




Redaksje: Tiny WeidenaaR, annemaRie TRomp, 
maRion de Wal

FoaRmjouWing: melle en nienke TuRksTRa

Beste dorpsgenoten
De dorpskrant die nu bij u op de mat ligt is de 2e editie van 2022.
Het is inmiddels november en we hebben weer afscheid genomen van de
zomer maar de herfsttemperaturen doen ons nog wel denken aan die mooie zomer.

Maar de redactie van de Doarpskrante kijkt vooruit naar de winter en de
komende activiteiten en blikt terug op mooie gebeurtenissen afgelopen
periode. Nieuwe bewoners stellen zich aan u voor en wij hopen dat zij zich snel
thuis zullen voelen in onze dorpen met de Doarpkrante als gids.
Misschien ten overvloede, maar mocht u een bijdrage willen aan de volgende
editie, schroom niet en stuur je verhaal, mededeling, nieuwtje, idee, voorstel
mening, gedicht etc. naar de redactie. De redactie geeft je graag de ruimte voor
je bijdrage. 
Een wisselwerking met onze lezers, in welke vorm dan ook wordt zeer op prijs gesteld.

Veel leesplezier gewenst.

Redactie Doarpskrante.

opRoep:
We Willen pRobeRen om de doRpskRanT in kleuR Te laTen ma-
ken, hieRdooR WoRdT de kRanT Wel ieTs duuRdeR. dooR een 
kleine bijdRage Te doneRen, 
kunnen We de volgende kRanT misschien Wel in kleuR laTen 
dRukken. 
Wil jij een bijdRage geven? laaT heT ons WeTen :) 





Wordt uw oudste kind bijna 4 jaar?

Wordt uw oudste zoon of dochter komend schooljaar
4 jaar? Dan nodig wij u van harte uit voor een
kennismaking bij Kindcentrum de Wrâldwizer!

Graag vertellen we u meer over de school en geven u
een rondleiding. U kunt dan de school bekijken op het

moment dat de kinderen er zijn en er les wordt gegeven
in de klassen!

Welkom in De Lytste Wrâld
We zijn een kleinschalige kinderopvang, peuterspeelzaal en voor- en
naschoolse opvang. We zijn gevestigd in de nieuwe basisschool de

Wrâldwizer, zowel kinderen van de Wrâldwizer als van de
omliggende scholen zijn van harte welkom.

Als je een kijkje wil nemen, kun je contact opnemen met Jacqueline
van der Velde 0682060843 vandervelde@kinderopvangfriesland.nl

Wie zich wil inschrijven voor opvang kan dit doen op de website www.kinderopvangfriesland.nl
Openingstijden

Peuteropvang (2-4 jaar)
- Maandag t/m Vrijdag van 7.15 tot 18.15 uur

Buitenschoolse opvang (BSO: 4-12 jaar)
- Maandag 14.30 tot 18.15 uur
- Dinsdag 12.00 tot 18.15 uur

- Woensdag 12.00 tot 18.15 uur
- Donderdag 14.30 tot 18.15 uur

Op de vrijdag BSO en voorschoolse opvang in overleg en bij voldoende aanmeldingen.

Volwassenen bibliotheek bij KindCentrum de Wrâldwizer
Bent u op zoek naar een heerlijk boek om te lezen? Dan kunt u bij het
Kindcentrum(KC) terecht! In het KC zijn nu ook boeken te halen voor

volwassenen. De bibliotheek verzorgt een aanbod voor volwassenen in de
school. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van de bibliotheek!

U kunt boeken halen en brengt deze na het lezen weer terug.

Overdag kunt u op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.00 uur een boek halen en op
de woensdag tot 14.00 uur. Dit kan ook onder schooltijd. Stap gerust binnen!

Vrijwilliger gezocht voor bibliotheek KC de Wrâldwizer in de vakanties
Naast dat de bibliotheek open is op schooldagen, zou het ook mooi zijn wanneer er in de vakanties

gelegenheid is voor u om een boek te halen.
Wij zoeken hiervoor een vrijwilliger! Bent u op zoek naar een leuke bezigheid en heeft u een groot
hart voor lezen? Wilt u graag dat uw dorpsgenoten ook boeken kunnen halen in de vakantie? Dan

zijn wij op zoek naar u! Graag vragen we u contact op te nemen met Michelle van der Sluis. Zij is op
de dinsdag, woensdag en donderdag te bereiken op telefoonnummer: 0519-235020 en via mail op

wraldwizer@arlanta.nl
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Na een korte zomerstop zijn we in augustus als bestuur 
alweer een aantal keren bij elkaar gekomen
om over diverse onderwerpen te vergaderen. 
Elke vergadering beginnen we een “inloopspreekuur”
waar verenigingen, dorpsbewoners met hun vragen, 
initiatieven of ideeën langs kunnen komen.
Project wandelpad Wetsens: Het belangrijkste nieuws 
van deze zomer is dat we € 25.000 subsidie
hebben gekregen van de Provincie Fryslân en de 
gemeente NEF voor de realisering van het
wandelpad om de kerk van Wetsens !!!! 
Zoals de meesten zullen weten zijn Joanneke Romkema 
en Lenie Lap samen met dorpsbelang al een poos bezig 
met dit mooie plan. Het totale project is begroot op € 
29.000, we zijn druk bezig het laatste geld via subsidies 
binnen te krijgen. In de tussentijd zijn Joanneke en Lenie 
al druk bezig met de voorbereidingen. Zij zullen deze 
winter een infoavond houden voor de bewoners van 
Wetsens, en hierna een infoavond voor de bewoners van 
Niawier.  Zij zullen op deze avonden uit leggen wat er 
allemaal gaat gebeuren, een stappenplan maken en een
lijst met vrijwilligers maken. De start van dit prachtige 
project zal dan waarschijnlijk in het voorjaar van 2023 
zijn.

Een ander belangrijk onderwerp is de woningbouw in 
ons dorp. De woningbouwcommissie, bestaande uit 
Bert Allema, Sanne Kloostra, Theo Soepboer en Andre 
Turkstra, heeft onderzoek gedaan naar evt. locaties voor 
nieuwbouwwoningen. 
Alle locaties zijn onderzocht op mogelijkheden
voor het bouwen van meerdere woningen, financiële 
haalbaarheid, bestemmingsplannen etc.
Hierna is er een overleg geweest met Melissa Papa van 
de gemeente NEF hoe we nu verder moeten.
Niawier zit in fase 2 van de woningbouwplannen van de 
gemeente en zal dus wel plannen kunnen
maken maar deze worden nooit eerder dan eind 2023 
meegenomen door de gemeente. 
Binnen de gemeente NEF is er op dit moment een capa-
citeitsprobleem om alle plannen te behandelen.
Mocht er een dorp uit fase 1 uitvallen of eerder klaar zijn 
met woningbouw dan kunnen we evt.
doorschuiven naar fase 1. De uitslag van de gehouden 
enquête geeft duidelijk aan dat er behoefte is
aan levensbestendige woningen en starterswoningen 
( evt. huur). De uitslag van de enquête kunt u
via een link op de website van Niawier -Wetsens 
bekijken.

Jeu de boule banen: Deze zomer hebben Meint de Jong 
en Peter Tromp via een enquête gepolst of
er belangstelling is voor de aanleg van een Jeu de Boule 
baan in Niawier. Er is door ruim dertig
mensen hier positief op gereageerd. Deze mensen willen 
dan een vereniging oprichten zodat er ook
wedstrijden gespeeld kunnen worden op deze jeu de 
boule banen. Er is ook interesse uit andere
dorpen om hieraan mee te doen. Meint en Peter zijn 
kortgeleden bij ons geweest en hebben
uitgelegd wat er zoal komt kijken bij de aanleg van een 
jeu de boule baan en wat evt. locaties zouden
kunnen zijn in ons dorp. Samen met deze twee initiatief-
nemers gaan we bekijken hoe we dit kunnen
realiseren en of dit financieel mogelijk is. Zodra er meer 
nieuws is laten wij u dit weten.
Schoolgebouw: Wij krijgen veel vragen van dorpsbewo-
ners wat er gaat gebeuren met het oude
schoolgebouw. Sinds de sluiting van de school hebben 
wij veel contact gehad met de eigenaar van
het gebouw ( gemeente NEF) over de nieuwe bestem-
ming van het schoolgebouw. Groot was onze
verbazing dan ook dat het gebouw opeens te huur kwam 
via Oranje Steengoed, een vastgoedbedrijf
dat leegstaande panden tijdelijk aan mensen/bedrijven 
verhuurd. De gemeente NEF was vergeten
ons hierover te informeren. Inmiddels hebben alle om-
wonenden een keurige brief gekregen hoe het
vastgoedbedrijf Oranje Steengoed werkt, en wat de be-
doeling van verhuur is. Omdat de definitieve
bestemming van het gebouw nog niet bekend is wordt 
het verhuurd om vernielingen etc. te
voorkomen. Er zijn wel plannen voor het schoolgebouw, 
we hopen begin volgend jaar hier meer
duidelijkheid over te kunnen geven.
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Contactwethouder: Met ingang van dit jaar hebben alle 
dorpen en wijken in de gemeente NEF een
contactwethouder gekregen. Op diverse sociale media 
heeft u al kunnen lezen dat ze langs zijn
geweest in diverse dorpen. Pieter Braaksma wordt con-
tactwethouder voor onze dorpen, ter
kennismaking komt hij, samen met onze dorpen coördi-
nator Yteke Kuipers, op 7 november ons dorp
bezoeken. De bedoeling is om een rondgang door het 
dorp te maken en verschillende onderwerpen
te bespreken.
Wat speelt er nog meer in onze dorpen? De Siercksma-
wei blijft een weg waar nog steeds te hard
wordt gereden. Dorpsbelang heeft hiervoor al met diver-
se instanties contact opgenomen, en ook de
gemeente NEF is op de hoogte hiervan. Enkele dorpsbe-
woners hebben een handtekeningactie
gehouden om aandacht te vragen voor dit probleem. Zij 
hebben een brief opgesteld met de
knelpunten in de weg, en voorstellen gedaan voor oplos-
singen. Deze brief met handtekeningen gaan
we op 7 november overhandigen aan de contactwethou-
der Pieter Braaksma.
De Mearswei richting Metslawier is een weg waar veel 
fietsers langs komen. Gebleken is dat de
bermen van deze weg niet meer, of te weinig gemaaid 
worden. Hierdoor ontstaat er een
onoverzichtelijke situatie voor fietsers en automobilisten. 
We hebben meerdere malen hiervoor
contact opgenomen met de gemeente. De opzet is om 
vlak voor het schoonmaken van de sloten de
bermen te klepelen, dit gebeurt echter pas in oktober. 
Wij zullen ook dit onderwerp bespreken met
de wethouder.
Oproep: Bij de renovatie van het haventje is er een pick-

