het 
zonnetje gezet. 

We gaan nu eerst de winterstop in en
hopen in de wintermaanden de kantine wat 
op te kunnen knappen.
Afgelopen winter is het kleedgebouw opnieuw 
in de verf gekomen. Nog een bijzonder woord 
van dank voor de vrijwilligers die ons die 
seizoen wekelijks bij stonden. 
Zonder hen hadden we dit allemaal niet 
mogelijk kunnen maken om 14 wedstrijden te 
organiseren.

nederlands kampioen, suzanna allema, 
hester torensma en Isabella sijtsma



11

Protestantse gemeente Metslawier-Niawier.
Even een berichtje van ons als kerk met 
informatie wat wij doen en organiseren.

Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst. 
De ene week in Metslawier in
Rehoboth, B.Bekkerstraat 27 in Metslawier en 
de andere week in het dorpshuis
Nij Sion aan de Bornensisstraat 4 in Niawier. 
Iedereen is van harte welkom.
In het winterseizoen worden er verschillende 
dingen georganiseerd zoals koffiedrinken in 
beide dorpen. De eerstvolgende keer is in Nij 
Sion op donderdag 18 november.
Inloop vanaf half 10. Kom je ook? Neem je 
buren en vrienden mee, hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! 

Over zielen gesproken; het woord sluit aan 
bij de 2 gespreksavonden die we hebben 
gehad. Het onderwerp: 'Kijk op de ziel' Er 
komt nog een avond, maar de datum is nog 
niet bekend. Ben je benieuwd en wil je hier 
meer van weten en meepraten? Kom gezellig 
langs en meld je aan bij Betty Poley of Tiny 
Weidenaar.

Vanaf de eerste Adventzondag tot en met 
Eerste Kerstdag sturen we iedere dag een
mail over het komende Kerstfeest. Het kan 
een gedicht, lied, filmpje, Bijbeltekst of 
verhaal wat betrekking heeft op het komende 
Kerstfeest zijn. 

Wil jij iedere dag een mail ontvangen en 
meegenieten van dit goede nieuws
stuur dan een berichtje naar:

tinyweidenaar@hotmail.com
In de loop naar Kerst toe is er in beide 
dorpen een Kerstviering voor
ouderen/alleenstaanden. De datum is nog 
niet bekend, via een schrijven wordt
u uitgenodigd. We hopen op de avond voor 
Kerst, als de maatregelen het toestaan, een 
kuier te houden door Metslawier. Het thema 
is Sterrenjacht. Er komt nog een uitnodiging 
met tijd en plaats, deze wordt huis aan huis
verspreid. Dus kijk regelmatig in uw 
brievenbus; u bent van harte welkom.

Voor de jongste kinderen wordt er 4 keer per 
jaar een kliederkerkdienst georganiseerd. 
Deze wordt gehouden bij Kerst en Pasen 
en verder bij doopdiensten. Ook is er dan 
kindernevendienst.

Voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar is er 
huiscatechisatie. Wil je hieraan
meedoen? Stuur ons even een berichtje.
In mei hebben de jongeren met de leiding 
een nachtje gekampeerd achter Rehoboth. 
Een gezellige avond met films en spellen en 
daarna de tent in om uit te rusten en lekker 
te slapen. Dat dit niet altijd lukte, snappen 
jullie vast.

In februari/maart zijn de avonden: Eten met 
een praatje. Gemeenteleden maken heerlijke 
gerechten en wij kunnen ervan genieten.
Hiervoor vragen we een kleine vergoeding en 
jij krijgt een heerlijke maaltijdvoorgeschoteld.

Lijkt het je leuk om op deze manier met 
elkaar te praten en te eten?
Laat het mij weten.
Groeten namens de pg Metslawier-Niawier
Betty Poley en Tiny Weidenaar
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Na anderhalf jaar gesloten te zijn geweest, 
is Nij Sion nu weer open. Vergaderingen, 
feestjes, de Sionsjongers, het klaverjassen, 
het sjoelen enz. Alles is weer los!

Vrijwilligers
Hierbij doen wij een oproep voor vrijwilligers 
in de bediening en achter de bar.
Er zijn drie groepen vrijwilligers die om de 
beurt een maand ‘dienst’ hebben.
Lijkt het u/jou wel wat, neem dan contact op 
met Griet de Vries, tel. 242196.

Familiefeestjes
Nij Sion is uiterst geschikt voor het houden 
van een familiefeestje. Kijk voor informatie 
en foto’s op de website www.nijsion.nl
U kunt ook bellen met Doetie Meindertsma, 
tel. 241996.

Zaterdagmiddag
De bar is op zaterdagmiddag geopend van 
16.30 – 19.00 uur. Kom ook eens
gezellig wat drinken en bijpraten.

Oud papier
Dat wordt dit jaar nog opgehaald op zaterdag 
11 december. In Wetsens e.o. op vrijdag 10 
december.

Oud ijzer
Vanwege het grote aanbod is er nog een 
ophaalronde op zaterdag 27
november.
Contactpersonen: Erik Turkstra 06-23896558 
en Jappie de Vries 06-29899168.
Oud ijzer: lood, koper, zink, aluminium, 
accu’s, stroomdraad, oude fietsen
zonder banden, deksels van potten, doppen, 
blikjes enz.

Datums klaverjassen en sjoelen
Klaverjassen: 3 december – 7 januari – 4 
februari – 4 maart

Sjoelen: 19 november – 17 december – 21 
januari – 18 februari – 18 maart

Bazar 
Die hopen wij te houden in het voorjaar van 
2022.

Na anderhalf jaar zijn wij begin oktober 
weer bijelkaar geweest. Een gezellig samen 
zijn. Het was mooi om elkaar weer eens te 
zien en te spreken. Op 27 oktober zijn we 
weer gestart met de repetities. 

Vanwege de beschikbaarheid van Nij Sion, 
kan het zijn dat de repetitie avond van 
woensdag naar maandag gaat, maar dat is 
op het moment van dit schrijven nog niet 
zeker. Kun je zingen, zing dan mee. 
Kom gerust eens langs. 
We repeteren van 19.15 tot 20.30 uur. 
U/jij bent van harte welkom.
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3 juli werd het seizoen afgesloten voor de 
pupillen en junioren met een spelochtend. 
Met onderlinge wedstrijden, voetbaldarts, 
een hindernisbaan en andere spel attributen 
werd dit een groot succes, ook omdat het 
weer goed was. 

Tijdens de weken dat er geen voetbal was, 
werd er aan de toekomst gewerkt. 
De entree werd van voor tot achteren 
opnieuw gelegd. Het opberghokje 
werd gestript en opnieuw bekleed met 
sandwichpanelen zodat het weer jaren 
mee kan. Ook is het de bedoeling dat hat 
kassahokje hierin komt. Het oude kassahokje
is al opgeruimd. 

En last but not least zijn er 45 zonnepanelen 
geplaatst. Met deze aanpassingen kunnen we 
weer jaren vooruit.

Op 21 augustus werd er in de ochtend druk 
schoongemaakt in én rond het sportveld. De 
kantine werd opgefrist, onkruid gewied en 
tevens werden er borden geplaatst die het
rookverbod tot 12.00 uur aangeven.

