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Het goede nieuws is dat dit van tijdelijke aard is. Na de vakantieperiode
wanneer frisse lucht, zon, volop vitamines, meditatieve momenten en
weinig alcoholische versnaperingen hun helend werk hebben gedaan en
creativiteit wederom de boventoon voert, kunnen we in de herfst weer
onderhoudende columns verwachten. Nog even geduld dus.
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En of u voor een poosje Metslawier verlaat of thuisblijft, we hopen dat u
geniet van de zomerperiode, van heerlijk niksdoen, en dat u uw accu weer
oplaadt.
Wij hopen u in de herfst weer te ontmoeten!
Redactie Metslawier Actief

Braderie 2014
De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de
voorbereidingen van de 18-de Braderie die gepland staat op woensdag

Er hebben zich al weer een redelijk aantal standhouders bij de
commissie aangemeld. Het verleden heeft ons geleerd dat er zich de
laatste weken voor de datum dat de braderie gehouden wordt altijd
nog een aantal standhouders komt melden. Dit is wat afhankelijk van
hun verkopen op eerder gehouden braderieën en van de te verwachten
weersomstandigheden. Over het algemeen waren standhouders
voorgaande jaren altijd tevreden met de gerealiseerde verkoop te
Metslawier.

Op woensdag 16 september 2015
Voetbalvereniging
Ropta Boysbestaat
50 jaar.
september
2015

Op woensdag 16
nog
Voetbalvereniging Ropta BoysDat50duurt
jaar.

een tijdje, maar er is al een jubileumcommissie actief om de festiviteiten rond dit jubileum te
organiseren.

Dat duurt nog een tijdje, maar er is al een jubileumMaar hierbij hebben wij ook HULP nodig!
commissie actief om de festiviteiten
rond dit jubileum te
Wij zijn op dit moment vooral op
Ook dit jaar is er voor de jeugd weer de mogelijkheid
om hun spulletjes
organiseren.
contactgegevens van oud-leden.
te koop aan te bieden. De commissie wil geen grote huishoudelijk
apparaten e.d. via de jeugd te koop aangeboden zien.
De commissie geeft publiciteit aan deze braderie door het plaatsen van
borden langs diverse wegen in de gemeente Dongeradeel en door het
verspreiden van raambiljetten in de ons omringende dorpen, Dokkum,
Damwoude en op diverse campings rond het Lauwersmeer.
Zijn er nog dorpsgenoten die een stand willen op de braderie dan kunnen
die zich melden bij de heer Sj. Postma. Tel. 06-53198072

bestaat

zoek

naar

Dus ken jij iemand die lid geweest is van Ropta Boys of
Maar hierbij hebben wij ook HULP
nodig!
ben jij zelf oud-lid, geef dit dan door op het mailadres
roptaboys50jaar@outlook.com

Wij zijn op dit moment Wijvooral
op zoek naar
ontvangen graag naam, adres, telefoonnummer en
contactgegevens van oud-leden.
mailadres van de betreffende persoon om deze op de
hoogte te houden van de festiviteiten.

Dus ken jij iemand die lid geweest
van Ropta Boys of
ALVASTis
DANK!
We hopen ook dit jaar weer een gezellige braderie te organiseren met
ben jij zelf oud-lid, geef dit dan
door op het mailadres
Jubileumcommissie
goed weer en een grote publieke opkomst.
roptaboys50jaar@outlook.com
Klaas Brouwer, voorzitter
De Braderie commissie.

Tineke Slager, secretaris
Yme Braaksma
Wij ontvangen graag naam, adres,
telefoonnummer
Douwe Jaap
Meinsma
Jan Torensma
mailadres van de betreffendeSietske
persoon
om deze op
Torensma
Jan Age Wijma
hoogte te houden van de festiviteiten.
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Herbergier in Metslawier (deel 2)
Dan gaan we nu weer even terug naar het voormalig gemeentehuis waar
ik al eerder over schreef. Want de helft van het gemeentehuis was
vroeger tevens café. Maar het gemeentehuis (toen Grietenijhuis) was
voorheen in het grote witte huis waar in mijn tijd fam. J. van der Wagen
woonde en nu fam. Van de Vleugel.

Ook toen was de helft café en tevens regtkamer tot 1829 en was K.G.
Brunia eigenaar. Vanaf mei 1829 werd er huur (door de grietenij) betaald
aan Andries Johs de Jong, kastelein, voor een kamer in een huis. Dit
huis was een herberg en tevens was hier de grietenijkamer in gevestigd,
staande op de plaats van het laatse voormalige gemeentehuis. Het bevat
dan drie goede en behoorlijke vertrekken, één dient tot secretarie der
gemeente, één tot raadkamer en één tot gelagkamer van den kastelein.
Het gemeentehuis is dan een gebouw van één verdieping. In 1850 wordt
de herberg verhuurd aan Nicolaas Plantinga en echtgenote Geertje
Weninga. In 1859 en 1868 waren er overéénkomsten: logementhouder
waren Ybele Geerts van der Veen en zijn vrouw Jeltje Karels Calt.