nickbank verwijderd. Wie weet waar deze is
gebleven?? De bank kunnen we prima gebruiken langs 
het wandelpad in Wetsens.
Het is nu een jaar geleden dat het haventje is geopend 
en we krijgen nog steeds positieve reacties
over het resultaat. Het wordt regelmatig bezocht door 
jeugd die er graag vist, toeristen en
dorpsbewoners om even lekker te genieten van het uit-
zicht. Er zijn nog een paar kleine details die we
moeten afmaken. Het onderhoud van het haventje heb-
ben we dit jaar als bestuur hoofzakelijk nog
zelf gedaan. Simen van der Kolk heeft de hele zomer het 
gras keurig onderhouden en gemaaid.
Voor de rest van het onderhoud willen we graag een 
groepje vrijwilligers maken die zo nu en dan het
onkruid weghalen, wat snoeien en evt. vuil uit het water 
halen. Als we dit met z`n allen kunnen doen
is het niet veel werk, dus… graag opgeven bij dorpsbe-
lang!!!
Tot slot, alhoewel het op dit moment niet overal positief 
is wat er in de wereld gebeurd, wil ik graag
afsluiten met iets positiefs. Wij zijn als dorpsbelang erg 
blij met alle initiatieven die er in onze dorpen
worden ondernomen. Buurten die plannen maken voor 
herinrichting van hun straat, tuindames die
samen met dorpsbelang een middag organiseren om 
bloemen te planten, te verven en te knutselen,
oude foto`s en verslagen bekijken in Nij Sion. High tea 
organiseren voor alleenstaande mensen en
ouderen. De Oranjevereniging die weer allerlei activitei-
ten gaat doen, dorpshuis Nij Sion die een
muzikale middag/avond organiseert, allemaal heel posi-
tieve zaken. Iedereen die zich hiervoor inzet
hartelijk dank.
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200 gR amandelmeel
100 gR Rozijnen

100 gR gehakTe (ongebRande) noTen
1 ToT 2 Thl bakpoedeR oF baking soda

snuF zouT
2 eeTlepels bRuine oF gele basTeRdsuikeR

1eeTl kaneel
1 geRaspTe appel

1 gepRakTe banaan
2 eieRen

1 eeTl ciTRoensap
50 gR gesmolTen kokosolie oF boTeR

1 Verwarm de oven voor op 175 graden.
2 Vet een klein rond bakblik ong 18cm in, of nog makkelijker bekleed met bakpapier.

3 Meng amandelmeel,geraspte appel,geprakte banaan, rozijnen, gehakte noten, bakpoeder, suiker,
kaneel en zout door elkaar.

4 Meng in een andere kom de eieren, kokosolie en citroensap door elkaar.
5 Voeg het eiermengsel bij de amandelmeel en roer goed door elkaar.

6 Giet het mengsel in het bakblik en bak 30/35 minuten.
Dit is een lekker en door de amandelmeel ook een glutenvrij recept.

Van Puur Wilma.nl
Na het werken in de tuin gaan we altijd gezellig met elkaar theedrinken met iets lekkers erbij

aan de pick-nick bank.
Vaak iets van zelfgemaakte koek of gebak en ruilen recepten uit.

Hierbij het recept van een lekkere cake.



Hjir in lyts stikje fan de jeugd fan tsjinwurdig út it hoekje 
fan it Mearsfjild. No’t it stof fan de Nachtkeatserij wat 
sakke is, wienen wy wol werris ta oan in stikje feest, fan-
sels moatte wy de âlde lju fan Nij Sion™ wol op de hichte 
hâlde fan de nijste trends op it feestgebied. Dus ha wy ek 
yn novimber wer in Ouwe Vertrouwde op de planning.

Mar ik gean alwer te fluch, pôh, wat wie dat nachtkeat-
sen toch in machtig feestje! Feest DJ Auke wie d’r ek bij! 
In oare Auke dan mei it doarpsfeest, wisten wy folle dat 
d’r mear Feest DJ’s wienen dy’t Auke hiete. 
Naja, gjin paniek, it feest wie poerbest!

Hjir in lyts oersjoch fan de kommende partymachereij:

19 novimber – Novembierfest
18 desimber – NK sjoelen 2022
31 desimber – Âld en Nij 2022/2023 (karbidknallerij 
alom!)
2023 – In jier fol nije biersûperij!

Earst ha wy dus it Novembierfest®, 19 novimber, wer 
noflike Dútske bieren liere en Schlager
musykjes draaie, formule foar in grut sukses!
Oan it ein fan it jier gean wy wer knallen, wy binne al 
drok yn petear mei boargemaster en kening om
de knallerij wer as fan âlds op it keatsfjild te hâlden. 
Wy hoeve jo net te fertellen dat jim
oanwêzighyd mear as op priis stelt wurd, tsjin wa oars 
moatte wy in bulte dom praat ha?

Nou, it ein is alwer yn sicht, want ik ha myn nocht fan it 
typen, myn bier wurd lauw.
Wy sjuch jim wol gauris wer!
De Heu!
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FeesTelijke opening WinTeRseizoen
Op zaterdag 29 oktober heeft Nij Sion het winterseizoen 
feestelijk geopend met live
muziek van Rob Benning. Het was een gezellige en zeer 
geslaagde avond. Veel
mensen, jong en oud, waren aanwezig. Voor de kinderen 
was er een springkussen.
De puntpûden patat en broadsjes hamburger van Jan-
cooks4you lieten zich prima
smaken. Iedereen bedankt!

eneRgiekosTen
De energiekosten rijzen de pan uit.
De vloer en het dak moeten geïsoleerd worden maar dat 
is een dure aangelegenheid
en niet zomaar te realiseren.
Waar we op korte termijn mee willen beginnen zijn zon-
nepanelen, daarvoor is al
prijsopgave gevraagd.
Tevens zijn de kachels naar beneden afgesteld en de 
radiatoren anders ingeregeld.
Het zijn misschien maar kleinigheden maar je moet 
ergens beginnen.
vRijWilligeRs
We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, met 
name voor de bediening en
achter de bar.
Er zijn drie groepen vrijwilligers die om de beurt een 
maand ‘dienst’ hebben. Lijkt het
jou wel wat, neem dan contact op met Griet de Vries, tel. 
242196.
Ook voor het ophalen van het oud papier en oud ijzer 
zijn extra handen altijd welkom.
FamilieFeesTjes
Nij Sion is heel geschikt voor het houden van een fami-
liefeestje. Kijk voor informatie en foto’s op de website 
www.nijsion.nl
Je kunt ook bellen met Doetie Meindertsma, tel. 241996.
pin
Er is nu ook de mogelijkheid om met de pin betalen.
Facebook
We hebben sinds kort ook een facebookpagina. Daarop 
worden alle activiteiten
geplaatst.
oud papieR/oud ijzeR
Zoals u vast wel heeft gezien, valt de oud papierkar bijna 
uit elkaar, het is niet meer
verantwoord om er de weg mee op. We hebben een 
goede tweedehands kar op de
kop getikt, daarmee zal in het vervolg het oud 
papier en het oud ijzer worden opgehaald.
nieuWjaaRsboRRel
We zijn van plan om in januari 2023 een nieuwjaarsbor-
rel te houden. Wanneer en
hoe en wat precies, daar krijgt u nog bericht van.
Op zaterdag is de bar geopend van 16.30 tot 19.00 uur.

 

WinTeRacTiviTeiTen
Klaverjassen: Op vrijdag 2 december - 6 
januari – 3 februari – 3 maart –

31 maart
Aanvang: 19.45 uur / Inleg: 5 euro

Sjoelen: Op vrijdag 25 november – 16 
december - 20 januari – 17 februari

17 maart
Aanvang: 19.30 uur / Inleg: 1 euro

Koffiedrinken: Op woensdag 16 en 30 
november – 14 december (28 december
vervalt), 11 en 25 januari, 8 en 22 febru-
ari, 8 en 22 maart,
5 en 19 april
Aanvang: 10.00 uur

Bierproeverij: Op zaterdag 10 december, 
opgave en aanvangstijd,

zie facebook

Bazar: Zaterdag 11 maart 2023

Oud papier: Wordt opgehaald op 
zaterdag 17 december 
(in Wetsens e.o. op de vrijdag)
                                    
In 2023: 4 februari – 8 april – 3 juni – 22 
juli – 7 oktober – 9 december

Oud ijzer: de datums waarop het oud 
ijzer wordt opgehaald in 2023, krijgt u 
nog van ons.

Tot slot een woord van dank aan de 
vrijwilligers voor hun inzet, de 
donateurs voor hun financiële steun en 
aan iedereen die zich betrokken voelt bij 
Nij Sion.

Om de twee weken op woensdagmor-
gen is er koffiedrinken in dorpshuis Nij 
Sion. Voor jong en oud, gewoon gezellig 
‘een bakkie doen’.



Kaatsvereniging De Trije Doarpen

We kunnen terug kijken op een leuk seizoen. 
We hebben 7 ledenpartijen georganiseerd, dezen
werden goed bezocht door jeugd en senioren. Er werd 
gezellig, sportief en fanatiek gekaatst. Op het
laatste moment is er nog een nachtkaatspartij bijgeko-
men, deze werd in samenwerking
georganiseerd met De Kaatsvereniging, Harald Wiersma 
en “De Freonen Fan Ut Hokje”. Het was nog
een hele uitdaging om deze partij te organiseren. De vele 
sponsoren die we voor deze partij vonden
maakten het mogelijk om alles voor elkaar te krijgen, 
zoals lichtmasten, koelwagen, aggregaat etc. 
De enorme opkomst van kaatsers en bezoekers maakte 
het een succes. De belangstelling was zeer groot
zoals te zien aan de opgaven, 96 kaatsers stonden op het 
kaatsveld, meer konden er ook niet op.
Daarom was er zelfs een opgave stop. Het was een zeer 
geslaagde avond, DJ Auke zorgde voor de
muziek en de jeugd verzorgde de catering. Deze partij is 
zeker voor herhaling vatbaar veel mensen
waren enthousiast.

De trainingen werden dit jaar ook goed bezocht. Na de 
kaatsclinic van Aljantine Holtewes bij de
basisscholen van Oosternijkerk en Metslawier hebben 
we nieuwe kaatstalenten mogen verwelkomen
op onze trainingen en wedstrijden. De allerkleinsten kre-
gen dit jaar weer training van Isabella Sijtsma
en Suzanna Allema. De kids van 8 t/m 13 jaar kregen 
training van Aljantine Holtewes (en bij
afwezigheid; van Jan Bandstra en Jelmer Torensma) en 
de jeugd vanaf 14 jaar kreeg training van
Jelmer Torensma.
Alle trainers zijn zelf behoorlijk actief met kaatsen bezig 
en weten dit goed over te brengen op onze
leden. We zijn er dan ook erg mee ingenomen dat we de 
trainingen op deze manier in konden vullen.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, enorm bedankt.
Onze leden waren dit seizoen ook behoorlijk vertegen-
woordigt op de federatiewedstrijden.