In de middag werd er afscheid genomen 
van Kees Kool en Christiaan Wijnsma, die 
Ropta Boys verlaten na 6 jaar. Ze gaan 
allebei naar VV Dokkum waar ze hun carrière 
voortzetten. Na een wedstrijd waarbij er 
gespeeld werd tussen Ropta Boys 1 en een 
team met uitgenodigde spelers, werd deze 
avond gezellig afgesloten met het publiek en 
spelers.

Een week later was het de beurt aan Yme 
Braaksma. Yme heeft ruim 50 jaar bij Ropta 
Boys gevoetbald en diverse functies gehad 
binnen Ropta Boys. 
In overleg met de familie is er een 
afscheidswedstrijd georganiseerd. Op 28 
augustus speelde het 45+ team tegen een
samengesteld Braaksma team. Onder 
toezicht van veel publiek won het Braaksma 
team, met veel jeugdig talent, van de 45+. 
Yme werd voor zijn lange staat van dienst 
door het bestuur bedankt en erelid
gemaakt. Na afloop van de wedstrijd werd er 
in de kantine nog even

nagepraat met vele oude 
bekenden.
Intussen zijn de eerste 
wedstrijden alweer gespeeld 
met wisselende resultaten. 
Het 1ste elftal verloor
de derby tegen Anjum 
met duidelijke cijfers maar 
daarna werd er twee keer 
gewonnen. Het tweede 
elftal heeft een moeizame 
start terwijl het 3e 
wisselend presteert. De 35+ 
en 45+ zijn ook dit seizoen 
weer te bewonderen op de 
velden en doen goed mee in 
hun competities. 

De dames spelen dit jaar in
combinatie met Anjum. 
Ook zijn de diverse 
jeugdelftallen weer los. 
Genoeg ingrediënten dus 
om eens even langs te 
komen op het sportveld in 
Oosternijkerk.
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Ondernemersclub Oosternijkerk-omstreken, 
is een actieve vereniging voor én door 
Ondernemers uit de omgeving van 
Oosternijkerk en sinds 2 jaar is de vereniging 
er ook voor ondernemers uit Metslawier en 
Niawier. 

Er zijn minimaal 2 bijeenkomsten per jaar. 
Het bestuur houdt zich onder andere bezig
met het contact met de gemeente en de 
overkoepelende ondernemersorganisatie 
de ONOF. En verder alles wat we kunnen 
betekenen voor de ondernemers in de 
omgeving.

Als ondernemer kunt u lid worden als u staat 
ingeschreven bij de k.v.k. en uw bedrijf of 
u zelf gevestigd bent in 1 van de genoemde 
dorpen. Dit kan door een bericht te sturen 
naar één van de bestuursleden.
Graag houden we jullie op de hoogte van wat 
er speelt bij de OCOO.

Op 20 september hadden we bezoek van de 
Wethouder en Bedrijvenfunctionaris:
Bezoek duurzame bedrijven OCOO
Afgelopen maandag hebben wethouder Jelle 
Boerema en bedrijvenfunctionaris Ingrid 
Vellinga op uitnodiging van de OCOO een 
bezoek gebracht aan duurzame bedrijven in 
Oosternijkerk en Metslawier

Als eerste werd de melkveehouderij van Mts 
Brouwer – de Jonge bezocht in Bollingawier. 
Dit melkveebedrijf levert sinds een jaar melk 
aan de duurzame melkstroom van Albert 
Heijn. Wat inhoudt dat er meer aandacht is 
voor de koe, de natuur en de boer. De koeien 
krijgen weidegang en voer uit de regio. 
Dankzij speciale zaden ontstaat kruidenrijk 
grasland wat de biodiversiteit bevorderd. 
Ook gebruikt de boer groene stroom die 
wordt opgewekt door een windmolen en 
zonnepanelen. 

Na een warme choco van verse melk uit 
de tank vertrekt het gezelschap naar 
Oosternijkerk. Aan de Langgrousterwei zit 
het bedrijf van Johan van Driesum, VDB 
kunststofkozijnen. Het is inmiddels 15 jaar 
geleden dat Johan met zijn bedrijf begon. 
Eerst aan de Griene Wei en later op de
huidige locatie waar in de loop der 
jaren nieuwe loodsen en een woonhuis 
zijn gerealiseerd. Het bedrijf richt 
zich voornamelijk op de renovatie en 
verduurzaming van huizen. 
Door de drukte in bouw zijn er lange 
wachttijden op het materiaal. Door tijdig 
voorraden te bestellen hoopt VDB dit op te
vangen zodat klanten niet onnodig lang 
hoeven te wachten.

Na dit bezoek rijden we door naar Café 
Veldzicht in Metslawier. Ondernemers 
uit Metslawier en Niawier kunnen sinds 
2 jaar lid worden van de OCOO omdat 
er samenwerking is gezocht tussen de 
ondernemersverenigingen. Dat heeft goed 
uitgepakt want de OCOO heeft inmiddels 
meer dan 60 leden. 
In Veldzicht worden we in het cafégedeelte 
ontvangen met koffie en huisgemaakte
appelbollen. We bekijken voordat het tijd is 
om afscheid te nemen, de kamers van de 
B&B aan de achterkant van het pand.
Iedereen is vol lof over de bezochte 
bedrijven. Wethouder Boerema stelt voor om 
dit elk jaar te doen en wij sluiten ons hier 
graag bij aan.

Hinke Elzinga - Voorzitter
Chris Miedema - Penningmeester
Erna Brouwer - Secretaris
Yme Meirink - algemeen lid
Arnold Nutma - algemeen lid
Rudi Groenwold - algemeen lid
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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.

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.

Advies?
Kijk even op het bankafschrift van mei. Dan 
wordt namelijk meestal de contributie
geïncasseerd. Er wordt € 15,– per persoon 
afgeschreven. Klopt het? Of denkt u dat het 
niet juist is? Misschien  betaalt u ook (nog 
steeds) voor uw kind(eren).

Moet er iets veranderen? 
Geef dat dan even door, dat mag per mail:
info@uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl
Vergeet 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 
0519-241658 of kijk eens op
www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl

Vanaf 19:00 tot 21:00 uur worden dus elk 
heel uur en elk half uur verhalen verteld met 
als thema Taal van myn hert! 

Op de volgende locaties in Niawier:
Bredewei 4a, Leafde foar de natoer
Verteller: Tiny Weidenaar
De taal van de camino de Santiago
Verteller: Joanneke Romkema

Grytmanswei 1, De melding,

Terpstrjitte 4, Een bijzondere ontmoeting
Verteller: Samad Fardin

Zodra bekend is of en welke maatregelen 
nog meer gaan gelden, hoort u dat via 
de website, de Facebookpagina en/of per 
circulaire.

Wij hopen u welkom te mogen heten op 
vrijdagavond 26 november a.s.
Warme groet van de vertellers Joanneke 
Romkema, Samad Fardin, Tiny Weidenaar,
Sabine Atkins en Sietske van der Meulen.

Op vrijdagavond 26 november a.s. zullen 
overal in Friesland weer verhalen worden 
verteld. Ook in Niawier wordt er op vier 
locaties tegelijk verhalen verteld. Dit is 
vanaf 19:00 uur op elk heel uur en op elk 
half uur. Maar ook wij, de vertellers én onze 
bezoekers, moeten ons daarbij aan de
aangescherpte Corona-maatregelen houden, 
terwijl we ook alvast rekening moeten 
houden dat er de komende tijd nog strengere
maatregelen kunnen worden opgelegd.
Bezoekers zullen in elk geval bij de ingang 
van de vier locaties de persoonlijke QR-code 
moeten laten scannen door de gastvrouwen
én een geldig ID-bewijs moeten laten zien.