In 1877 komt er een nieuw gemeentehuis met twee verdiepingen,
wat er tegenwoordig nog staat. Na inschrijving op 5-5-1887 werd als
logementhouder benoemd Jacob Donga en zijn vrouw Aaltje Visser, dit
duurde tot 2-5-1894. Daarna kwam Hinne Poppes en zijn vrouw Antje
Rijpma. En daarna op 30-1-1905 waren dat Jacob Sipkes Kalma en Aaltje
Pieters Hilarides.
De combinatie
gemeentehuis/herberg
duurde tot 1909.
Het “Witte huis” is
voor lange tijd na 1829
wel café gebleven ( In
1834 schrijft men over
herberg met stalling)
want in 1832 en voor
1842 woonde hier Feike Ulkes Haaksma, timmerman en kastelein. In 1842
woonde hier onder meer Ontvanger Jouke Jelgerhuis Gatsonides en voor
1875 IJsbrand Gatsonides, notarisklerk. Hierna werd eigenaar: Arjen
Eelzes Kingma, als kastelein/landbouwer. Dit was nog voor 1881. En na
zijn overlijden zijn weduwe Romkje Dirks Reiding. Uit een ander gegeven
word vermeld; dat het gebouw/herberg in vorm vergelijkbaar is met het
pand van de Gouden Klok te Holwerd ( zie foto hieronder).
We weten niet of de
familie Gatsonides
naast hun werk ook
kastelein waren.
In 1885 volgde een
gedeeltelijke afbraak,
waarbij een dubbele
woning werd gebouwd,
met als eigenaar
Romkje Dirks Reiding,

die dan getrouwd is met M.G. Nammersma (deze heeft een boerderij te
Metslawier). De kans is groot dat Romkje naar de boerderij is gegaan
want Nammersma is dan eigenaar van het “Witte huis” en het werd toen
bewoond door onder andere A.E. Koning. Maar na de verbouwing van 1885
zie ik nergens meer dat het een café is geweest. Maar het huidige café
“Veldzicht” was toen nog een boerderij in werd in 1885 verkocht aan
Auke Piers de Graaf en zijn vrouw Maaike Sijmens de Graaf- Jaarsma
afkomstig van Ternaard. Auke is dan koopman en kastelein.
Einde deel 2

Gebruik Grasbakken
Onlangs heeft Gemeentewurk in ons dorp geconstateerd dat er naast en
in de bestaande grasbakken rommel is gedeponeerd wat niet voor deze
bakken bestemd is. Uiteraard zijn deze bakken bestemd voor grasafval
en niet voor struiken/takken etc.
Deze keer heeft de gemeente de bakken geleegd, mocht dit weer
gebeuren dan kan mogelijk de betreffende bak verwijderd worden en is
bij u in de buurt geen stortmogelijkheid meer!

Henk Tacoma.

Niet voor niets staat op de bakken dat deze alleen
bestemd zijn voor gras!!!

Uitslag kleurwedstijd

Graag als dorpsbewoners uw medewerking om dit in de toekomst te
voorkomen en “vervuilers” hierop aanspreken.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Dorpsbelang.

Sparen voor de zending

Winnaar Lente kleurplaat: Jacob Mol.
Hij heeft zijn prijs in ontvangst mogen nemen, een mooie set Oranje
spullen.

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels
en kaarten ingezameld voor de zending.
Ook onze gemeente Metslawier / Niawier doet hieraan mee.
De (dubbele) kaarten, ansichtkaarten, postzegels, geboortekaartjes,
telefoonkaarten, oud Ned.- en buitenlands geld, mobieltjes en cartridges
worden door de leden van de ZEM-commissie verzameld.
In de hal van Rehoboth en Nij Sion staat een bus / doos, waarin u dit
materiaal kan doen. Ook kan u het meegeven aan de leden van de ZEM.
Contactpersoon Niawier Anita Mol tel. nr. 321072 en in Metslawier
Alie Popkema tel. nr. 241882.

De commissie brengt het naar Damwoude, waar het materiaal eerst
wordt gesorteerd en vandaar gaat het naar Kerk in Actie Utrecht.
De kaarten, postzegels, telefoonkaarten en geboortekaartjes worden
via verkoopadressen, op verzamelbeurzen, markten en op marktplaats
verkocht.

Activiteiten in ”De Skûle”
Van 8 juli t/m 26 september 2014 zijn
er de volgende activiteiten in de Skûle.
Dag

Datum

Activiteit

Ruimte

Aanvang

Dinsdag

8 juli

Bezoek uurtje

Romsicht

15.00 uur

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn.