Sommigen voor het eerst, we zijn daar enorm trots op 
want ze leren veel van deze wedstrijden. 
Door jong en oud werd er op sportieve wijze gestreden 
om de hoogste eer.
Kaatsen is een sport die ons met elkaar verbind. Het 
zorgt voor gezellige avonden/middagen, heerlijk
buiten met een bakje koffie, een praatje en natuurlijk de 
sportieve strijd om de kransen.

Voor onze vereniging zijn ook weer veel prijzen gewon-
nen op KNKB niveau, individueel bij de welpen,
pupillen, schooljeugd, meisjes/jongens, junioren en zelfs 
bij de 50+ maar ook in afdelingsverband.
Er werd in bijna iedere categorie door onze vereniging 
een NK gekaatst. Het jongenspartuur bestaand
uit Pieter-Siebe Cuperus, Jan Bandstra en Jelmer To-
rensma wisten op het NK in Kimswerd een 3 e prijs
te behalen, nogmaals van harte. Dit partuur was ook te 
zien op de Freule in Wommels. De eerste 2
omlopen wisten ze daar keurig te winnen maar helaas 
verloren zij in de 3 e omloop, helaas hier net
geen prijs voor hen.
Op de Ald Meiers Partij in Hitzum (de freule voor meis-
jes) werd door Isabella Sijtsma, Suzanna
Allema en Hester Torensma de 3e prijs behaald. Een hele 
beste prestatie omdat het alle drie
‘eerstejaars’ meisjes zijn, nogmaals van harte.
En wat zijn we ook trots dat we dit jaar een lid van onze 
eigen vereniging mochten bewonderen op
de PC. Rutger Torensma kaatste een prima seizoen en 
hierdoor kaatste hij zich met zijn maten Jurrit
Osinga en Harold de Boer met genoeg punten direct naar 
de PC in Franeker. Helaas verloren ze de 1 e
omloop, maar deze ervaring pakt niemand hen meer af. 
Klasse gedaan.
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Ook een woord van dank aan onze sponsors, want 
zonder jullie kunnen wij geen partijen organiseren. 
We noemen met trots onze sponsors:

de alde sTjelp oosTeRnijkeRk
hoesman niaWieR
FRequenT beveiligingen meTslaWieR
vleesbedRijF WeidenaaR dokkum
kWekeRij keegsTRa nes
mulTiTech oosTeRnijkeRk
a.c. mol assuRanTien niaWieR
pieT en saakje de boeR oosTeRnijkeRk
gRyTmanshoeve niaWieR
nuTma meTslaWieR
jeugdhonk iT hokje niaWieR
auTobedRijF peeT en Wiebe kuipeR oosTeR-
nijkeRk
moai mei blommen oosTeRnijkeRk

Ook zijn we er enorm trots op hoe we ons in heel Fries-
land kunnen laten zien in onze prachtige
nieuwe afdelings- en KNKB shirts.
Weidenaar, Synco Dredging BV, Faber Installatietechniek 
en Veenma Dokkum, enorm bedankt voor
het sponsoren van onze shirts.
Het komt er op neer dat er dit jaar nieuwe kaatsertjes bij 
zijn gekomen op trainingen en
ledenpartijen. Dat kaatsers die hun vorig jaar nog niet 
zelfstandig konden redden in de wedstrijden,
nu zo vooruit zijn gegaan, dat ze zich prima redden op de 
wedstrijd. Dat we er qua kleding keurig

bijlopen, dat we een PC kaatser in onze vereniging heb-
ben en dat we prijzen hebben gewonnen in de
hele regio en provincie. Dat onze KNKB kaatsers gedre-
ven zijn om de jeugdleden te trainen. Dat we
leren dat verliezen er ook bij hoort. Dat er voor elk ni-
veau een wedstrijd is, dat het niet uitmaakt of je
wint of verliest zolang je maar heel veel plezier aan het 
kaatsen beleeft.
Voor volgend jaar zouden we ook weer veel activiteiten 
en wedstrijden willen organiseren voor onze
leden, maar we hopen dat het bestuur dan wel voltallig 
zal zijn.
Dus wie zich in wil zetten voor onze vereniging in welke 
vorm dan ook, schroom niet om te vragen
wat dit precies inhoudt en wat er mogelijk is.
Volgend jaar gaan Antje Allema en Neeltje Cuperus het 
bestuur verlaten en blijven Gert Jan Sijtsma
en Anja Bandstra over. Samen kunnen wij uiteraard geen 
vereniging draaiende houden, dus we
hopen en vertrouwen erop dat we dit samen op kunnen 
lossen.
Voor vragen op- of aanmerkingen kunnen jullie altijd bij 
ons terecht.
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Sinds een aantal maanden is het mogelijk om in Ooster-
nijkerk en Metslawier de Dockumer cadeaubon te kopen 
en te besteden. We vinden het fijn dat we
met deze bon mogen samenwerken met de onderne-
mersvereniging van Dokkum. Deze bon is verkrijgbaar bij 
Anno 1832 in Oosternijkerk en bij Café
Veldzicht in Metslawier. 
Het is natuurlijk een super leuk cadeau om te geven als 
dank voor de inzet van bestuursleden of vrijwilligers van 
de verschillende clubs en verenigingen in onze regio. Of 
als cadeau voor personeelsleden die een jubileum te 
vieren hebben. Hoe leuk is het om dan een bon te geven 
die ook bij onze eigen winkels in de regio weer
besteed kan worden. De bon is er in € 5,- 10,- en 20 euro 
en kan ook in Dokkum worden besteed.
Andersom kunnen Dokkumers ook de bon verzilveren in 
Oosternijkerk, Metslawier en Niawier.

Op 17 September was ons jaarslijks uitje met de club. 
Dit keer konden we verzamelen in Dokkum bij
stadscafé Artisante, voor een stadswandeling met gids. 
Altijd leuk om te horen en te zien wat de
geschiedenis van een stad is, zeker als je er zo dichtbij 
woont. Na de stadswandeling konden we door
naar de Schreiershoek voor een lekkere BBQ. Ondanks 
dat het behoorlijk waaide konden we daar
mooi onder de terras verwarming zitten. We kijken terug 
op een geslaagd uitje.

Op Woensdag 2 November is er weer de jaarlijkse BHV 
herhalingscursus. Leden van de OCOO krijgen
elk jaar een uitnodiging om mee te doen en omdat ze lid 
zijn van de club krijgen ze een mooiekorting.

We hebben het afgelopen jaar vele ondernemers bena-
derd om lid te worden. We zijn dan ook blij
om te melden dat we inmiddels ruim 60 leden hebben. 
Ook agrarische ondernemers zijn welkom bij
de club. Wilt u graag lid worden neem dan contact op 
met ons info@ocoo.frl of bel 0620741629

Het bestuur van de OCOO bestaat uit:
Rudi Groenwold
Foekje Meindersma (secretaris)
Anton Nutma
Yme Meirink (penningmeester)
Hinke Elzinga (voorzitter)
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WaT doeT de veReniging?
Eigenlijk is de uitvaartvereniging, net als bijvoorbeeld de 
gezinszorg en het Groene Kruis ontstaan uit
de burenplicht. De vereniging verzorgt de uitvaart van de 
leden. Daarvoor wordt veelal de bode
ingeschakeld. Onze vereniging heeft daarvoor afspraken 
gemaakt  met Uitvaartzorg Zeilinga. Maar
natuurlijk bepaalt u of uw familie uiteindelijk zelf wie de 
uitvaart verzorgt. De bode kan desgewenst alles regelen, 
zoals opbaren, vervoer, advertenties en adviseren bij de 
keuze van een kist en noem maar op. Verder zorgt de 
vereniging in eerste instantie voor het betalen van alle
rekeningen die verband houden met de uitvaart. En er 
wordt naderhand in één keer afgerekend met de
familie, onder aftrek van het vergoedingsbedrag van de 
vereniging. Momenteel bedraagt deze
vergoeding € 700,–.
De begrafenisvereniging probeert de kosten zo laag mo-
gelijk te houden. Zo maakt de vereniging
jaarlijks afspraken met de bode over het tarief. Ook ont-
vangt de vereniging korting op advertenties, op
de kosten van aanschaf van een kist e.d. Deze korting 
wordt weer doorgegeven aan de leden.

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 kinde-
ren 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 ge-
wenst 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 name-
lijk 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)

Moet er iets veranderen ? 
Geef dat dan 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 0519-241658 of kijk eens op
http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl

We hopen in begin volgend jaar een vergadering te plan-
nen en zien u dan graag
Hou de sociale media’s en krant in de gaten voor de 
uitnodiging.

Tevens zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid, 
mocht je interesse hebben neem dan contact op
met 1 van de bestuursleden.



Verhalenavond vrijdagavond 18 November 2022 
vanaf 19.00 uur.
Verhalenavond is ontstaan uit de geweldige 2018 
verhalen waarmee LF2018 opende.
Verhalen in huiskamers, ziekenhuizen, cafés, kerken, 
verenigingen en bedrijven.
Een avond waarop in de hele provincie verhalen 
worden verteld, door wie dat maar wil, aan ieder-
een die ze maar horen wil; dat maakt
Verhalenavond een uniek evenement. 

Het thema van dit jaar is ‘De Ommekear.’
We kennen allemaal een moment, waarop ons leven 
een grote wending nam: De Ommekeer/ De Om-
mekear. Verhalen geïnspireerd op zo’n gebeurtenis 
behoren tot de mooiste om te vertellen en om naar 
te luisteren.
Ook onze dorpen doen mee, op verschillende plek-
ken zijn de verhalen te beluisteren.

In Niawier zijn deze avond drie verhalen te beluiste-
ren. Sabine Atkins en Sietske van der Meulen vertel-
len hun verhaal op de
Grytmanswei 1. Zij vertellen hun verhaal om 19.00, 
20.00 en 21.00 uur. .
Een spannend verhaal over een melding waarop 2 
agenten op onderzoek gaan. 
Wat zullen ze aantreffen? Zij zijn allebei gek op thril-
lers en nemen je graag mee in dit verhaal met een 
verrassende ontknoping.