Om voldoende afstand en een zitplaats te 
waarborgen, kunnen per locatie maximaal 
15 bezoekers toegelaten worden. Vol is 
vol!  Een half uur later wordt het verhaal 
opnieuw verteld. Draag een mondkapje als 
u bij een locatie wacht om toegelaten te 
worden en bij het verlaten van een locatie. 
Als u zit met voldoende afstand mag het 
mondkapje worden afgedaan. Wij gaan 
ervan uit dat iedereen zich natuurlijk aan 
de basismaatregelen houdt en het gezond 
verstand gebruikt. 
Ook gevaccineerden moeten bij
klachten thuis blijven en zich laten testen.
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Ook deze zomer hebben de gastvrouwen de 
stille zomerperiode weer wat inhoud gegeven 
met het organiseren van alweer de 3e High 
Tea! Bij de gekozen datum, donderdag 19 
augustus, waren de weersvoorspellingen 
echter zo dramatisch dat we besloten hebben 
om het een week op te schuiven naar 
donderdag 26 augustus. Dat bleek een juiste 
oplossing; de zon scheen tijdens de high Tea.  

De kracht van de zon was wel beduidend 
minder dan midden in juli maar het was 
werkelijk feestelijk zomers weer. We hebben 
geweldig geboft!!

Het grote aantal gasten was evenals vorige 
keren een teken dat er behoefte is aan 
dergelijke samenkomsten en dat die zeer 
gewaardeerd worden. 

De gastvrouwen zullen er daarom ook alles 
aan doen om in de zomerperiode deze 
inmiddels traditionele High Tea in de lucht te 
houden.
Nu de herfst ons weer heeft bereikt 

en de dagen korter worden komt de 
aanschuifmaaltijd weer in beeld. Het is dit 
keer de bedoeling om in januari weer bij 
elkaar aan te schuiven.
Persoonlijke uitnodigingen worden zoals 
gewoonlijk t.z.t. nog rondgebracht.

Heb je ook zin om kennis te maken met een 
aantal (wat oudere) dorpsbewoners, gezellig 
bij jou thuis aan de eettafel, dan ben je van 
harte welkom om mee te doen als gastvrouw! 
Geen culinaire hoogstandjes vereist. 
Wel belangstelling voor elkaar hebben en 
verbondenheid willen realiseren.
Hoe meer gastvrouwen, hoe meer we 
elkaar leren kennen en des te meer er 
aangeschoven kan worden!! 
Dus aarzel niet en meld je bij ons aan.

Gezellige groet van,
Tiny Weidenaar, Carolien Fardin, Linda 
Kooistra, Anneke Turkstra, Anne Voet, 
Dorothé Voet

geen culinaire 
hoogstandjes 
vereist. 
Wel belangstelling 
voor elkaar hebben



18

AED – Reanimatie, Training en Gezocht!
Inmiddels is het 5 jaar geleden dat we voor 
het eerst een reanimatiecursus organiseerden 
voor onze dorpen Niawier-Wetsens. We 
zijn toen gestart met 2 avonden waarin 
totaal zo’n 25 mensen uit het dorp hun 
vaardigheden hebben geoefend voor het 
bedienen van een AED.

Nog steeds is het fijn dat we de jaren daarna 
een herhalingscursus konden organiseren. 
Wat altijd al snel weer duidelijk is, is dat 
een ieder verbaast is dat ze wat dingen zijn 
vergeten. Zo’n herhaling is dus goed en 
belangrijk. Door het Corona-virus hebben 
we een paar jaar niets kunnen oefenen en 
herhalen. 

Nu alles langzaamaan weer mogelijk wordt 
gemaakt, gaan we met elkaar een avond of 
wellicht 2 avonden organiseren. Een ieder 
die bij mij bekend is, heeft inmiddels een 
uitnodiging via de mail ontvangen.

Nieuwe bedieners gezocht
Nu zijn we in de jaren wel vrijwilligers kwijt 
geraakt; dit zit hem vooral in verhuizing of 
gezondheid. Daarom zoals ook al eens eerder 
aangeven is het goed om dit verloop weer 
aan te vullen. Nu is de kans groot dat een 
ieder denkt, 'ik doe dit maar niet'. Dit was 
ruim 5 jaar terug ook het geval toen ik de 
eerste oproep deed. In een tweede oproep 
heb ik geprobeerd om iedereen eens even 
aan het denken te zetten en niet zomaar 
roept, ik doe het maar niet. Reden is vaak dat 
men denkt nooit in een reanimatie situatie 
terecht te komen. 

De woorden die ik toen onder andere schreef:
AED cursus: ‘’daar wil jij toch ook bij 
aanwezig zijn zodat je ook kan helpen in 
tijden van nood”. Ik verwoord het altijd 
zo om over na te denken: denk niet ik zal 
nooit betrokken worden bij een dergelijk 
hartvallen. De cijfers tonen aan dat de 
meeste slachtoffers directe familieleden
of buren zijn. 

Kun je dan niet reanimeren dan sta je in zo’n 
geval machteloos langs de kant terwijl jij de 
eerste bent die het leven wellicht kan redden 
van deze persoon. 

Elke seconde telt en zeker de eerste minuten 
kunnen van levensbelang zijn.
Gelukkig melden er na die tweede oproep 25 
mensen. Vlot daarna stonden de meesten in 
geschreven bij Hartslagnu.nl en waren we 
hartveilig, zoals men dat noemt.

Zoals gezegd, eerder plaatste ik in een aantal 
dorpskranten een oproep voor het werven 
van nieuwe hulpverleners. Er zijn een aantal 
die zich hebben aangemeld n.a.v. de oproep 
destijds. Ik wil dit jaar dus graag nog een 
herhalings- en starters cursus plaats laten 
vinden. Had jij je al opgegeven doe het dan 
alsjeblieft opnieuw.

Daarom beste mensen, geef je op en zorg dat 
onze dorpen hartveilig blijven.
Wil jij als nieuwe AED hulpverlener ook 
meedraaien in dit alles? Stuur even een
mailtje naar: aedniawier@gmail.com of bel 
met Peter Tromp: 06-57670189.
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn, word je 
persoonlijk uitgenodigd.

Voor nu: Blijf vooral gezond en hopelijk tot op 
de training/cursus!
Meer informatie gewenst, mail dan even naar 
aedniawier@gmail.com
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Onze dorpsgenoten Riel en Joke Dijkstra van de Singel hebben jarenlang uit de kran-
ten stukken bewaard over ons dorp en haar inwoners en in boeken geplakt. Het gaat 
over de periode van 1977 tot 1991. Bedankt Riel en Joke, dit is heel waardevol.
Ik heb er al een paar avonden in gelezen en wat herken ik veel van de gebeurtenis-
sen die toen gebeurd zijn.

In deze Doarpskrante een bericht uit de krant uit 1981, het ontstaan van onze
krant en een stuk over de steur. In de krant van maandag 20 juni 1977 staat dat de 
steur van een veilig plaatsjeverzekerd is en dat hij weer eeuwen vooruit kan.
Hij heeft ondertussen weer een andere plaats gekregen maar een replica prijkt nu in 

het haventje waar hij volgens mij vast weer eeuwen vooruit kan.
In volgende edities zullen er meer artikelen in Doarpskrante verschijnen.
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De nieuwe bewoners van it Tsjerkepaad 8
Wa ’t twa jier lyn sein hie dat wy no op dit 
adres wenje soene, hiene we miskien wol
foar gek ferkleare. 
Mar hoe raar kin it libben rinne?
We hiene wol faker tsjin inoar sein dat it hûs 
en it hiem wol hiel grut foar ús wie
neidat we stoppe wiene mei ús boubedriuw. 