Dinsdag

9 juli

Film

Romsicht

15.00 uur

2. Vooral oudere kaarten / ansichtkaarten zijn zeer gewild.

Dinsdag

15 juli

Kledingverkoop
“Ritsma Kornhorn”

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

22 juli

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Vrijdag

25 juli

Zomer Bingo

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

29 juli

Activiteit verzorgd
door Tineke

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

5 Aug

Romsicht

15.00 uur

Maar verder zijn alle kaarten, waarvan u denkt dat ze gespaard worden,
welkom. Het oude geld, wat niet meer inwisselbaar is bij de centrale

Activiteit verzorgd
door Tineke

Dinsdag

12 Aug

Romsicht

15.00 uur

banken, gaat naar verzamelaars, waardoor er een goede opbrengst is.
Ook mobieltjes en de cartridges worden verkocht.

Activiteit verzorgd
door Tineke

Dinsdag

19 aug

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Woensdag 27 aug

Braderie

Om de
Skûle

Vanaf
14.00 uur

Woensdag 18 sept

Andela “Ron Kluts”

Romsicht

15.00 uur

Vrijdag

Bingo
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Enkele richtlijnen:

3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, b.v.:
Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne
Geddes, Unicef, Bloemenkaarten, Removos (mond en voetschilders),
hartjeskaarten “Voor het kind” (met hartje achterop), De Koninklijke
Nederlandse Reddingsmaatschappij.

Helpt u / help jij ons sparen? Een kleine moeite, maar de moeite waard!
De opbrengst is voor het totale werk van Kerk in Actie.
Een hartelijke groet,
de leden van de ZEM-commissie.

27 sept

Naast deze activiteiten, is er elke maandag vanaf 15.00 uur,
samen zingen en elke vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur huiskamer,
borreluurtje in zaal Romsicht.
Veranderingen worden aangegeven op de lijst, die hangt op het
publicatiebord in de hal.

Kapeldiensten
03 Juli

14 augustus

04 September

17 Juli

31 augustus*

11September

31 Juli

29 augustus

21 September **
25 September

* Heiligavondmaal op zondag aanvang dienst 11.00 uur.

Easysit demonstratie
Op Dinsdag 2 september
van 10.00 tot 15.00 uur
in de Hal van de Skûle.

** Deze dienst is op de zondag, als afsluiting van de feestweek tevens
vieren wij in deze dienst het Heiligavondmaal.
Een ieder van 55 jaar en ouder uit Metslawier wordt van harte
uitgenodigd aan deze activiteiten mee te doen en mee te beleven.
Vervoer hoeft geen bezwaar te zijn, u kunt hierover altijd even bellen
met 228989.

Bibliotheek

Inwoners van Metslawier vanaf 55 jaar, kunnen tegen een
kleine vergoeding (grootletter) boeken lenen in de Skûle.
Dit is elke woensdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur, in zaal
“Romsicht” bij de Fam. Streekstra.

Bezoek uurtje op dinsdag 8 juli
Deze middag zullen buurt bewoners, vrijwilligers en actieve bewoners
van de Skûle, een bezoekje brengen aan minder- /niet-actieve
bewoners in de Skûle. Voor alle mensen die worden bezocht is er een
presentje, die de bezoeker mee kan nemen.

Wilt u ook mee doen dan kunt u zich opgeven bij Annie en Elly in de Skûle
Mail: activiteitenskule@pasana.nl
Telefoon: 0519-244514
Meest geschikte tijd rond 14.30 tot 14.00 van ma t/m vrij.

Glasvezel in Friesland
De provincie is bezig glasvezel kabel aan te leggen in de provincie
Friesland.
Om een idee te krijgen of men belangstelling heeft kan een ieder zich
vrijblijvend aanmelden voor registratie op www.OpGlas.nl
OpGlas ondersteunt burgers die actief werk willen maken van glasvezel
in hun woonplaats. Op deze website vindt u informatie en documenten
om actief aan de slag te gaan en een supersnelle glasvezelverbinding
mogelijk te maken. Binnenkort kunt u zich hier online aansluiten bij een
bestaand burgerinitiatief, of zelfs uw eigen online initiatief starten!
Doe de OpGlas Scan om te zien of uw huishouden al toe is aan glasvezel.
Met de Postcode Check ziet u tegen welke prijs glasvezel op uw adres
leverbaar is. Nog geen glasvezel verkrijgbaar? Meld u dan kosteloos aan
voor onze inventarisatie breedbandbehoefte!
Rechtstreeks aanmelden
Snel uw behoefte kenbaar maken? Ga naar www.OpGlas.nl en vul het
formulier in. Dit verplicht u verder tot niets. Op dit moment is het
belangrijkste doel om in kaart te brengen waar de behoefte aan snel
en betrouwbaar internet leeft. Door u tevens aan te melden voor de
nieuwsbrief, blijft u op de hoogte van de vervolgstappen.