Peter Tromp verteld in de Klaestertsjerke aan het 
Tsjerkepaed 4 zijn verhaal over de Ommekear in zijn 
leven. Hij doet zijn verhaal om 19.15, 20.15 en 21.15 
uur. Covid zo dichtbij en toch ver weg. Het gaat goed 
zolang het goed gaat en overkomt mij niet. Dit is 
hoe we meestal denken. 
Maar wat als je ermee in aanraking komt? 
Plots is het in je leven en neemt het de macht
over. Niet meer zelf de touwtjes in handen, ook niet 
voor je gezinsleden. De impact, van heel ziek zijn, 
niets meer kunnen en van ontwaken uit
coma tot revalidatie.

Tiny Weidenaar vertelt haar verhaal thuis aan de 
Bredewei 4a.
Om 19.30, 20.15 en 21.00 uur is dit verhaal te 
beluisteren. Haar verhaal gaat over een meisje uit 
een groot gezin. Het was eenvoudig gezin met elf 
kinderen. Ze heeft een gelukkige onbezorgde jeugd, 
ze dacht erover na wat ze later wilde worden, maar 
daar kwam niets van terecht want op een dag kwam 
een ommekeer in haar leven……………

En wanneer u/jij naar de verhalen hebt geluisterd is 
er in Nij Sion
gelegenheid elkaar te ontmoeten en onder het ge-
not van een drankje
nog even na te praten.
Wij zien jullie graag op 18 November.
Peter, Sabine, Sietske en Tiny. 



high Tea
Op 18 augustus was er de jaarlijkse high tea, wat was het 
weer een fijne middag, met heerlijke hapjes en drankjes, 
heel mooi weer en het allerbelangrijkste, heel veel lieve 
gasten. Het was een top middag!

Eten is vaak meer dan het vullen van je maag.
Als je samen met anderen eet, is het ook een moment
waarop je elkaar ontmoet.

Met bovenstaande woorden op de uitnodiging hebben 
we onze gasten gevraagd om te komen eten bij de gast-
vrouwen in Niawier op dinsdag 29 november.
We hopen elkaar te treffen op verschillende locaties in 
het dorp en gaan onze gasten verwennen met een heer-
lijke maaltijd.
Een vast menu hebben we niet, elke gastvrouw gebruikt 
haar eigen recepten.

P.s. Hebt u geen uitnodiging ontvangen voor de aan-
schuifmaaltijd en u bent 70 jaar of ouder dan kunt u zich 
alsnog opgeven bij één van de gastvrouwen.

De gastvrouwen: Anne, Anneke, Carolien, Dorothé, 
Geertje, Hylkje, Linda en Tiny
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Ons speciale dorp is zo divers als maar kan, maar wat dit 
dorp nog niet had, was een eigen preparateur!
Dat is niet de reden dat ik ermee begonnen ben, maar 
het is wel een mooie uitkomst!
Sinds september van dit jaar ben ik bezig met de oplei-
ding tot vogelpreparateur (de foto is ook mijn
eerste preparaat!). De kunst om vogels op zo’n manier 
het ‘eeuwige leven’ te geven is ook uniek en
niet voor iedereen weggelegd. Om mij buiten de lesda-
gen om ook bezig te houden heb ik zelf al een
aardige voorraad aan vogels waar ik mijn talenten op kan 
uitoefenen. Toch kan er altijd meer bij!
Mocht er iemand zijn die en vogel vindt en denkt aan 
mij, dan hoor ik dat graag! Denk hierbij altijd
aan je eigen veiligheid! Vogelgriep is geen grap, pak de 
vogels niet op zonder handschoenen en als
het beestje in 100 stukjes ligt, kan de natuur z’n gang 
verder gaan en is opzetten niet meer mogelijk.
Raamslachtoffers en verkeersslachtoffers zijn hierbij een 
goed voorbeeld van vogels die nog goed op
te zetten zijn.
Weet je niet zeker of een vogel nog op te zetten is, veeg 
dan over de veertjes rond de ogen, laten
deze los, dan is de vogel niet meer te prepareren ( het 
skelet nog wel, maar daar ben ik nog niet in
geschoold).
Mocht je naar aanleiding van dit korte stukje nog vragen 
hebben, ik wil er graag extra over vertellen!
Groeten,
Leonard van Hijum
Siercksmawei 17
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Hooi! Mijn naam is Aljantine Holtewes. Ik ben 20 jaar en 
woonachtig in Niawier.

Sinds Februari 2022 ben ik mijn eigen klein onderneming 
gestart! Dit onder de naam IT blomsTik Famke. 
De naam zegt het al, ik maak en verkoop bloemstukken. 
Dit doe ik vooral met natuurlijk en droog materiaal, hier-
door blijven mijn bloemstukken lang mooi. Het mooie
van bloemstukken vind ik dat je de seizoenen er prachtig 
uit kan halen. 
Denk tijdens de zomer aan schelpjes en felle kleuren en 
in de winter aan zachtere tinten en natuurlijk de kersts-
feren.
Vanaf Februari tot en met nu heb ik niet stil gezeten en 
heb ik verschillende wandecoratie
bedacht en gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan toefjes, dit 
is samengesteld groen met bloemen
wat mooi indroogt en aan de muur opgehangen kan wor-
den. Ook kunt u droogbloemen bij
mij vinden wat ik tevens verwerk in ringen en wat ook 
prachtig aan de muur hangt.
Sinds oktober ben ik zelf kaarsjes gaan maken in verschil-
lende vormen! Zodat ik mijn
onderneming met allemaal creatieve decoratie aan kan 
vullen en hoe leuk is het om het zelf
te maken. In de toekomst zullen er vast meer creatieve 
en decoratieve accessoires bij
komen.
Mocht u zelf ideeën hebben; ik maak ook bloemstukken 
op bestelling
Hopelijk na mijn voorstel stukje vraagt u zich af: “waar 
kan ik haar dan vinden?”. U kunt mij
online vinden op facebook en instagram onder de naam 
It blomstik famke. Binnenkort hoop
ik mijn website ook online te zetten: http://www.itblom-
stikfamke.nl/ Tevens ben ik te vinden
op de volgende markten Zaterdag 3 December de kerst 
fair van Walterswald in de Nije Warf,
vrijdag 9 December en zaterdag 10 december op de 
kerstfair van Dokkum. Tot dan!

It Blomstikfamke – Siercksmawei 27 – Niawier – 06-83 
344 755
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Zaterdag 27 augustus werd het voetbalseizoen geopend 
met de inmiddels traditionele Kick-Off dag.
Deze keer werd er vanwege de vele andere activiteiten 
in de omgeving alleen een schoonmaak/opruim ochtend 
gehouden. Vele vrijwilligers waren aanwezig om de kan-
tine en opbergruimte schoon te maken. Rondom het veld 
werd alles onkruidvrij gemaakt. Ook waren een
aantal timmermannen actief om het kassahokje een 
beetje toonbaarder te maken. Dit alles om met
een goed onderhouden en opgeruimd sportcomplex de 
competitie te beginnen. Ropta Boys gaat dit
jaar met twee seniorenelftallen aan de competitie begin-
nen. Het 1 e elftal komt na degradatie van
vorig seizoen uit in de 4 e klasse waarbij veel ploegen uit 
de omgeving spelen. Het 3 e elftal is een 7tal
geworden maar heeft tot op heden nog geen wedstrijd 
gespeeld omdat ze of zelf te weinig spelers
hebben of de tegenstander had spelersproblemen. De 
45+ en 35+ zijn ook dit jaar weer actief op de
vrijdagavonden. Ook de dames hebben geen elftal meer 
en spelen dit seizoen op vrijdagavond hun
wedstrijden en dan ook als 7tal. Verder zijn er natuurlijk 
ook nog de diverse jeugdelftallen waarbij
het de laatste jaren opvalt dat er veel meisjesteams ac-
tief zijn. Er wordt dus volop gevoetbald en
publiek is van harte welkom op het sporterrein in 
Oosternijkerk.

Wat gebeurde er verder nog en wat staat ons dit jaar nog 
te wachten.
18 juni werd het seizoen voor de jeugd afgesloten met 
een mixtoernooi. Ook op 18 juni speelde
Ropta Boys de beslissingswedstrijd om degradatie te 
voorkomen. Dit was een beslissingswedstrijd
gespeeld in Drachten. Zoals de meesten wel weten ging 
dit niet goed want er werd kansloos met 4-0
verloren tegen Lycurgus uit Groningen zodat degradatie 
naar de 4 e klasse een feit was.
Na lang zoeken om een geschikte datum werd op 8 juli 
de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden.
Een dag later, op zaterdag 9 juli, was de CopaRopta die 
onder mooie weersomstandigheden werd
gehouden. De organisatie had gekozen om de opzet iets 
kleiner te houden om het overzichtelijk te
houden.
Ondertussen zijn er ook alweer diverse actie geweest 
zoals de Grote Club actie en de Rabo
clubsupport actie. In november gaan we weer de jaarlijk-
se aardappelactie houden.
Na de wedstrijd van Ropta Boys 1 tegen VIOD op 29 okto-
ber is er een oktoberfest georganiseerd.
Verder zijn voor de darts liefhebbers en de klaverjas lief-
hebbers nog een paar datums om vrij te
houden. Op 5 november wordt er een darttoernooi ge-
houden. Ook dit jaar nog twee klaverjas
datums en wel op 11 november en 16 december.

Hylkje’s pluktún
Zoals jullie misschien weten, hebben mijn man Romke en 
ik nu alweer 29 jaar een stukje land aan de grientereed. 
Hier is Romke al vele jaren bezig met het verbouwen van 
groente en fruit. Romke is imker, de bijenvolken staan 
op het land. Nadat ik in juni ben gestopt met werken in 
het verzorgingshuis, heb ik nagedacht over wat ik nu zou 
willen doen. Ik heb het altijd heel erg fijn gevonden om 
in de tuin bezig te zijn en ik liep al een poosje rond met 
het idee
om een pluktuin te beginnen. Na het plannen maken en 
ontwerpen heb ik de afgelopen maanden met hulp van 
Romke hard gewerkt om dit te realiseren. De pluktuin 
bestaat merendeels uit vaste planten, aangevuld met 
bolgewassen en eenjarige planten.
De vaste planten zijn o.a. phlox, aster, grassen, mon-
nikskap, vaste zonnebloem, vroege en herfstbloeiende 
margrieten enz. Er zijn vanaf het vroege voorjaar tot laat 
in de herfst altijd bloeiende bloemen. Het is een heerlijke 
plek om buiten bezig te zijn, maarook een plek om rustig 
te ontspannen en te genieten van alles wat er groeit en 
bloeit. 