Altiten wie der wol wat te dwaan,
oprûmje, de tún, skilderje en skjinmeitsje.
Mar ja, beide hikke en tein yn Nijewier, wer 
moatte we dan hinne ferhúzje??

En doe hawwe we de stap set om it hûs oan 
de Bornensisstrjitte te keap te setten.
Nea tocht dat wy binne sa’n koart skoft al in 
keaper fine soenen. En ek noch it gelok
dat we de kavel oan it Tsjerkepaad keapje 
koene. 

Op 10 novimber giene de hei-peallen de 
grûn yn. En nei in healjier hurd wurkjen mei 
in nocht en in soad wille koene we yn it 2 e 
wykein fan juni al ferhúzje nei de nijbou oan 
it Tsjerkepaad 8!
We hawwe in prachtich hûs krige, luchtticht, 
sûnder gas en 0 op de meter.
Op dit skoane plakje kinne wy wol âld wurde!

Bert, Anneke, Emma en Pieter Allema

ferhuzet yn eigen doarp en út eigen lân

Wij zijn Gerrit (34) en Hendrike (33) en 
wonen nu al 2 maanden met veel plezier in 
onze eerste koopwoning in Nijewier aan de 
Terpstrjitte 23.

We hebben beide meer dan 10 jaar in 
Groningen gewoond en zijn van een 
appartementencomplex van meer dan 1000 
inwoners naar een klein dorp van minder dan 
400 gegaan. Dit om de rust, de stevige
wind van zee en de weilanden om ons heen. 
Wat is het hier heerlijk in Nijewier. Ondanks 
het inwonertal hebben we nog nooit zoveel 
mensen gegroet en de vele 'hoi's' en 
'goeiedei's' waren echt even wennen, 
dit vinden we zo leuk! Ook hebben we al een 
gezellige burendag gehad met de 'Terppies' 
en hopen ook onze bijdrage te kunnen leve-
ren aan de Mienskip in dit dorp.

In het dagelijks leven werkt Gerrit bij Duo als 
klantadviseur en Hendrike bij de Rabobank 
als adviseur dagelijkse bankzaken. Gerrit 
komt uit Emmen als middelste van 3 kinderen 
en Hendrike komt uit Oentsjerk als middelste 
van 5 en wilde heel graag weer terug naar 
haar Heitelan om dichter bij haar
ouders en zussen te wonen.

Naast het werk houden we van fitnessen, 
wandelen en met gezonde voeding bezig zijn. 
Series kijken met zijn tweeën is ook wel iets 
wat we graag mogen doen om lekker samen 
te chillen. Gerrit zijn tweede liefde is zijn mo-
tor, dit voelt als vliegen. Hendrike mag graag 
een boek lezen en creatief bezig zijn.
De komende tijd hopen we ons huis te ver-
bouwen tot een energiezuinig pareltje waar 
we lang kunnen blijven wonen en genieten 
van het prachtige uitzicht met de paarden.

Gerrit en Hendrike Doller
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Wij zijn de nieuwe bewoners van Tsjerkepaad 
6. Jan Zeevat geboren en opgegroeid in 
Emmen, Drenthe en Coby Zeevat de Wrede 
geboren en opgegroeid in Grou Friesland.

Samen met onze 2 dochters hebben we 46 
jaar in Noord Holland gewoond. Waarvan de 
laatste 14 jaar in de binnenstad van Alkmaar.

We hebben daar heel gezellig gewoond, maar 
de stad werd steeds drukker en op een gege-
ven moment verlangden we naar rust.

Op aanraden van onze oudste dochter die 
ook in Niawier woont, zijn we hier dus komen 
wonen.
We hebben het hier erg naar onze zin.

Vriendelijke groeten Coby en Jan Zeevat.

Bijna 5 jaar geleden kwamen wij te wonen in 
de Auck Doniastrjitte 5.
'Hier gaan we nooit meer weg' was onze 
gedachte. Deze gedachte werd bevestigd 
door de fijne sfeer in de straat en het dorp.
Gezamenlijk met de straat de kar voor het 
dorpsfeest klaar maken en de grote optocht 
in een klein dorp, maakten het dorp nog 
meer bijzonder.
Ook nu weer alle zelfwerkzaamheid bij de ha-
ven, en dat voor een dorp met ca 400 inwo-
ners.
Maar helaas werd ons huis en de tuin ons te 
groot, en konden we hier geen geschikt huis-
je vinden.
Wij hebben een huisje gevonden in Easterein, 
ook nog vlak bij mijn geboorteplaats Sneek.
Op 23 november gaan wij verhuizen.
Wij wensen jullie nog veelplezier, 
In Niawier.

Groetjes,
Peter en Roely Grebe. 

verhuisd uit nijeWier
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Op zaterdag 25 september jl. bracht ook 
Buurtvereniging MAG (Mearswei, Auck Doni-
astrjitte en Grutte Stege) een gezellige
middag en avond met elkaar door. 

Familie Gardenier had een
mooie fietsroute uitgestippeld, veelal over 
allerlei weggetjes binnendoor. Om 14:00 uur 
vertrok een deel van de MAG op de
fiets richting Hantum voor een kort maar 
indrukwekkend bezoek aan de Stoepa, de 
Tibetaans boeddhistische tempel. Dit is net  
buiten Hantum waar Sherab Kema uitleg gaf 
en thee van vezel-hennep aanbood.

De fietstocht werd vervolgd naar Pluk & 
Theetuin Vreedebest in Bornwird waar koffie 
met huisgemaakte koek op ons wachtte en
live muziek werd gespeeld. Natuurlijk moes-
ten we ook bloemen plukken waarmee mooie
boeketten werden gevormd door de 
eigenaresse van de tuin.

Ondertussen werd in Niawier het vuur voor 
de hamburgers al opgestookt door Jelle 
Rosier en zaten de thuis gebleven buren al 
aan een drankje toen de fietsers zich bij hen 
voegden.

Onder het genot van drankjes, hapjes en 
broodjes hamburger konden de buren samen
met veel plezier terugkijken op een zonnige 
en geslaagde MAG burendag.

16 july, alwer in moaie simmerdei! Tiid foar 
de fekânsjeborrel fan ús buurtferiening. 
Gewoan op de parkearplakken fan it 
Tsjerkepaad in spontane moeting fan de 
buurtgenoaten. Wat stuollen en wat tafels 
mear hawwe we dan ek net nedich. En de 
buurtgenoaten wiene der hast allegear! 

Mear as 40 folwoeksenen en in stik as 8 bern. 
En omt de buurt groeit as koal koene we 
kennis meitsje mei de nije leden Oege en 
Aafke en Jan en Coby. It waard in tige noflike 
freedtemiddei.

Mei de feromming yn sicht hiene wy as buurt-
feriening ek wer besletten om de Burendag te 
organisearjen. It waard heech tiid om inoar 
wer temmoetsjen en by te praten! 
Wy hiene wer in bydrage frege oan it
Oranjefûns en dat is ek dit jier wer takend. 
Foar it jild hawwe wy in party
tinte kocht. Kinne we moai smout sitte mei 
syn allen. 