Proef gescheiden afval inzameling Metslawier
Door de gemeente is aangegeven dat, na verzoeken uit het dorp en
dorpsbelang de inzameling in ons dorp begint
April 2014

Vanaf 08.00 uur

Eerste resultaten Zuiver inzamelen in Metslawier zijn zeer
bemoedigend!

Toename scheiding afval
Toename scheiding kunststoffen, drankenverpakkingen, glas,
papier en textiel. Scheiding GFT kan beter..
Natuurlijke grondstoffen worden steeds schaarser, daarom
is het belangrijk grondstoffen zoveel mogelijk te recyclen. Zo
kan er van oud glas oneindig nieuw glas worden gemaakt,
wordt oudpapier weer nieuw papier en gft-afval wordt
verwerkt tot compost. Minstens de helft van de inhoud in
de grijze container blijkt geen restafval te zijn, maar juist
waardevolle en recyclebare grondstoffen als gft-afval, textiel,
oudpapier en glas. Om tot een betere scheiding van onder
andere GFT, oudpapier en glas te komen, is in november
2013 in Metslawier de proef ‘Beter Scheiden, goed voor
later’ gestart. Tijdens deze proef, die een jaar duurt, worden
kunststof verpakkingen en drankenkartons (zoals melk- en
sappakken) apart ingezameld.

Goede resultaten
Het belangrijkste doel van deze proef is een inhoudsvermindering van de grijze container met 41%. Deze vermindering
komt overeen met 87 kilogram per inwoner per jaar en wordt
gedaan door middel van een betere afvalscheiding.
In februari 2014 is een
zogenaamde sorteeranalyse
gehouden om te kijken
hoe de inhoud van de
grijze container eruit ziet in
vergelijking met de situatie
voorafgaand aan de proef.
De resultaten van deze
analyse zijn bemoedigend:
in het proefgebied is, tot
nu toe, de hoeveelheid
vergelijking met de rest van
gemeenten Dongeradeel
en Dantumadiel. Maar de
doelstelling van 41% is
(nog) niet gehaald.

Verder wordt er 4,7 kilogram drankenkartons per inwoner
ingezameld. Dit is eveneens een prima resultaat. Uit de
sorteeranalyse blijkt dat ook de hoeveelheid glas, papier en
textiel is afgenomen. Dat betekent dat de scheiding van deze
afvalstoffen ook is verbeterd.
Er komt nog altijd een grote hoeveelheid GFT in de grijze
container terecht. Vanaf mei tot en met augustus rijdt de
gemeente daarom in Metslawier extra GFT routes. Dit is een
extra service tijdens deze proef. We vragen alle inwoners van
Metslawier dus het GFT zo goed mogelijk apart te houden.

Ook is er een mogelijkheid dat huishoudens met kleine kinderen, die
te weinig ruimte in de bestaande container hebben voor de pampers,
bij uitzondering een extra exemplaar kunnen aanvragen bij de gemeente
(298777).
DB

Een groot aantal huishoudens in Metslawier doet actief mee
met de proef. De resultaten zijn dan ook zeer bemoedigend.
Vaak is wel zo dat de resultaten in het begin van een proef
extra goed zijn. De resultaten vasthouden blijkt vaak lastiger.

Kwaliteit kunststoffen
De gemeente heeft samen met Omrin gekeken naar de
kwaliteit van de kunststoffen die worden ingezameld. De
kwaliteit blijkt erg goed. Het materiaal is daardoor prima
geschikt voor hergebruik. Als de plastic verpakkingen zijn
ingezameld worden ze naar een sorteerinstallatie gebracht.
Daar wordt het gesorteerd op ‘type’ plastic. Daarna wordt het
in balen naar verwerkingsbedrijven gebracht. Meestal worden
hiervan korrels (granulaat) gemaakt die op hun beurt weer
kunnen worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Zwerfafval
Tijdens de inzameling van kunststoffen en drankenkartons is
er wel enkele malen zwerfafval ontstaan. Mede door de wind
en door katten.

Onjuiste data afvalkalender
Op de afvalkalender zijn voor de inzameling van de grijze
container verkeerde data vermeldt voor de inzameling
van de grijze container in de maanden oktober, november
en december. De juiste data zijn donderdag 9 oktober,
donderdag 6 november en donderdag 4 december.
Kijk voor meer informatie over de
plastic recycling op www.plasticheroes.nl

Op dit moment wordt er 10,9 kilogram kunststoffen per
inwoner apart ingezameld. Een mooi resultaat. Toch blijkt er

Kijk voor info, tips en weetjes op www.ikbengoedvoor.nl

voorraad zakken voor gescheiden inzameling
Bij Karel Hoogsteder is het distributiepunt van kratten, zakken en
informatiepakketten. U kunt hier terecht voor lege zakken.
Hoogsteder wil graag vooraf gebeld worden.
Gegevens:
Karel Hoogsteder
Tunstrjitte 11 Metslawier
Tel: 0519-242670
Ook bij Hette Meinema, Stationswei 9 (294161), zijn zakken op voorraad.