Hylkje’s pluktún 
Zoals jullie misschien weten, hebben mijn man  Romke en ik nu alweer 29  jaar 
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De vaste planten zijn o.a. phlox, aster, grassen, 
monnikskap, vaste zonnebloem, vroege en 
herfstbloeiende margrieten enz. 
Er zijn  vanaf het vroege voorjaar tot laat in de herfst 
altijd bloeiende bloemen. 
 
Het is een heerlijke plek om buiten bezig te zijn, maar 
ook een plek om rustig te ontspannen en te genieten 

van alles wat er groeit en bloeit. 
 
 Volgend jaar is er voor iedereen de gelegenheid om ook  vrijblijvend mee te 
genieten van ons heerlijk plekje op de grientereed.  
Er kan  tegen een kleine vergoeding  een bos bloemen worden geplukt, of 
gewoon een wandeling door de tuin worden gemaakt. 
 
 
 
 Groetnis, 
 

Romke en Hylkje 

Volgend jaar is er voor iedereen de gelegenheid om ook 
vrijblijvend mee te
genieten van ons heerlijk plekje op de grientereed. 
Er kan tegen een kleine vergoeding een bos bloemen 
worden geplukt, of gewoon een wandeling door de tuin 
worden gemaakt.
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AED, een stukje veiligheid voor de inwoners van onze 
dorpen.

We hebben zo’n 20 mensen in onze dorpen wonen die 
jaarlijks hun reanimatie diploma netjes
verlengen doormiddels van het bijwonen van een trai-
ning.
Toch kunnen we nog steeds meer mensen erbij hebben. 
Wil jij leren reanimeren, meld je dan aan!
Voor de zomer wil ik graag een cursus voor deze starters 
organiseren in samenwerking met de EHBO
verening. In één avond leer je het apparaat bedienen en 
krijg je inzicht hoe te handelen. Hieraan zijn
wel kosten verbonden, maar als je nog nooit een reke-
ning hebt ingestuurd naar je zorgverzekering
dan is de kans groot dat zij de eerste keer vergoeden. 
Informeer dus even bij je zorgverzekeraar.
De ervaring heeft ons geleerd tot nu toe, dat het gebruik 
en dus het inzetten in onze dorpen van de
AED gelukkig nog nooit nodig is geweest. Maar mocht 
het nodig zijn, zorg dan dat je weet hoe het
werkt. Zo voorkom je dat je machteloos langs de kant 
staat en niet weet wat te doen. Er kan zomaar
een situatie in je eigen gezin, je omgeving of bij inwoner 
van het dorp voordoen waar reanimatie

nodig is. Ben jij dan degene die het slachtoffer kan hel-
pen en hopelijk dat het er toe leidt dat we een
leven hebben kunnen redden. Juist in de eerste minuten 
is de kans van slagen zo groot.
Doe het voor je zelf, doe het voor de medemens!!
Mail je opgave naar: aedniawier@gmail.com. Heb je vra-
gen dan mag je deze natuurlijk ook altijd mailen. 

Of kom even bij mij aan de deur, Siercksmawei 27.

Hartveilige groet,
Peter Tromp

Na een lange tijd stilte vanuit de Saschuur gaat deze 
eindelijk weer open!
De feestdagen komen er weer aan en zijn er onder 
andere voor Sinterklaas en Kerst leuke hebbedingetjes 
ingekocht. Op vrijdag 18 nov. ga ik open van 13.00 tot 
17.00 uur. Daarnaast ga ik regelmatig open op andere 
dagen. Als je wat nodig hebt kun je altijd een berichtje of 
belletje doen om op een ander tijdstip langs te komen. In 
november en december komen er ook gasten een mid-
dag en/of avond bij mij staan met hun kraam. Graag wil 
ik jullie verrassen met hun bijzondere producten.
Op mijn fb pagina laat ik jullie weten wanneer zij komen
( fb de Saschuur)
Als de vlag uithangt en het bord staat buiten, kom dan 
gezellig langs!

Ik heb er in ieder geval weer zin in

Groetjes Saskia Hiemstra 
Siercksmaweg 10
Niawier
0634332568
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De nieuwe bewoners van de De Skulp 9
Hallo allemaal!

Wij zijn Jolanda en Sander, de nieuwe 
bewoners van De Skulp 9 sinds september. 
Na jarenlang in de drukte en hectiek van ‘de 
grote stad’ te hebben gewoond, Amsterdam, 
wilden we graag naar een natuurlijker en 
mooier omgeving. Die hebben we hier 
gevonden! Jolanda kende deze streek, zij is
hier geboren en opgegroeid, terwijl Sander 
een geboren en getogen Brabander is, 
Eindhoven om precies te zijn. 

Wij woonden in Amsterdam vanwege ons 
werk in het toerisme als Reisleiders waarbij
we veel via Schiphol reisden.
Vanwege Covid kwam dit onverwacht ten 
einde en werden wij gedwongen in Nederland 
te blijven. Hierbij werd al snel duidelijk dat 
wij de natuur en weidsheid misten die wij 
gewend waren van onze reizen door Azië en 
Afrika. Zelfs een tuin hadden wij niet. Ook 
werd duidelijk dat we niet meer
alsmaar onderweg wilden zijn, maar juist 
wat meer rust, regelmaat en tijd voor elkaar 
willen hebben. Na enige tijd zoeken, kijken, 
oriënteren en informeren, viel onze keuze op 
Niawier. Inmiddels is Jolanda werkzaam in het 
onderwijs, terwijl Sander nog af en toe een 
reis begeleidt en ondertussen uitkijkt naar 
andere mogelijkheden. Als hobby trekken wij 
graag er op uit, de natuur in voor de vogels 
en andere dieren, waarbij de Waddeneilanden 
vaak bezocht worden.
We zijn erg blij met deze plek en gaan er van 
uit nog vele mooie jaren hier te wonen en 
daarbij jullie te kunnen leren kennen.

Groet,
Jolanda en Sander

FeRhuzeT yn eigen doaRp en úT eigen lân

De nije bewenners fan de Terpstrjitte 5

Wa hie inkele jierren werom tinke kind dat wy 
nochris ferhúzje soene nei de oare kant fan it
doarp. Sûnt ús trouwen wennen wy oan de 
Singel 7. Dus al hast 56 jier. Dat is in hiel 
skoft. En doe’t begjin maart wy it hûs oan de 
Terpstrjitte 5 oanbean krigen wiene de bern
entûsjaster as wy. Mar nei it besjen fan de 
wenning en it meitsjen fan de ferbouplannen
krige wy der ek nocht oan. Dus wy wiene tige 
bliid dat wy de wenning krigen en binne der-
neibegûn mei it slopen en it klussen. 
Eltse jûn en sneon hawwe de bern en de 
pake- en beppesizzers hurd wurke. 
In nij húske, in nije brûs, in nije keuken én 
sinnepanielen op it dak. En mei it resultaat 
binne we tige wiis. 

Begjin augustus koene wy ferhúzje nei de 
Terpstrjitte 5! It prachtige útsicht, de skitte-
rende sinne yn de moarntiid, it fertier fan de 
jeugd fan it Hokje, der is hieltyd wol wat te 
belibjen.

Noch net in momint spyt hân en hoopje dat 
wy noch lang fan dit skoane plakje genietsje
meie. 
In hertlike groet fan Riel en Joke Dijkstra



Goeiedei elkenien!

Sa as de measte minsken yn it doarp ynmid-
dels witte sille, bin ik eind augustus ferhûze. 
Fan it âlderlik hús op de Singel 9 nei de oare 
kant fan it bosk, yn it âlde skoallegebouw op 
de Skulp 24. 

Doe’t bekend waard dat d’r minsken socht 
waarden om yn de âlde basisskoalle te wenj-
en wie ik wol wat skeptisch oan it begjin. Mar 
dochs beslúten om ris te hifkjen oer it hoe en 
wat. Fanôf dat momint is it eins hiel rap gien. 
It is hiel wat oars as de gemiddelde wenning, 
mar yn disse tiid fûn ik it dochs wol in moaie 
kâns om op mysels te gean. Wol apart om 
yniens yn it âlde klaslokaal te wenjen, wer ik 
sels fansels ek sitten haw. Mar it went útein-
delik ek gau wol wer. Mei in goeie hulp yn de 
foarm fan ús heit haw ik myn best dien om 
d’r wat húsliks fan te meitsjen. En sa is it 
earst best te dwaan jir! 

Groetnis,

Ate Piet Hoekstra
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Zoals jullie al weten, bestaat mijn hobby uit oldtimer 
brommers. Het afgelopen seizoen heb ik mooie rit-
ten gemaakt  door Friesland, Groningen, Drenthe en 
ook nog even over de Duitse grens gereden om een 
lekkere schnitzel te eten met een biertje erbij.
Het seizoen is bijna ten einde alleen op 5 november 
a.s. nog een Snertrit met de
Brommerclub uit Kollum en dan is het weer tijd voor 
wat onderhoud, waarna beide oldtimers weer aan 
hun winterslaap kunnen beginnen na 2000 km zon-
der problemen op de weg te hebben gereden.

Dan is het weer tijd voor mijn andere hobby, het ro-
ken van worst, kip en karbonade in de rookoven bij 
ons op het terras achter het huis. Dat doe ik als de 
wind het weiland in staat, dan heeft er last van. Ove-
rigens is het wel een heerlijke geur van eikenhout.
Het enige wat ik moet doen is de temperatuur in de 
gaten houden, zo rond de 60 graden en even onder 
het deksel kijken of alles nog aan de haken zit. Dit is 
heel ontspannend om te doen. Na zo’n 90 minuten 
is het klaar en dan is het smullen maar.