Dus de 25e septimber koe it wer barre. Op 
dizze dei wiene de nije leden Piet en
Merel ek foar it earst yn ús fermidden! 
It wie in prachtige sinnige dei en we hawwe 
hearlik mei syn allen kofje mei gebak hân 
bûtendoar. It hiele hiem fan Dicky en Anneke 
wie fan ús! Nei de kofje hawwe we mei de
bern in speurtocht hâlden en koe de rest fan 
de buurt in borrel drinke mei
in hap en in snap derby. 
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Yn de skuorre stiene rûn healwei sânen de
hamburgers en de gehakballen klear. 
Dy gienen deryn as ketellapper.
Fansels hoegden we dernei noch net fuorten-
daliks nei hûs. Yn de kroech hawwe we noch 
eefkes neisitten en doe waard it tiid om nei 
hûs te gean.
Al mei al wer in tige slagge Burendei! 
Nijs fan de buurtferiening Om ‘e Kamp

Wat treffen de kinderen van de Wrâldwizer 
het! Van dichtbij kunnen ze de bouw van hun 
school volgen. Dagelijks lopen of fietsen ze 
langs de bouwplaats en kunnen ze zien wat 
de werkmannen weer hebben gedaan.
Al meerdere keren hebben ze ook een 
activiteit mogen doen! Ze hebben hun
wensen voor de toekomst mogen tekenen of 
schrijven. En al deze werkjes zijn
in een buis gedaan en op de bouwplaats in 
de grond gestopt. Ze hebben ook hun droom 
school of wensen op doeken mogen zetten. 
Deze doeken hangen nu bij de bouwplaats.

Het geraamte van het Kindcentrum staat er 
inmiddels. En ze zijn bezig met het metselen 
van de muren. Al snel zullen de buitenmuren 
staan en komen de kozijnen erin.
De daadwerkelijke opbouw van de nieuwe 
school is dan van buitenaf minder zichtbaar.

De leerlingen en het team hebben daarom in 
de weken rondom de herfstvakantie de bouw-
plaats bezocht. De jongste groepen kregen
een rondleiding en de oudere groepen kregen 
uitleg van de bouwers! Zo probeert aannemer 
Friso de leerlingen enthousiast te maken voor 
hun vak! De leerlingen hebben gezien waar 
hun groep ongeveer komt te zitten in het 
gebouw.

De bouw duurt iets langer. Er is vertraging in 
de aanlevering van materialen geweest.
De verhuizing stond gepland in de Kerstva-
kantie, deze schuift voor nu door naar de
voorjaarsvakantie.. De komende maanden 
zitten we nog op de tijdelijke locaties, maar 
we kunnen bijna niet meer wachten! 
Nog 5 maandjes wachten, zoals het nu staat!

Voor de Nationale Burendag hadden Mirjam 
en Sjoukje budget aangevraagd bij het 
Oranjefonds.

We kregen een stevige picknicktafel en een 
mooi bankje die samen in het plantsoentje 
zijn neer gezet. Uitnodigend om elkaar en 
andere dorpsbewoners te ontmoeten.
Veel buren hadden gehoor gegeven aan de 
oproep van Mirjam en Sjoukje om ‘op de 
koffie’ te komen en het was een gezellige 
kennismaking met (bijna) alle nieuwe 
bewoners van onze straat!

Er werd besloten om een eigen 
buurtvereniging op te richten, De Terpies!!!!
De vereniging heeft als doel om activiteiten 
voor de buurt te organiseren, bij te dragen 
aan de onkosten voor de Dorpsfeesten en is 
ook van plan om de jaarlijkse aanplant van 
Geraniums aan het Kaatsveld met een spon-
sor bedrag te ondersteunen.
(Andere buurtverenigingen zijn van harte uit-
genodigd om datzelfde te doen)
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Bistenwille Op e kamp
Nei myn stikje yn de doarpskrante ha ik een 
protte donatie s krige! Geweldig!
It is net genoch foar it stek wat ik yne hole 
hie, mar mei de 3800 euro, kom ik een hiel 
ein!
Ik jerre fan it doarpsbelang dat net elsenien it 
stek mooi foen, der ha ik begrip foar!
Se ha my oanbean om te helpen, en tegjerre 
ha we een passende en goedkeapere 
oplossing foen:
ruche pealen my fynmazig gaas, en een 
houten poart.
Ik ha wat bedrieuwen oanskreun om te 
freegjen wat ik kosjen gjit, sadra ot it waar it 
ta lit geane we
oan it wurk. Ik lit it jim via Facebook witte!
De ezeltsjes en geitsjes steane op stâl, de 
ram is by de skiep sadat we kommend jier 
wer lytse lamkes hawwe!

Na mijn vorig stukje in de dorpskrant is er 
geweldig gedoneerd! Helaas niet het hele 
bedrag wat nodig is voor het bedoelde 
hekwerk, maar met 3800 euro kom ik toch 
een heel end! Het dorpsbelang liet mij weten 
dat niet iedereen het hekwerk passend vind 
in de dorpskern, ik heb hier begrip voor.
Ze hebben me aangeboden om te helpen, en 
samen hebben we een hekwerk uitgezocht 
wat goedkoper is en mooi in de dorpskern 
past: Robuuste palen met fijnmazig gaas en 
een houten toegangs poort.
De offerte's zijn aangevraagd en zodra we er 
uit zijn gaan we aan de slag! het hangt even 
van het weer af. via Facebook houd ik jullie 
op de hoogte.

De ezels en geiten staan inmiddels lekker 
warm op stal, de ram is bij de schapen, en ik 
hoop volgend jaar weer op lytse lamkes!

Vanmorgen was er bij it Klankenhûs weer een 
kanjer van een Kanjer voor een individuele 
Klankbeleving.Deze jongeman is een man van
( zeer) weinig woorden.
Tevens heeft hij een lichamelijke beperking.

In alle rust en met een vleugje humor op z’n tijd 
bespelen we samen instrumenten.
Al spelenderwijs krijgt het heerschap steeds 
meer zelfvertrouwen.
Ondertussen zijn we op een leuke en 
ontspannen manier bezig om zijn motoriek, 
concentratie en dubbeltaken wat te ‘prikkelen’.

Regelmatig ligt het heerschap ook in het 
klankenbed om eens heerlijk en diep te 
ontspannen.
Letterlijk en figuurlijk komen we via de klanken 
bij zijn eigen en unieke kern.

En vandaag..

Besloot de jongeman,van zeer weinig woorden, 
dat de tijd blijkbaar rijp was om zijn Stem te 
laten horen.

Hij zong met me mee!
Met een liedje bestaande uit 1 woord.
Heel voorzichtig en zachtjes..
Toen hij het enthousiasme van zijn moeder en 
mij hoorde, zag en voelde, bloosde hij.
(de leave skot)

Zijn moeder wist niet wat ze zag en hoorde.
Het kopje met water, wat ze op dat moment net 
vasthield, liet ze uit haar handen vallen en haar 
ogen vulden zich met tranen.

Haar eigen zoon..

Waarmee ze zoveel hebben meegemaakt en 
nog steeds meemaken, zong!

Voor het eerst in zijn leven.