Ambulance / Brandweer / Politie 112
In niet - levensbedreigende
Ambulance
Brandweer
Politie

situaties
22 20 33
22 80 20
0900-8844

Dorpsagente
0900-8844
E-mail: trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl
Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer

14 05 19
29 87 77

Scholen
Christelijke basisschool de Rank
Roptawei 7
Tel: 24 18 17

Peuterspeelzaal De Pikestjelp
Stasjonswei 12
Tel: 24 45 13

Thuiszorg
Buurtzorg-Dokkum Nrd. e.o.

Tel: 06-23001213

Thuiszorg
Thuiszorg Het Friese Land

Tel: 058-215 73 00
Tel: 0900-8864

Ziekenhuis
Talma-Sionsberg, Brirdaarderstraat 68-70, Dokkum. Tel: 29 12 34
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur)

Gezondheid
Kerken
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens
Centraal meldpunt
29 22 23
Maandag t/m vrijdag
8.30 tot 12.30 uur en
13.00 tot 17.00 uur
Dierenarts:
Dierenassociatie Dokkum c.o. 29 25 26
Dierenambulance
0518-40 00 48 of 06-27 13 75 86
Dokterswacht

0900-11 27 112

Huisarts:
H.M.A. Wijmenga
B.Bekkerstrjitte 19
Tel: 24 12 70
Tel: 24 11 19 (spoed)

Tandarts:
A.A. Herbig
Roptawei 22
Tel: 24 13 60

Protestantse gemeente Metslawier/Niawier:
Rehoboth en gebouw de Schakel,
B. Bekkerstrjitte 27
Tel: 06-30 02 79 81
De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7
“De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel)
worden beluisterd op FM 102.8”
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte Niawier
Kleastertsjerke Niawier
Verenigingen
Aktiecomite Roemenië:
B. Elgersma

Tel: 24 12 62

Begrafenisvereniging
Begrafenis Ver. Helpt Elkander
Bode: R. Verbeek
Pennigmeester: K. Meindersma

Tel. 24 19 94 / 06-10 81 26 15
Tel. 24 20 13

Dorpsbelang
Voorzitter: H. Meinema
Tel: 29 41 61
Postadres: Stationswei 9, 9123 JZ Metslawier.
e.mail: hettemeinema@home.nl
Feestcommissie:
Voorzitter: Livius Meinsma
Jeugdhonk de Oanrin
De Singel 6
Contactpersoon T. Meinsma – Krol
Vrouwengespreksgroep
Inl. Mevr. G. de Beer Tûnstrjitte 19

Tel. 24 22 93

Tel: 24 22 93

Tel: 0519- 29 41 61

Sportverenigingen en voorzieningen
Biljartclub 55+ (in de Skûle)
lnl. J Streekstra B. Bekkerstrjitte 24

Tel: 24 15 02

Dartclub “Veldzicht”
Inl. Harold Wiersma www.metslawierdarts.nl
Hengelsportvereniging
Inl. A. Tjeerdsma, Niawier

Tel: 24 17 84

Kaatsvereniging “Lyts begjin”
Inl. C. Sijtsma, Terpstrjitte 12, Niawier

Tel: 24 16 75

Sportstichting Metslawier e.o.:
Voorzitter Ruurd Verbeek
Organisator van de jaarlijkse Wandeltocht

Tel. 24 19 94

Tennisclub Metslawier e.o.
Tennisbanen aan de Singel
Inl. C. Schat

Tel: 0511-423049

Voetbalvereniging Ropta -Boys
Inl. H. Meinsma Meinsmaweg 6

Tel: 58 92 64

Tel: 24 17 71

Ondernemersvereniging Metslawier/Niawier/Wetsens:
Secr. H.A. Meinema, Stasjonsweg 9,
9123 JZ Metslawier
E.mail: hettemeinema@home.nl
Stichting Sociaal Cultuureel werk:
‘t Wier (de Singel),
contactpersoon H.A. Meinema,
Stationswei 9

IJscomité
Inl. G. van Dellen, M.F. Loanstrjitte 7

Tel: 24 14 97

Voorzieningen
Schakel: Vereningings vergader/evenementen gebouw
achter de Gereformeerde kerk
B. Bekkerstrjitte 27
Tel: 06-30027981
Verhuur: J. Jongeling-Dijkstra
Tel. 24 20 71
Museum “De Veteraan” Oldtimers
J. v. Keimpema, Master fan Loanstrjitte 13