Groetnis Jan Gardien



WauW, Wat een geWeldige opbrengst Weer voor het 
longfonds!
dit jaar heeft het longfonds € 448,70 van niaWier/
Wetsens mogen ontvangen. 
In de bussen zat €302,20 en via de qr-code, 
Whatsapp en facebook is nog eens €146,50 opge-
haald.
Iedereen Weer enorm bedankt voor uW gift!
Wederom jacky, sjoukje, carolien en djoke super 
bedankt voor jullie inzet!

doWnload nu de nieuWe ôffalapp
heb jij hem al? de nieuWe ôffalapp noardeast-frys-
lân en dantumadiel voor mobiele telefoon of 
tablet?
of gebruik je inmiddels 
WWW.offalkalinder.nl 
zoWel in de gratis app als op de Website vind je 
alle informatie over afval en de
afvalkalender. vanaf september 2022 is de 
afvalkalender digitaal beschikbaar
en ontvang je geen
papieren afvalkalender meer thuis. door de 
digitale afvalkalender te gebruiken, heb je
altijd de meest actuele versie.
Indien geWenst kun je zelf via de Website de 
afvalkalender uitprinten.
lukt dit niet?
neem contact op met de gemeente via 
telefoonnummer (0519) 29 88 88.
of mail naar info@noardeast-fryslan.nl.
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Tromgeroffel vanuit it Klankenhûs
Inmiddels hebben er in ons mooie nieuwe Klankenhûs al 
prachtige klankbelevingen plaatsgevonden.
Voor en indien mogelijk mét mensen tijdens zeer uiteen-
lopende levenssituaties waaronder mensen
met een (ernstige) meervoudige beperking.
Tijdens deze unieke vorm van klankbeleving is er altijd 
ruimte voor een lach maar ook voor een dikke
traan, want muziek is de taal van het hart en van de ziel.
Ook behoort Klank met Kinderen tot de mogelijkheden. 
In de donkere december maand zal er op
zaterdag 10 december een speciale &quot;Vrouw in 
Klankbeleving&quot; plaatsvinden. Van 14 uur tot 17 uur.
Op zaterdag 17 december is er een klankbeleving middag 
voor íedereen van 14 tot 17 uur. Samen
uiteenlopende klanken van stem en instrumenten bele-
ven in een knusse setting in it Klankenhûs en
bij droog weer ook bij de Vuurplaats.
Tevens zal er met veel enthousiasme stembevrijding edu-
catie gegeven worden, op ontspannen en
vrolijke wijze het leren (h)erkennen van je eigen unieke 
stem.
Én...het zou ook zo maar eens kunnen zijn dat er tijdens 
deze educatie soepeltjes gedanst gaat
worden. Dat klinkt toch als muziek in de oren?
De (niet onbelangrijke) details voor deze middagen zijn:
Waar: - it Klankenhûs / bij de Vuurplaats
Wanneer: - zaterdag 10 december : Vrouw in Klankbele-
ving.

december : voor iedereen.
Hoe laat : - van 14 tot 17 uur
Kosten : - Deze klank investering in jezelf is 50 euro per 
persoon per middag.
Voor kinderen tot 12 jaar 35 euro per persoon per mid-
dag.
Reserveer nu alvast jouw plekje in it Klankenhûs.
- Via : een privébericht, mail (info@nadita-zang.nl) of 
WhatsApp (06 83 70 12 10)
Mocht je meer willen weten over klankbeleving mogelijk-
heden?
www.nadita-zang.nl

is de website, mocht je daarover vragen hebben dan sta 
ik je ook graag telefonisch te woord (
eventueel ook in het Frysk)
We ont-moeten je/jullie graag in klank.
Liefs vanuit it Klankenhûs

In niawier en wetsens zijn vast veel oude en 
nieuwe foto’s, filmpjes, boeken en plakboeken 
die de moeite waard zijn om samen op een avond 
in nij sion te
bekijken. op 15 september is er een voorproefje 
geweest en de aanwezigen hebben genoten van 
de foto’s en boeken met knipsels uit de jaren 
tachtig en negentig
van de vorige eeuw. wat zou het mooi zijn hier 
samen van te genieten.
wie wil een avond organiseren of samen met mij 
organiseren? laat het mij weten.
je kunt mailen naar tinyweidenaar@hotmail.
com of mij 0519-241700.

oja...

aanvang: 10.00 uuR
koFFie/Thee zijn vooR eigen Rekening.
de daTums sTaan eldeRs in de 
doRpskRanT ondeR nij sion.
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Rom in jier lyn dy ik hjir in foarstel om meielkoar in hek-
werk te realiserjen, sadat der in mooi plakje
kaam om der wat beestjes te hâlden wer at elsenien fan 
genietsje kin.
En wat ha jim in jild jûn! ! Geweldig! Tige tank hjir foar!
It âlde stek moast earst nog opromme wurde, sels hie ik 
in gryp te pakken, mar lokkich woe de soan
it oppakke en mei hulp fan de buorlju en in pear oare 
monnen wie it samar klear!
Ek hjir nogris tank foar! Ek wol ik Johan nog tank sizze 
foar de tekeningen dy hy makke hat foar de
fergunning! Top jonge!
Wat ha we in mooi plakje midden yn it doarp! In prachtig 
hekwurk fan Robuust in hout!
Set troch Jaap van der Wal en syn heit. In klus dy se yn 
oardel dei dien hawwe.
Ik koe net wachtsje om de bisten der yn te dwaan! De 
skiep mei hun lamkes en de trije geitsjes.
Ek hie ik al 2 grutte Flaamse reuzen, mar doe’t se dêr in 
dei rûnen wie ik al ien kwyt!!
Alles yn rep en roer! soe der toch in gotsje ûnder it stek 
troch sitte? buurfrou en de dochter wienen
al drok oant sykjen!
Ik hie al in trekker mei modder regele om der toch nog 
mar bij lâns, Mar ik wir nog mar krekt op it lân
doe’t myn each op de haspel foel…
Hee der miste in plank en ik seag twa eegjes en in pear 
grutte earen! Se hie in moai plakje fûn! En sil
der straks wol útkomme!
Dit jier komme der nog wol meer bisten te rinnen, mar it 
mat aans nol wat reine! oas ha we te min
gêrs !!
Der komme nog twa bankjes bij te stean en in pear skûl-
hokjes foar it fee .
Nog 1 fraagje…se bin gek op bôle, mar aub net te folle! 
At jim oer ha der stjit in bak bei it lytse
stekje, dan nim ik it mei nei hûs foar de oare bisten.
At der wat is of jim ha in fraag? Belje my! 0615021525

groet Jenny Boonstra-Wiersma
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Helaas hebben we vanuit de gymnastiekvereniging min-
der goed nieuws. De huidige gymdocent van de groepen 
drie t/m acht, meester Klaas, heeft aangegeven de gym-
lessen niet meer te kunnen combineren met zijn afstu-
deren. Dat betekent dat hij donderdag 13 oktober zijn 
laatste gymles geeft. We vinden dit ontzettend jammer!

De ouders van de kinderen zijn inmiddels op de hoogte. 
Achter de schermen zijn wij al een poos druk bezig om 
een vervanger te zoeken, tot nu toe helaas zonder resul-
taat. Dat betekent dat er na 13 oktober voorlopig geen 
gym meer gegeven wordt op donderdag. We hopen in 
de nabije toekomst een nieuwe juf of meester te vinden. 
Zodra dit is gelukt, laten we het weten.

Groep drie kan wel blijven gymmen, zij kunnen namelijk 
aansluiten bij de gymles van groep 1 en 2. Deze is op 
woensdag van 13.00 tot 13.45 uur en wordt gegeven 
door juf Ingrid.

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben en wel 
graag hun kind willen laten sporten, is er het Jeugdsport-
fonds. Dit fonds betaalt de contributie voor kinderen uit 
gezinnen waar te weinig geld is voor bijv. een sportclub. 
Voor meer informatie, ga naar https://jeugdfondsspor-
tencultuur.nl/fondsen/friesland/ of benader gerust één 
van de bestuursleden.

We hopen snel met positief nieuws te komen!

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Anneke Swart
Rianne Sprietsma
Paulien Jagersma
Aukje Faber
Rosanna de Jong               

‘Trailer van Morgenstond in Moddergat,  opgenomen in Niawier, Wetsens en Moddergat.’
In oktober 2020 verbleef Job Antonie met zijn filmcrew drie weken in ons huis aan de Singel 2.
Hij schreef in de dorpskrant van november 2020 over zijn ervaringen gedurende die periode. 

“Het is morgenstond in Moddergat. Een klein kustdorpje in Nederland bereidt zich voor op het jaarlijkse rituele offer-
feest om het afwenden van de klimaatcrisis te vieren. Maar het offer, een jonge man, besluit kort voordat het feest 
kan losbarsten, dat hij toch liever wil leven.”
De film is klaar en Job kreeg een lovende beoordeling van zijn docenten van de filmacademie in Berlijn. 
Voor het zien van de film moeten we geduld hebben. 
Het is voor Job belangrijk om zijn film eerst te laten zien op gerenommeerde festivals. 

Denk aan filmfestivals in Toronto, San Sebastián of Clermont Ferrand. Daarna volgt een voorstelling voor de inwoners 
van  Niawier en Wetsens. 
Nog even geduld dus.

De trailer is al wel te zien op https://youtu.be/ebwWj5wsO9s
Vriendelijke groet van Job,
Mabel en Martin
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Nieuws van www’

Net voor de zomervakantie, op donderdag 14 juli, gingen 
de peuters samen op schoolreisje. We
gingen naar kinderboerderij ‘Anna Zijlstra Hoeve’ in Dok-
kum. De kinderen hebben daar volop
gespeeld en ook de dieren waren erg interessant. Een-
maal terug op school, stonden er heerlijke
pannenkoeken klaar én een lekker ijsje. Wat een topdag!

Wist u dat…
…er regelmatig kinderen uit groep 8 ons komen 
voorlezen?
…peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’ nu ook kinderen 
 ontvangt op de vrijdagmorgen?
…de peuters begin oktober mee hebben gedaan met de 
Kinderboekenweek met het thema ‘Gi-Ga- Groen!’?

Extra informatie Peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’
Peuterspeelzaal ‘de Lytse Wrâld’ is gevestigd in het nieu-
we gebouw van Kindcentrum ‘de Wrâldwizer’. De peuters 
hebben hun eigen ruimte binnen dit prachtige gebouw 
en kunnen lekker buiten spelen op een omheind speel-
plein aan de achterkant van het Kindcentrum.
De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen in de leef-
tijd van 2-4 jaar. ‘De Lytse Wrâld’ is geopend
op maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur. De 
kinderen maken hier kennis met verschillende
soorten materiaal die van belang zijn voor hun ontwikke-
ling. Spelenderwijs leren ze omgaan met
andere leeftijdsgenoten. Sinds de overname door ‘Stich-
ting Kinderopvang Friesland’ kunnen ouders
zelf kiezen welke dagdelen hun peuter naar school gaat.
Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee 
naar huis. Dit is om de taalontwikkeling van
de peuters te stimuleren. Deze boeken kunnen thuis 
samen met de ouders worden gelezen. Een

aantal keer per jaar staat een prentenboek centraal en 
worden er allerlei activiteiten rondom dit
thema gedaan.
In de school is een informatiemap voor ouders aanwezig. 
Hierin staat meer informatie over de
organisatie ‘Stichting Kinderopvang Friesland’ en peuter-
speelzaal ‘de Lytse Wrâld’. In deze map zitten
ook de gegevens die de GGD nodig acht voor ‘de Lytse 
Wrâld’. De map staat in de hal boven de
kapstokken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, 
aarzel dan niet, en neem contact op met de
leidsters.