Een Magisch Muziek Moment

Nadita Alferink
www.nadita-zang.nl
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Door de toen geldende coronamaatregelen 
moesten we vooraf alle bezoekers registreren 
en in groepen verdelen zodat er niet teveel 
mensen tegelijk op een vertellocaties zouden 
zijn. 

Het werden vier groepen van elk twaalf 
personen, inclusief de mensen van Pier 21, 
die ons gevraagd hadden deze avond te 
organiseren.
Alleen de cameraman kon zijn eigen gang 
gaan. Vergezeld door Wini Weidenaar die 
hem de weg wees.
Met de route- en stempelkaart op zak gingen 
de groepen op weg naar de aangewezen 
startlocaties waar ze om 19.00 uur werden 
ontvangen door gastvrouwen of gastheer. 

Bij binnenkomst ontving iedere bezoeker van 
hen op elke locatie een stempel op hun route- 
en stempelkaart.
En zo gingen de vier groepen van locatie naar 
locatie om naar onze persoonlijke verhalen te 
luisteren.
In de Kleastertsjerke werd geluisterd naar 
het indrukwekkende verhaal van Samad 
Fardin. Hij vertelde over toen hij twaalf jaar 
was en over het zeldzame boek met prachtige 
eeuwenoude patronen van Perzische 
tapijten. Een boek dat voor zijn ogen zomaar 
doormidden werd gescheurd.

In haar tuin vertelde Tiny Weidenaar over 
haar liefde voor de natuur waaraan zij het 
fotografie-virus heeft overgehouden. Op een 
morgen fotografeerde zij twee duiven op de 
schutting en die gaven inspiratie tot haar 
verhaal en een gedicht:

Twa grize dowen sitte op in sket en se koere 
dêr op harren gemak
Se moedigje ús oan as wy der gjin ljocht 
mear yn sjogge
It binne symboalen fan leafde, se bringe 
frede in ús hert

In Wetsens luisterden de bezoekers in de 
St. Vitus tsjerke naar Joanneke Romkema’s 
bijzondere verhaal over hoe zij besmet is 
geraakt met het virus van de liefde.
Samen met de bezoekers heeft zij na 
haar vertelling nog een toost op het leven 
uitgebracht met de
bezoekers: Vier het leven!

En ten slotte het wonderlijke verhaal van 
Linda Kooistra in Dikkie’s thuiscafé over hoe 
haar

leesvirus tot een online ontmoeting 
heeft geleid met een Schotse 
auteur. Zij woonde destijds in
Lioessens en schreef daar toen een 
boek met het levensverhaal van 
haar toenmalige buurvrouw
Sijke Dykstra-Boersma.
Het verliep allemaal uitstekend, 
totdat één van de groepen rond 
20:30 uur uit Wetsens vertrok en
onderweg werd overvallen door 
een enorme plensbui.

De hele week was het mooi weer 
geweest maar uitgerekend op deze 
dag was het een bewolkte
dag met kans op regen. Maar op 
zo’n zware bui had bijna niemand 
gerekend.
Maar goed, de Friezen kunnen 
wel tegen een stootje en nadat de 
groep zich al dan niet thuis
verkleed had, kon een van de 
verhalen alsnog voor de laatste 
keer verteld worden.
In Nij Sion kreeg iedereen ten 
slotte nog een gratis consumptie 
op vertoon van de stempelkaart en
kon iedereen nog even gezellig  
met elkaar, de vertellers en de 
mensen van Pier 21 napraten.
Uit de vele reacties konden wij 
opmaken dat de bezoekers hebben 
genoten van onze verhalen.
Daar zijn wij als vertellers 
natuurlijk heel blij mee en zonder 
het enthousiaste publiek was het 
nooit zo’n groot succes geweest, 
dus wij zijn blij dat jullie erbij 
waren.

Pier 21 was daarnaast ook goed 
te spreken over hoe wij de avond 
Coronaproof georganiseerd
hadden. Bij de voorbereiding 
van de volgende editie van de 
Verhalenavond in november met 
als thema ‘Taal fan myn hert’ zou 
dat nog wel eens van pas kunnen 
komen.

Warme groet van de vertellers,
Joanneke Romkema, Tiny 
Weidenaar, Samad Fardin en Linda 
Kooistra
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We hebben afgesproken bij Hennie en René 
thuis, de ouders van Sterre. Zodra ze de bel 
hoort, komt ze aangerend om open te doen. 
Een stralende lach, flonkerende bruine ogen 
en wapperende beentjes.
“Ja, die wapperende beentjes verraden dat 
er iets mis is met haar spieren,” zegt vader 
René. Voor Sterres verhaal moeten we 
eerst terug naar toen ze 2 jaar oud was en 
uitvalsverschijnselen kreeg. 
“We moesten het nog even aanzien, zei de 
huisarts, maar de volgende ochtend was ze 
totaal verlamd. Ze kon alleen nog ademhalen 
en met haar ogen knipperen”, herinnert René
zich. “Met gierende banden zijn we toen naar 
het ziekenhuis in Hoorn gegaan. 

Diezelfde avond moest ze met spoed naar het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. 
Die dag was een aaneenschakeling van
traumatische ervaringen. Dat wil je als ouder 
nooit meer meemaken.”

Die totale verlamming noemen ze 
rhabdomyolyse”, vertelt Hennie. 
Bij rhabdomyolyse gaan veel spiervezels 
tegelijkertijd kapot, waardoor de
spieren hun werk niet meer goed kunnen 
doen. “We wisten toen nog niet
dat Sterre een spierziekte had, maar dat 
maakte haar extra vatbaar voor
deze plotselinge verlamming. Ik was dag en 
nacht bij haar, ben een maand
niet buiten geweest. En René sliep toen in het 
Ronald McDonaldhuis.” “Ja,”
knikt René, “alles kwam tot stilstand. We 
waren alleen maar bezig om
Sterre weer gezond te krijgen.”

Nadat het acute gevaar geweken was, heeft 
Sterre ruim een jaar moeten revalideren om 
te herstellen van de rhabdomyolyse. “Ze 
moest alles opnieuw leren,” herinnert Hennie 
zich. “Opnieuw leren praten, eten, lopen,
alles.” “Maar hoe klein ze ook was, ze bleek 
ongelooflijk sterk te zijn,”
vertelt René trots. “Sterre heeft een 
ongelooflijke overlevingsdrang en heeft
zich overal zo dapper doorheen geslagen. 
Ik ben ervan overtuigd dat dat
haar heeft gered, zonder die sterke wil was 
ze er niet meer geweest.”
Sterre in haar slaapkamer

Alarmbellen
Het revalideren ging goed, maar Sterre haar 

CK-waarde bleef extreem
hoog. “Die waarde vertelt hoeveel 
spierafbraak in het lichaam plaatsvindt.
Toen deze CK-waarde niet wilde dalen, gingen 
in het AMC alle alarmbellen
rinkelen: ze moest een spierziekte hebben.”
Het zou nog een jaar duren voordat Sterre 
een exacte diagnose kreeg.
“Uiteindelijk is uit DNA-onderzoek gebleken 
dat ze een zeldzame variant
van  limb-girdle spierdystrofie (LGMD)  heeft. 
Een gemene spierziekte
waardoor ze steeds minder kracht zal 
hebben. Sommige kinderen die dit
hebben, komen tussen hun 10e en 13e in 
een rolstoel terecht. En het kan ook het hart 
aantasten.” Terwijl René vertelt, probeert 
Hennie haar tranen weg te slikken.
Op het eerste gezicht gaat het nu goed met 
Sterre. Als ze rent, zie je dus
dat dat anders is dan bij een gezond kind. 
“Maar ze heeft vooral een
beperkte energievoorraad en minder 
spierkracht, waardoor sommige
dingen niet gaan”, legt Hennie uit. 
“De gymzaal ligt bijvoorbeeld een
kilometer van haar school en daar lopen ze 
dan met de klas naartoe. 
Voor Sterre is dat niet te doen. Ze redt het 
niet om een kilometer te lopen, dan te
gymmen en dan weer een kilometer terug te 
lopen. Laat staan dat ze dan
nog de rest van de schooldag kan doen. 
Dus een van de juffen neemt haar
achterop de fiets en dan gaat het net. En op 
school lopen er altijd mensen
links en rechts van haar als ze de trap op en 
af moet, zodat ze een steuntje
heeft.”
Sterre met mama Hennie en papa René