Tel.: 24 17 39

Regio Postagentschap:
Fam. J. Visser Roptawei 15

Tel: 24 17 96

Openluchtspel 2010
Voorzitter Ruurd Verbeek

Tel. 24 19 94

DORPSGENOTEN.
Contributie/lidmaatschap
Dorpsbelang
Al eerder
wij via
MA aangegeven
dat er nog
steeds
Nog niethebben
iedere lezer
van de
dit prachtige
boekje Metslawier
Aktief
is lid inwoners
van
zijn dorpsbelang.Toch
die wel jaarlijks
ons wij
boekje
ontvangen
(nog)
zijn van
menen
als bestuur
dat wijmaar
uw deur
niet geen
voorbijlid
moeten
lopen en bezorgen wij op alle adressen dit boekje 4 x per jaar.
Dorpsbelang.
De € 5,- contributie kan toch niet de belemmering zijn om lid te worden?
Om u de is
kans
te geven
alsnog lid te worden van voor
dorpsbelang
is in deze
Hieronder
weer
een om
aanmeldingsformulier
lidmaatschap
uitgave het aanmeldingsformulier afgedrukt, nog geen lid, graag dit ingevuld
afgedrukt, dus vul deze alsnog in en bezorg hem bij de penningmeester
en ondertekend inleveren bij onze penningmeester, het jaarlijkse lidmaatschap
Sietze Verbeek aan de M. fan Loanstrjitte. Wij zijn u dan dankbaar en
van € 5,00 moet geen belemmering zijn toch?
bezorgen met veel plezier ons “gele boekje”.
Bestuur Dorpsbelang.

Bestuur Dorpsbelang

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van onze vereniging van
dorpsbelang Metslawier. Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar € 5,00.
Om praktische redenen en gezien het geringe bedrag willen wij heel graag de
Om
te kleurjen
contributie
d.m.v. automatische incasso innen. Door ondertekening van deze brief
machtigt u onze vereniging om jaarlijks, rond eind december (dus betaling van
het afgelopen jaar), het lidmaatschapsgeld zijnde € 5,00 van uw rekening af
te schrijven. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te worden gemeld
aan de penningmeester van onze vereniging voor 1 januari van het nieuwe
lidmaatschap-jaar.

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats: 9123

Nr.:
Metslawier

Datum:
Bankrekening nr.:
Handtekening:
U kunt deze brief inleveren bij de penningmeester Sietze Verbeek,
M. fan Loanstrjitte 16, Metslawier

Om te kleurjen
Als je de kleurplaat van deze MA inkleurt en voorziet van je naam,
adres en leeftijd en vervolgens inlevert via de brievenbus van Freddy
ter Harkel, maak je kans op een leuke prijs.

Nijsgjirrige minsken
Als vaste rubriek voor onze dorpskrant stellen wij een aantal vragen
aan een bekende (of juist minder bekende) inwoner. Tijdens dit
interview vragen we hem of haar het hemd van het lijf. Dit onder
het motto van: “It is net dat wy nijsgjirrich binne, mar wy wolle
graech alles witte, nou!”
Deze keer breng ik een bezoek aan onze huisarts, mevrouw H.M.A.
Wymenga.
Aan tafel in de achterkamer, in gezelschap van de katten, en onder het
genot van een kopje thee met after eight, gaan we in gesprek en maken
we nader kennis met Hildegard M.A.Wymenga, geboren in 1960 in het
Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden en als dochter van Ans Brons en
Pieter Wymenga samen met twee zusters en één broer opgegroeid in
Metslawier, gehuwd met Gerrit Verburg.
Na de lagere school en het VWO in Dokkum volgde de Rijksuniversiteit
in Groningen. Omdat ze uitgeloot was voor de studierichting
geneeskunde begon mevrouw Wymenga met een studie biologie. Na twee
jaar keerden de kansen en werd ze ingeloot voor geneeskunde. Een
tijdlang lukte het haar om deze twee studierichtingen te combineren;
ze haalde haar kandidaats examen biologie. Tot het moment kwam
waarop dit niet meer ging: een stage voor biologie betekende vertraging
voor geneeskunde. Er moest een keuze worden gemaakt.
U koos voor geneeskunde. Wat was uw motivatie?
“Als kleuter ging ik regelmatig met mijn moeder mee in de auto, tijdens
patiëntenbezoek. Vaak werd mij dan gevraagd wat ik later wilde worden.
Het huis is nog niet helemaal klaar, het gedeelte waar wij zitten is nu
aan renovatie toe. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat we tijdens deze
vonden de puntjes het lekkerst, die werden het eerst opgepeuzeld. Het
middenstuk lieten we liggen, dat was te groot”.