Leidsters
Maandag Afke Froukje
Dinsdag Afke Froukje
Woensdag Afke Jeffina
Donderdag Afke Jeffina
Vrijdag Froukje Jeffina

Contactgegevens ‘de Lytse Wrâld’
06-13575848

Opgave peuters
www.kinderopvangfriesland.nl
(online inschrijfformulier)

Tijden
Brengen: 8.15 – 8.30 uur
Ophalen: 12.15 uur

Nieuwsgierig? 
Kom gerust een kijkje nemen op ‘de Lytse Wrâld’!
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Grutsk en lokkich sette wy der noch in 
stuoltsje by!

Ús leave soantsje en broerke Meint Dirk 
(ropnamme: Meint) is berne op 23 july 
2022!

 

Grutske âlders en broer

Pieter, Hilde en Rienk Venema fan de 
Siercksmawei 16. 

Op 27 juli binne wy grutske âlders wurren 
van ús jonkje Tsjirk Hendrik

Groetjes Rimer en Amarins Lawerman
Siercksmawei 3
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Bijzondere Beesten, BloemBollen middag

Van uitstel komt geen afstel…..en dus was het zater-
dagmiddag 15 oktober jl. eindelijk zover.
Burendag 2022 werd alsnog gevierd en alle inwo-
ners van Niawier en Wetsens waren daarvoor huis 
aan huis uitgenodigd, zodat jong en oud konden 
meedoen.

Dankzij een gulle gift van het Oranjefonds en met 
hulp van een aantal enthousiaste dorpsbewoners 
is het gelukt om meer dan 500 biologische bloem-
bollen in Doarpstún By de Beam te planten. Een 
hele klus maar vele handen maken licht werk luidt 
het gezegde en de koffie met (veel te veel) heerlijke 
zelfgebakken cake en koek smaakte daarna dubbel 
zo lekker onder de boom.
Nogmaals hartelijk dank lieve mensen voor jullie 
onmisbare hulp!

Straks in het voorjaar van 2023 hopen we dat onze 
beide dorpen zullen komen genieten van de uit-
bundige bloei van de hyacinten, narcissen, tulpen, 
alliums, muscari’s en frittilaria’s in de dorpstuin.

Van de toekomst naar het heden bij de Bistenwille 
Op ‘e Kamp, waar Hennie Snijder klaarstond voor 
de kinderen met een groot blanco canvas en potten 
plakkaatverf. Helaas was er niet al te veel animo om 
de verschillende grote en kleine dieren uit de wei 
op het doek te schilderen, maar de kinderen die het 
wel gedaan hebben, waren maar wat trots op hun 
werk. Zij mochten ook nog een tegel beschilderen 
om mee naar huis te nemen, samen met de nodige 
snoeperij. Hartelijk dank Hennie en de kinderen.
Van het heden ten slotte naar het verleden in Nij 
Sion, waar bijzondere herinneringen werden opge-
haald. Er werd druk gebladerd in oude fotoboeken 
van school. Het was met name voor de oudere 
inwoners en hun families, een feest van herkenning. 
Ook de plakboeken met vroegere krantenknipsels 
over Niawier en Wetsens brachten veel herinne-
ringen naar boven, net zoals de filmpjes die op de 
laptop konden worden bekeken. Dit alles onder het 
genot van een drankje en hartige hapjes onder meer 
aangeboden door Dorpsbelang. 
Wij kijken terug op een geslaagde mienskipsmiddei 
voor jong en oud!

Freonlike groetnis fan de Doarpstún dames, Magda, 
Dorothé, Tiny, Djoke, Carolien en Linda
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Tijdens de corona konden we geen burendag 
vieren.. 

We hadden met pasen wel wat lekkers bij de buurt 
bewoners gebracht, en met de kerst een kerststukje, 
maar meer zat er niet in helaas.. 
Gelukkig konden we dit jaar weer een aanvraag 
doen, alleen moet je best wel wat leuke idee beden-
ken! 
We hebben ooit al eens een paar duizend krokus 
bolletjes geplant, ook heeft elk huis 1 of meerdere 
fruitbomen gekregen, en hebben we allemaal een 
vogelhuisje of insecten bakje geplaatst. 

Dit jaar hebben we besloten om een mooie tent te 
kopen, omdat Mevr austen haar boerderij had ver-
kocht, waar we jarenlang plezier van hebben gehad. 
Het is een prachtige party tent geworden van 4 bij 8 
meter! 
Het opbouwen was nog een dingetje.. wij, de da-
mes zouden wel even het frame in elkaar knutselen, 
maar dat was nog een hele klus!  gelukkig kwamen 
de mannen later, en na wat tips van it hokje de tent-
bouwer expert, kregen we het gevaarte voor donker 
nog overeind! 
Wat hebben we een prachtige avond gehad! De 
temperatuur was nog lekker voor de tijd van het 
jaar, en we hebben heerlijk eten gehad van Jan 
cooks 4 you! 
Goed verzorgd en er was meer dan genoeg! 

Het was een grote groep van 35 personen, ook kon-
den we kennis maken met 4 nieuwe buurt bewo-
ners! Bart en Annechien en Rene en Baukje.  

Helaas hebben we afscheid genomen van Riel en 
Joke, we hopen dat jullie “it tige nei it sin” krije op 
de Terpstrjitte!  Doordat het snel donker werd heb-
ben we de bingo afgelast en prijsjes verdeeld door 
een getal te raden.

We kunnen terug kijken op een gezellige avond! 
Veel gelachen en heerlijk gegeten!
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Buertferniening ‘Mei Elkoar’ fan de Siercksmawei, it stik 
fanôf de t-krusing by de Bornensisstrjitte
rjochting de Grytsmanswei hat sûnt koart in nij bestjoer. 
Wim en Magda Rietdijk hawwe it stokje
oerdroegen oan Annet Basteleur, Tjerk van der Mooren, 
Imelda van Hijum en Hilde Venema.
De bestjoerswiksel hat plakfûn yn septimber wêrtroch it 
wat koart dei wie om noch wat te
organisearjen mei de buorljudei dy’t oars ek altiid plak-
fynt yn septimber. Sa hawwe wy noch
in barbecue organisearre yn oktober wêrby ús eigen Jan 
Cooks 4 You en Sigrid it buffet fersoarge ha.
It wie ek alwer trije jier lyn dat wy foar it lêst in buorl-
judei hân hawwe, dus it waard heech tiid om
wer ris wat te dwaan. Wy bin de middei begûn mei kofje, 
tee en selsmakke cake wêrnei oanslutend
de barbecue oanstutsen waard. Wy koene noflik sitte yn 
de loads fan Tjerk wêr ’t wy alle romte
hiene om gesellich te sitte. It wy in tige slagge dei en wy 
hoopje dat elkenien der mei wille op werom
sjocht. Ús tank giet nochris út nei Jan en Sigrid foar de 
organisaasje fan it buffet, it wie hearlik!
Annet, Tjerk, Imelda en Hilde
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Zoals de meesten van jullie wel weten is zo’n 3 jaar terug onze broer Johan 
veel te vroeg overleden aan de gevolgen van alvleesklier kanker. Wij missen 
Johan nog elke dag, wij hadden toen al het idee om daar wat mee te doen. 
Maar door corona kwam dat er niet van.
Nu na 3 jaar is het ons gelukt om ons in te schrijven voor de Alp d’HuZes. 
Dit is een fiets en loopevenement op de Alp d’Huez in Frankrijk.
Wij zijn van plan om dit op de racefiets te doen.  Albert gaat voor het 
maximale aantal van 6 x omhoog en Baukje heeft als doel om dit 3 x te pres-
teren. Hiervoor moet er veel getraind worden en wij zullen dan ook minder in 
het hardloop tenue te zien zijn maar in een strak racefietspakje.

Dit evenement vindt plaats op 1 juni 2023. 
Waarom dit bericht nu, nou is het zo dat hiermee geld opgehaald wordt voor 
KWF stichting kankerbestrijding, ons doel is dan ook om minimaal €5000 bij 
elkaar te krijgen en daar hebben wij jullie hulp voor nodig. 
Wij zullen acties gaan houden en vragen jullie om de site van Niawier
Wetsens en facebook in de gaten te houden, het is allemaal nog vrij pril maar 
de dorpskrant komt nu uit en alle publiciteit is meegenomen!

Willen jullie meer weten of ons willen sponseren  bel of mail ons.
Groet,
Albert en Baukje
Wetsens
Telefoon: 06-30804455 / 06-83029072
Email: A.Kingma9@kpnplanet.nl
 
P.S. Er komt kleding en ook is er de mogelijkheid om hier een logo op af te
drukken (minimaal € 250 euro)
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Zangkoor De Sionsjongers is een gemengd koor, en we repeteren wekelijks op de woensdagavond, onder leiding van 
Zwaanette Dijkstra, in dorpshuis Nij Sion.

We zijn begonnen als kerkkoor, maar tegenwoordig zingen we ook nummers uit diverse genre’s, zoals Let it be van de 
Beatles, Family Tree van Venice, Fries-talige nummers of een mooie ballade.

Door corona hebben we een tijd niet kunnen oefenen of optreden. Fijn dat het nu weer kan!
Binnenkort treden we op in de Waadwente in Dokkum, en ook gaan we naar Verzorgingshuis Foswert in Ferwerd. 
Mooi om te doen, en te zien hoe demensen er daar van genieten!

Sinds afgelopen tijd hebben we twee koorleden minder.
Ko Graas,is verhuist naar Leeuwarden. We zullen de gastvrijheid van Ko en Anneke missen met onze jaarlijkse nieuw-
jaarsbijeenkomst. Wat hadden we het altijd gezellig. 