Onzekerheid
“Ik ben iemand van het glas halfvol,” zegt 
René, “laten we eruit halen wat
erin zit. We willen Sterre ook een zo normaal 
mogelijke jeugd geven en
gelukkig denkt de school daar heel goed in 
mee. Natuurlijk, ze kan zich niet
optrekken aan een rekstok, ze heeft minder 
kracht en energie dan anderen,
ze moet tien keer zo hard werken om haar 
A-diploma te halen… Maar ze
doet wat ze kan, op wilskracht!”
“We weten dat Sterre ziek is”, zegt René, 
terwijl hij Hennies hand pakt. “Of
en hoe snel ze achteruit zal gaan en hoe erg 
het wordt, dat weet niemand.
Voor mij betekent die onzekerheid dat ik kan 
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hopen dat het meevalt. Maar
voor Hennie betekent het iets heel anders.” 
Hennies hart breekt elke keer
als ze aan Sterres toekomst denkt, ze is bang 
voor wat er komen gaat. Zo
leven ze als ouders letterlijk tussen hoop en 
vrees.

Gentherapie
“Waar we allebei veel vertrouwen in hebben, 
is wetenschappelijk
onderzoek”, vertellen ze. “We zijn ook een 
actie gestart om geld in te
zamelen voor het Prinses Beatrix Spierfonds, 
speciaal voor LGMD. Alles
gaat via social media en af en toe komt er uit 
onverwachte hoek een mooie
donatie binnen. We proberen 10.000 euro bij 
elkaar te halen en we zitten
nu rond de 7.300 euro. Fantastisch toch?”

“Het allermooiste zou natuurlijk zijn als er 
een vorm van
gentherapie wordt gevonden die ook werkt bij 
LGMD.”
“Het allermooiste zou natuurlijk zijn als er 
een vorm van gentherapie wordt
gevonden die ook werkt bij LGMD. Je weet 
maar nooit, met dat grote
onderzoeksprogramma van het Spierfonds 
zoeken ze nu naar
gentherapieën voor drie andere spierziekten. 
Maar ze weten dat de meeste
ontdekkingen ook heel interessant kunnen 
zijn voor een breed scala aan
spierziekten. Geweldig dat het loopt, dat kan 
een wereld van verschil
maken voor heel veel mensen. Nu maar 
hopen dat het ook voor Sterre op
tijd komt.”

Allemaal hartelijk dank voor de geweldige 
inzet tijdens onze collecteweek.
Met de opbrengst gaat het Beatrixfonds 
wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten
financieren, om alle mensen met een 
spierziekte in Nederland te helpen.

Dit jaar hebben we een bedrag van 366 euro 
en 5 cent opgehaald.
Heidi bedankt voor de vele jaren dat je hebt 
gelopen voor ons.

Hartelijke groet, Jacky

'In de eerste week van september is de 
collecte voor de KWF gelopen. 
De opbrengst van dit jaar is 308,19 euro. 
Dank voor alle giften!'

Wauw! Vol trots mag ik vertellen dat er 
dit jaar  €479,15 is opgehaald voor het 
longfonds. 

In de bussen zat maar liefst  
€ 320,15 en dan via de QR- code en social 
media is er nog eens € 159.00 overgemaakt.
Alle inwoners van Niawier- Wetsens enorm 
bedankt!

Ook wil ik graag de collectanten; Sjoukje, 
Djoke, Carolien en Jacky weer enorm 
bedanken voor hun inzet. Top dames!

Groetjes Marianne Kersbergen  
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regenboogviering' opent roze 
zaterdag leeuWarden: 'prachtig, 
precies zoals het moet zijn'

Zin om te fietsen?

Oudere testfietsers gezocht voor 9 nieuwe 
routes. 
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 
20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime 
paden, met weinig obstakels en relatief 
veilige kruisingen. 

Doortraproutes horen bij het landelijke 
programma. 

Doortrappen, een overheidscampagne om 
mensen zo lang mogelijk veilig te laten door-
fietsen:fietsen tot je 100ste. 

Vorig jaar werden er al 23 van deze routes 
gemaakt, nu zijn er 9 nieuwe.
De Fietsersbond zoekt oudere fietsers die de 
route willen fietsen en hun mening willen ge-
ven over de route.

De 9 nieuwe:
-  Drogeham 30 km of 17 km
-  Gerkesklooster 30 km of 21 km
-  Feanwâlden 25 km
-  Oentsjerk Wyns 17 km
-  Gorredijk 30 km
-  Appelscha 22km
-  Warns 25 km
-  Ameland 18 km
-  Vlieland 13,5

Wilt u een van de routes testen stuur dan 
een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl. 
Vermeld daarbij van welke plaats u een route 
wilt ontvangen. 

U ontvangt de route en daarbij een link 
naar een beoordelingsformulier over de 
route.

Doortraproutes worden gemaakt in opdracht 
van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
(ROF) en de Friese gemeenten, als onderdeel 
van het landelijke programma Doortrappen.

Noot voor de pers: wilt u meer weten over dit 
persbericht, bel Karin Broer 06-232 13146 of 
Jetty de Vries 06-52 102 331
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Onlangs mistte er iets op het dak van de 
kerk. Gelukkig keerde na enkele dagen het 
windvaantje op de punt van het schip terug, 
prachtig opnieuw verguld. Net als 'ons' haan-
tje dat enkele jaren geleden bij de restaura-
tie van de kerktoren reeds opnieuw verguld 
werd. De Hervormde kerk staat er kortom 
weer schitterend bij!

Bevorderen van de biodiversiteit is 
dringend noodzakelijk zoals bijna ieder-
een wel zal weten. Om dat te realiseren 
moeten we streven naar meer plaats 
voor (wilde) bloemen.

Onze gemeente heeft het maaibeleid 
van de bermen aangepast door slechts 
een smalle strook te maaien i.p.v. de 
hele bermbegroeiïng 'te slopen'. 

Daarnaast is met hulp van de gemeen-
te sinds een paar jaar ook een aantal 
plantsoentjes gedeeltelijk ingezaaid met 
wilde bloemenmengsels. 
Zo ontstaat er meer bloei (dit is voedsel 
voor insecten) van levensbelang voor 
ons omdat ze onze gewassen bestuiven. 
Bovendien betekent toename van het 
aantal insecten ook voedsel voor onze 
zangvogels en dit is prachtig!

Mooi om te zien dat een aantal dorpsbe-
woners in eigen tuin al goed bezig door 
selectief met de grasmaaier om te gaan. 
Geweldig!!