Hoe verliep de studie?
“Ik ben in 1988 afgestudeerd. Van 1988 tot 1990 heb ik als arts en
onderzoeker op de afdeling longziekten van Beatrixoord in Haren
gewerkt. Daarna heb ik van 1990 tot 1992 de huisartsenopleiding
gevolgd. Mijn stageperiode heb ik in Joure doorgebracht. In 1992 heb
ik mijn huisartsenbul gehaald en in 1993 de praktijk van mijn moeder
overgenomen, en dus ben ik nu 21 jaar huisarts in Metslawier”.
Wat zijn de leuke kanten van dit beroep?
“De diversiteit maakt mijn werk heel boeiend en leuk. Van geboorte tot
sterfbed trekken alle menselijke aspecten, lichamelijk en psychisch,
aan je voorbij met alle daarmee gepaard gaande blijdschap of verdriet.
Je staat heel dicht bij de mensen. Vaak raak ik ontroerd door dingen
die mensen mij toevertrouwen. Daarnaast speelt ook het bedrijfsmatige
aspect een rol; ik run een bedrijf met alle verantwoordelijkheden die
daar bij horen. Ook scholing en regelmatige nascholing horen bij de
leuke kanten van dit vak, de ontwikkelingen gaan immers steeds door”.
Wat zijn de minder leuke kanten?
“Minder leuk is de noodzaak veel tijd achter de schermen – en dan vaak
ook letterlijk achter het computerscherm - door te brengen. Deze tijd
onder andere te maken met de eisen van de zorgverzekeraars. Door
registratie en controle is de werkdruk behoorlijk toegenomen”.
Als u kijkt naar toen en nu, wat zijn dan de grootste veranderingen?
“Er zijn zeker wel een paar zaken veranderd. Zo is de invloed van
verzekeraars, zoals ik al noemde, sterk toegenomen. Ook is via internet
er tegenwoordig veel informatie beschikbaar voor patiënten. Daarnaast
is er een dokterswacht in het leven geroepen, om het aantal diensturen
per week te verkleinen, en is verloskunde sinds 2002 geen onderdeel
meer van mijn eigen praktijk maar overgegaan naar de verloskundigen
praktijk. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Mijn
praktijk is dus nu heel anders georganiseerd dan de praktijk van mijn
moeder”.

Wat zou een eventuele andere beroepskeuze van u zijn geweest?
“Anesthesioloog of narcotiseur had me ook wel wat geleken. Of iets in
de klassieke muziek of kunstgeschiedenis. Ik speel zelf piano”.

“Ik hou erg van klassieke muziek, en van poëzie. Beiden verrijken mijn
leven. Als puber raakte ik beperkt in mijn doen en laten door een
heupaandoening. Wat mijn zussen allemaal wel konden, kon ik niet. Door
het dragen van een beugel was ik niet in staat mij vrij te bewegen.
In die tijd is mijn liefde voor klassieke muziek ontstaan. Mijn ouders
hadden een koffer vol langspeelplaten en daar kon ik urenlang van
genieten. Heerlijk! Kijkend naar kunst vind ik bijvoorbeeld het werk van
Gerrit Offringa heel bijzonder. Maar ook kunst uit de middeleeuwen.
Natuur entuinen hebben ook mijn interesse. Onlangs ben ik er achter
gekomen dat de tuin rondom ons huis een ontwerp is van tuinarchitect
Gerrit Vlaskamp. Deze architect leefde van 1834 tot 1906 en heeft
ongeveer 320 tot 350 tuinen en parken ontworpen. Ik wil proberen te
achterhalen wat de oorspronkelijke beplanting van deze tuin is geweest.
Of de tuin nog in die staat is terug te brengen is de vraag. Er mee
bezig zijn vind ik in ieder geval boeiend. Tot slot noem ik natuurlijk
de paarden. Geweldig! Het gedrag van de kudde vind ik fascinerend.
Mijn paarden zijn allemaal van de paardenfamilie waar mijn vader ooit
paardenstamboek. Hiltsje van Beintemahûs, de grootmoeder, is 20
Laetitia is één jaar oud. Laetitia betekent overigens vreugde. En dat is
wat het mij brengt. Maar soms ook verdriet. Een maand geleden hebben
we onze Rients (de man met de jas) verloren aan een hevige koliek. Een
ramp”.
Even iets anders:enkele keuze mogelijkheden:
Thriller
of
familieroman?
Kaartje per post
of
per mail?
Franse keuken
of
Chinese keuken?
Youp van ‘t Hek
of
Rients Gratama?

Hond
Lente
Wijntje
National Geographic
Cruisevakantie of

kat?
herfst?
biertje
Omrop Fryslân
campervakantie?