En dan een lid van het eerste uur, Dinie Sijtsma. Zij sloeg bijna nooit een repetitie over en
heeft altijd met veel plezier bij ons gezongen. Een bloemetje was dus wel op zn plaats,

Als u/je het zingen een keer wil proberen, kom gerust een keer binnenlopen.
We oefenen op woensdagavond van 19.15u. tot 20.30u.
We kunnen er nog wel wat ‘sjongers’ erbij hebben.
Tot ziens bij de Sionsjongers.
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Jeu de Boules, het dorp zegt er ja tegen!
Een tijdje terug hebben Meint en Peter een enquête 
uitgeschreven om te horen of er in het dorp
interesse leeft voor het aanleggen van jeu de boules 
banen. Zo’n 40 mensen hebben hierop
gereageerd, daar zijn we uiteraard heel blij mee. Het 
heeft ons geholpen om een goed inschatting te
maken of wij onze energie hierin gaan steken. Dank aan 
de personen die gereageerd hebben. De
conclusie is dat het warm wordt ontvangen en wij groen 
licht krijgen om dit verder op te pakken. Wij
gaan er dus voor. Hopelijk hebben we in de loop van 
2023 onze eigen banen gerealiseerd.
Fijn dat zoveel mensen hebben laten weten dit initiatief 
een warm hart toe te dragen. Het merendeel
heeft aangegeven om na realisatie wel mee te willen 
spelen. We overwegen zelfs om een club op te
zetten, zodat er ook een soort van competitie gespeeld 
kan worden. Ook zijn er diverse mensen die
hebben aangeven te willen helpen. Prachtig dus, het 

dorp geloofd in verrijking van deze voorziening.
Het leefbaar houden van het dorp, even samen komen 
om gezellig een partijtje te spelen.
Ook hoorden we reacties van het lijkt mij leuk om mee te 
doen, om mee te spelen, maar kan ik dit
spel wel, begrijp ik het wel. Wees gerust, wij denken dat 
een ieder dit kan spelen, of je nu jong bent
of wat ouder. Na 1x meespelen zal er veel duidelijk wor-
den en dan wordt het pas echt leuk. Als de
banen eenmaal gerealiseerd zijn, zijn we voornemens 
om wat demonstraties te verzorgen. Op deze
manier kun je even kijken hoe het werkt en hoeveel ple-
zier mensen hieraan beleven.
Inmiddels is dorpsbelang op de hoogte van ons voorne-
men om er voor te gaan. Zij gaan in overleg
met de gemeente om te horen of we ons dorp kunnen 
en mogen verrijken. Inmiddels werken wij
door aan locatie, tekeningen en bij wie we subsidies kun-
nen aanvragen. Spannend, maar o zo leuk!
Hartelijke groet, Meint en Peter

Het was een klein stukje in de vorige dorpskrant. 5 regels. Je zou er zomaar overheen kunnen
lezen. Maar het was een hele serieuze aanklacht over de snelheid van het verkeer op de Grytmanswei/Siercksmawei. 
Tijdens het versieren van de straat met het dorpsfeest in juni kwamen de gesprekken en klachten hierover flink op 
gang. De meeste bewoners waren het erover eens. De maximumsnelheid van 30 km p/u wordt wel heel vaak over-
schreden. Soms door dorpsgenoten maar ook heel vaak door passanten. En ook tractoren weten het gaspedaal soms 
flink in te trappen. De weg nodigt uit tot te snel rijden. Het voelt onveilig. Vooral ter hoogte van Veenma is de straat 
een mooie brede asfaltweg.
Maar wat kunnen we er aan doen? Een auto of aanhanger aan de weg parkeren is een noodoplossing die soms tot 
onoverzichtelijke situaties leidt. Toch het is wel een signaal! Eigenlijk zou het anders moeten. Bijvoorbeeld een weg-
versmalling door asverspringingen of bloembakken. Dit wordt ook in andere dorpen wel toegepast. Of het aanbren-
gen van rode fietsstroken en duidelijk witte belijning waardoor de weg smaller lijkt. Mogelijkheden genoeg maar 
dit kunnen en mogen we niet zelf doen. Hiervoor hebben we de hulp nodig van de gemeente. Wat we wel hebben 
gedaan is een brief opgesteld aan het gemeentebestuur. In deze brief vragen we ze om mee te denken en te werken 
aan een veiliger situatie voor de toekomst. Veel dorpsgenoten hebben hun handtekening eronder gezet. 
Deze oproep zou de gemeenteraad toch niet onberoerd moeten laten. Het bestuur van Dorpsbelang
gaat de brief en handtekeningen overhandigen aan de wethouder en wij wachten af of ze gehoor geven aan onze 
noodkreet.
Mei elkoar voor een veiliger doarp!!!



Nieuws PG Metslawier-Niawier.
Op zondag 23 oktober hebben we in een feestelijke 
dienst gevierd dat onze predikant ds. Adema 40 jaar 
predikant is geweest.
Hij begon zijn loopbaan als predikant van de gemeentes 
Noardburgum en Jistrum, omdat zij al heel lang vacant 
waren geweest gaf hij hier de voorkeur
aan. Onervaren en slecht 25 jaar jong, waagde hij de 
sprong.

Veel moest hij nog leren, preken, vergaderen en kennis-
makings bezoeken. Na zeven jaar waren er “hoorders” in 
de kerk van de kerkelijke gemeente uit
Gorredijk en heeft ds. Adema dit beroep aangenomen is 
daar gaan wonen. Hij was nog steeds vrijgezel maar heeft 
daar zijn liefde voor het leven gevonden.
Weer zeven jaar later vertrokken ze naar Vroomshoop 
maar het Friese platteland bleef rekken en zo kwamen ze 
na ruim zeven jaar in Garijp terecht.

En nu al weer 10 jaar wonen ze met heel veel plezier in 
Metslawier. In de feestelijke kerkdienst preekte ds. Ade-
ma over een tekst uit het boek Jesaja waar staat: 

Troost, troost mijn volk..........
Deze tekst heeft hij ook gebruikt in de dienst 40 jaar 
geleden. We konden genieten van zang en muziek van de 
dochters van ds. Adema Famke en Renske, en hun vrien-
den en ook de zang en muziek van Jappie en
Zwaanette was prachtig. Na de dienst was er voor ieder-
een een hapje en drankje en voor de familie en genodig-
den was er een heerlijke lunch.
We kunnen terug zien op een mooie en goede zondag.
In December wordt er een Kerstbroodmaaltijd gehouden 
voor ouderen en alleenstaanden vanaf 65 jaar.
En in februari eten met een praatje waar de uitnodiging 
nog voor volgt.

In de Kerstnacht, 24 December a.s., wordt er een kuier 
georganiseerd door het Dreamteam deze gaat door Nia-
wier, een flyer wordt huis aan huis verspreid in
de dorpen met daarin meer informatie.
De kerkdiensten worden om en om gehouden in Niawier 
in Nij Sion en Metslawier in Rehoboth aan de B. Becker-
strjitte op de zondagen en beginnen
om half tien. 
U/jij bent van harte welkom.
Op de website http://pkn-metslawier-niawier.nl/ vindt u 
meer informatie.

Tiny Weidenaar 
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Yn memoriam Ids Pieter Weidenaar,
berne yn Nijewier op 17 juli 1985, ferstoarn op 22 september 2022.

Soan fan ús doarpsgenoaten: Janco en Ingrid Weidenaar, broer/sweager/omke
fan Dick Janco, Margriet en de bern en Winanda, freon van Selle en heit fan

Sven, Liam en Ise.
Fan lyts of oan de freon fan elkenien.

Mei Dick-Janco werke, op stap en it libben ûntdekke en foar Winanda de grutte
broer dy’t altyd klear stie foar har.

Nei 8 jier By de Boarne begûn in nij aventoer op de MAVO.
Kok wurde en gjin slachter dat like him wol in strak plan.

Nei de koksskoalle gie Ids oan it wurk yn de horeca, earst yn Dokkum, dernei
yn Dokkumer Nije Silen en yn Grins. It ietensiede wie echt syn ding. Hy waard

sels Fryske Grillmaster fan it jier, de kroan op syn wurk.
In 2020 begûn in nij aventoer yn de Pannekoekentrein yn Marrum. Fol faasje

útein en nei 2 wiken op slot i.f.m de earste lockdown. Wat in ferskrikkelik
begjin en hoe no fierder. It gie op en del mar as alles iepen wie gie it as it

slytjaget.
In eigen bierke ûntwikelje wie in grutte winsk fan Ids. It like him in goed idee
om in Spoorbier meitsje te litten. Nei in hiele soad priuwen en testen kamen

der trije smaken út de bus.
As heit wie Ids op syn best sa as Sven en Liam sizze: Heit is de allerleafste. Syn 3

bern wienen syn hiele wrâld. Ids, in grutte sterke kerel. Altyd blier, noflik en
mei in wurdsje foar elkenien. Sosjaal en begien mei lyts en grut.

Wy witte datsto de rêst fûn hast dêrsto miskien al lang om oan it sykjen west
hast.

Unsichtbere rêchsek
Alle minsken nimme yn it libben

In ûnsichtbere rêchsek mei harren mei
Dêryn ferborgen safolle dingen

Sammelje yn tal fan herinneringen.
Meastentiids is hy wol te rissen

Ja is hy suver licht

Mar somtiden is hy swier fan triennen
En kin hy hast net mear ticht.

Foar dy wie dyn rêchsek te swier
Dat drukte op dyn rêch, op dyn bestean.

Mar no bist frij en hast rest fûn yn it gean.

Janco en Ingrid, bern en lytsbern, Selle en bern, wy winskje jim in protte sterkte
ta yn dizze slimme tiid.
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In memoriam. 
 
Op zaterdag 24 september is overleden onze dorpsgenoot op de leeftijd van 87 
jaar, 
 

    Hielke Kloostra. 
 
Geboren op 3 juli 1935 aan de Singel en zijn hele leven gewoond in Niawier. 
Toen hij in 1963 trouwde met Ruurdtje zijn ze komen wonen aan de 
Bornensisstrjitte en daar is hij ook overleden. 
Als timmerman heeft hij gewerkt en daardoor kon hij ook veel betekenen voor 
zijn kinderen die heeft hij veel geholpen bij het bouwen of verbouwen van hun 
huis. Ook mocht hij graag fietsen en wandelen, de elfstedentocht heeft hij 12 
keer gefietst. Het laatste half jaar gingen zijn krachten achteruit en was het 
wandelen en fietsen niet meer mogelijk. 
 
Zijn vrouw Ruurdtje, kinderen, klein en achterkleinkinderen wensen we veel 
sterkte en troost in dit verdriet. 
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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)

Scriba
Bea Meindersma   Skipfeartsein 38, Metslawier   
06-12025975 

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 06-57589498
- Webmaster: Peter & Annemarie  0519-701 239
Tromp



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 06-46670162
 Bas Dijkstra     06-293 06 240
- Ledenadministr.:Freerk Ids  06-505 79 415
 de Beer
- Jeugdbestuur: Geert van Wieren 06-23982507

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   06-17416102
Arvid Tempelman   06-546 66 998
Erik Turkstra    06-238 96 558
Johan Wijma     06-346 01 399   
           
Tuindames
- Magda Rietdijk   0519-242370
- 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
- Hylkje van Dellen       06-23002953
- Geertje Weidenaar    0519-241747
Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of 
zijn de gegevens niet correct?

Mail dit naar niawierwetsens@gmail.com
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Dorpskrant redactie
- Tiny Weidenaar    0519-241 700
- Marion de Wal    06-107 82 823
- Annemarie Tromp    0519-701 239
Freonen fan it Hokje
- Voorzitter : vacant
- 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
- Contactpersoon Anneke Swart  06-42131590

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: Leonard van Hijum / Ingrid 
Weidenaar     0519-241900 
     06-46561870
- 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
- Leonard van Hijum    06-465 61 870

 
 