Doe mee met het MAAIMENIETJE 
project en bespaar tijd, moeite en elek-
triciteit(!) om de grasmachine wat klein-
schaliger in te zetten. 
De tuin zal er natuurlijker en fleuriger 
gaan uitzien.
Desgewenst kan je een bord(je) in 
elkaar timmeren met bijvoorbeeld de 
tekst op deze plek groeien MAAIME-
NIETJES of plant een MAAI-ME-NIETJE 
(zie bouwtekening op nm.ml/maai-me-
nietje)

Zo kunnen we als individu en op termijn 
(of binnenkort?) misschien wel als heel 
Niawier ons steentje bijdragen aan een 
beter leefmilieu. Dus doe mee met het 
anti maai beleid door onze grasmaaiers 
wat arbeidstijdverkorting op te leggen.
Dan zal ons hele dorp nog kleurrijker 
worden en is het goed vertoeven voor 
mensen, insecten en vogels!!!

Actie # Maai-me-nietje 
(Initiatief van Natuurmonumenten, zie  
www.nm.nl/maai-me-nietje)

Hartelijke groet,
Dorothé

De cliëntenraad van het verzorgingshuis de 
Skûle in Metslawier is op zoek naar nieuwe 
leden, waaronder een voorzitter.
Met uw bijdrage kunnen de gemeenschappe-
lijke belangen van de cliënten en bewoners 
nog beter worden behartigd!
We hebben een mooie raad waar het mooi is 
om samen te werken voor de bewoners.

Wat vragen we?
- Affiniteit hebben met bewoners/cliënten,
- De gemeenschappelijke belangen van 
cliënten en bewoners kunnen 
vertegenwoordigen,
- Positief kritisch zijn en kunnen 
samenwerken,
- Kunnen omgaan met vertrouwelijke 
informatie.

Uw reactie is welkom!
Hebt u belangstelling en wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met leden 
van de cliëntenraad. 
U kunt hen ook via de receptie benaderen. 

Namens de Cliëntenraad van de Skûle, 
Tiny Weidenaar.
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Het is 1963 en ik was 15 jaar oud toen mijn 
broer Bert mij vroeg of ik zin had om met 
hem op vakantie te gaan, achterop zijn 
Zündapp 514. Daar zei ik geen nee tegen! 
Op de veerboot naar Engeland, kris kras 
door Londen en terug met de veerboot naar 
Frankrijk, toerend via Parijs, Luxemburg 
en België weer naar huis. Het was een 
onvergetelijke vakantie en daar heb ik het 
Zündapp virus aan overgehouden.

Een jaar later toen ik 16 jaar was, nam ik de 
brommer van mijn broer over. Niet veel later 
kocht ik een splinternieuwe Zündapp 517 
en daarmee reed ik in mijn vakanties heel 
Europa door. Ik reed naar Barcelona en later 
naar Italië, Oostenrijk, Zwitserland en de 
landen daar omheen.
Overnachten deed ik in jeugdherbergen 
waar ik ‘s avonds de te volgen route voor de 
volgende dag uitstippelde. De route schreef ik 
op een papiertje dat ik op mijn tank plakte.
Van een navigatiesysteem had ik toen nog 
nooit gehoord. Het was één groot avontuur 
en alle jaren daarna ben altijd Zündapp 
blijven rijden.

Sinds ik in Niawier woon, ben ik lid van 
brommerclub OBK uit Kollum, waar ik heel 
wat mooie ritjes mee rijd in mooi Friesland, 
Groningen en Drenthe. Ook in mijn eentje 
ben ik nog vaak op pad. Even een slagje om, 
onderweg een balletje-biertje en weer terug 
naar huis.
Of even de Duitse grens over bij Bunde, voor 
zo’n lekkere schnitzel met een biertje erbij.
Eenmaal thuis staat er dan weer 200 km 
meer op de teller. Dat zijn mooie ritjes.

Drie jaar geleden heb ik er een Honda CB 
50 bij gekocht, een milieuvriendelijke 4takt 
brommer, maar eigenlijk rijd ik toch nog 
steeds het liefst op mijn Dappie. 

In november ga ik nog een tweetal 
Snertritten maken met de club en daarna 
gaan beide brommers in winterslaap. Dan 
ga ik mij bezig houden met mijn andere 
hobby, het roken van kip en karbonade in 
mijn rookoven. Ik vermaak mij altijd prima in 
Niawier!

Brommergroet van Jan Gardien
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We hebben vorig jaar een oproep gedaan 
om een oude traditie weer op te pakken om 
op Eerste Kerstdag op de vroege ochtend 
zingend en spelend door het dorp te gaan en 
met elkaar mooie kerstliederen te zingen
die de komst van het kindje Jezus 
aankondigen.

Door het corona-virus kon het toen niet 
doorgaan maar we willen het nu weer onder 
de aandacht brengen. Iedereen is van harte 
welkom.

Zing of speel je met ons mee?
Laat het ons weten,bel of mail ons.
Tiny Weidenaar 241700 
tinyweidenaar@hotmail.com

Geertje Weidenaar 241747 
geertjebraaksma@hotmail.com.

We verzamelen ons om 5.45 uur en 
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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    
   06-271 37 586

Dokterswacht  0900-1127 112
Huisarts:
H.M.A. Wijmenga  0519-241 270
B. Bekkerstrjitte 19  0519-241 119 
Metslawier (spoed)

Kerken
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier: 
http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/

Gebouw Nij Sion
Bornensisstrjitte 4 0519-241 778 
Niawier
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   0519-241 530
Oosternijkerk

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)

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 Tromp  0519-701 239
- Algemeen bestuur:Ynske Havinga 0519-242 080
- Algemeen bestuur:Gerard Kloostra0519-242287
Bode Marianne Zeilinga   0519-297 280  
     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  06-374 57 906
van der Meulen
- Algemeen bestuur: Janneke Neef  0519-242 211
- Algemeen bestuur: Sabina Atkins
- Webmaster: Peter & Annemarie  0519-701 239
Tromp

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



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  06-110 40 069
Meirink - Kalsbeek
- Bestuurslid : Andries Weidenaar
 Bas Dijkstra     06-293 06 240
- Bestuurslid jeugd:Rudi Torensma
- Ledenadministr.:Freerk Ids  06-505 79 415
 de Beer

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  06-174 16 102
Nijboer
Arvid Tempelman   06-546 66 998
Erik Turkstra    06-238 96 558
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

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
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Freonen fan it Hokje
- Voorzitter : Jesse Boonstra
- Secretaris : Leonard van Hijum  06-465 61 870
- Penningmeester : Andre Turkstra en 
Peter Braaksma
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: Neeltje Cuperus

Nij Sion 
http://www.nijsion.nl/
- Voorzitter: Erik Turkstra   0519-242 152
- Secretaris: Griet de Vries    0519-242 196
- Penningmeester:Ingrid Weidenaar0519-241 900
- Algemeen bestuur: 
- Kor Braaksma
- Pieter Braaksma:    0519-242 118
- Doetie Meindertsma:  0519-241 996
- Willem Weidenaar:    0519-241 747

Oranjevereniging
- Voorzitter: Tineke Terpstra  0519-724 041
- Secretaris: Maaike Braaksma  0519-241 414
- Penningmeester: Remco Braaksma
- Algemeen bestuur:    0519-724 213
Aebe Meindertsma
- Leonard van Hijum    06-465 61 870
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