Kat
Herfst
Wijntje
Nat. Geographic
Campervakantie

Waar mogen we u voor uit bed halen?
“Voor een bord stamppot boerenkool, voor de geboorte van een veulentje
en voor de Matthäus Passion”.
Hoe ziet u de ontwikkeling van uw praktijk?
“Omdat de oorspronkelijke plannen voor h.o.e.d. in Anjum (huisartsen
onder één dak) niet gerealiseerd kunnen worden, richt ik mij nu volledig
op de ontwikkeling van mijn eigen praktijk.
Door de plaatsing van een tijdelijke unit is de werkruimte uitgebreid.
Daardoor is er nu plaats voor een diabetes verpleegkundige en een
GGZ-praktijkondersteuner en staat de praktijk weer open voor
nieuwe inschrijvingen. Er is een praktijkfolder ontwikkeld en de
praktijkinformatie is op internet te vinden;
www.huisartspraktijkwymenga.praqtijkplus.nl .
(kwaliteitskenmerk) voor de apotheek. Door al deze maatregelen voldoen
we aan de eisen van deze tijd en zijn we klaar voor de toekomst”.
Tot slot: hebt u een motto in uw leven?
“Het leven als toeval bestaat niet, het valt ons toe”.

juni 2014
BP
Thriller
Per post
Franse keuken
Rients Gratama

of
of
of
of
of

Tentoonstelling Majolica en Faience
Henk Tacoma, Schrijver van artikelen over Metslawier van
vroeger, organiseert weer een tentoonstelling. Waarover en
wanneer
u hier lezen:laat de geschiedenis zien van Majolica
Dekunt
Tentoonstelling
en Faience van de laatste 400 jaar in Nederland met bijna
De Tentoonstelling laat de geschiedenis zien van Majolica
vierhonderd voorbeelden d.m.v. voornamelijk
en Faience van de laatste 400 jaar in Nederland met bijna
bodemvondsten uit geheel Nederland.
vierhonderd voorbeelden d.m.v. voornamelijk
bodemvondsten
uit geheelisNederland.
Deze tentoonstelling
zeer uniek te noemen omdat deze
zeldzame voorwerpen nog nooit in de openbaarheid zijn
Deze tentoonstelling is zeer uniek te noemen omdat deze
geweest.
zeldzame voorwerpen nog nooit in de openbaarheid zijn
geweest.
Het entreegeld is € 2.50 per persoon

Tentoonstelling Zomer 2014
Tentoonstelling Zomer 2014

Majolica
Majolica
16de t/m 20 ste eeuw
16de t/m 20 ste eeuw

Het entreegeld
is € 2.50
persoon
Na bezichtiging
is per
er achter
de kerk een grote

THEETUIN
THEETUIN
waaren
hetde
heerlijk
vertoeven
is. theetuin gaat naar
Het entreegeld
opbrengst
van de
Na bezichtiging is er achter
eenvertoeven
grote
waar de
hetkerk
heerlijk
is.

de restauratie van het kerkje.
Het entreegeld en de opbrengst van de theetuin gaat naar
de restauratie van het kerkje.

In het kerkje van Jislum ( bij Burdaard),
In het
van Jislum ( bij Burdaard),
St.kerkje
Catharinakerk
St. Catharinakerk
Hikkaarderdijk 16
Hikkaarderdijk
16
9177 GA JISLUM
9177 GA JISLUM

zondag 20 juli 2014
t/m
zondag 20 juli
2014
zondag
3 Augustus 2014
t/m
zondag 3 Augustus 2014
13.00 uur
t/m
13.00 uur
17.30 uur
t/m
17.30 uur

Geschiedenis
is de naam voor een grof en bros soort keramiek,
bestaande uit gebrande klei, versierd met allerlei kleuren.
Het aardewerk werd met tinglazuur ,(deze vormt een geschikte
ondergrond voor beschilderingen) en aan de onderkant met het
goedkopere, giftige loodglazuur bestreken of alleen met tinglazuur
( wit en ondoorschijnend). Dat aardewerk kunnen schotels zijn of
verschillende soorten gebruiksvoorwerpen. De oorsprong vind men
rond de achtste eeuw in het Midden-Oosten. Tijdens de Moorse
overheersing verspreidde het tin verglaasde aardewerk zich over
Spanje. Het werd via het eiland Majorca uitgevoerd naar Italië,
vanwaar het verder werd verhandeld als Majorca-goed of majolica.
Tegen het einde van de 15de eeuw, toen de Moren uit Spanje werden
verdreven, werd het majolica perfect gekopieerd in de Italiaanse
stad Faenza. De majolica en faience raakten in Nederland bekend
als Straatgoed, omdat de straatvaarders het via de Straat van
Gibraltar aanvoerden. Na het concilie van Trente (1545-1563) verlieten
anabaptistische plateelbakkers, die als ketters werden beschouwd,
Faenza en Venetië. Deze vestigen zich vooral in midden-Europa. Al in
1442 vestigden zich enige Italiaanse Faiencebewerkers in Antwerpen.
Ze werden gleyers genoemd en hun product gleyerswerck. Aan het
begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) weken vele Antwerpse
ambachtslieden, kunstenaars en kooplieden uit naar het noorden.
Zo waaierden de gleyers uit naar Haarlem, Rotterdam, Middelburg,
Amsterdam, Hoorn, Gouda, Delft, Makkum, Bolsward, Harlingen en
andere steden. Ze brachten hun Italiaanse-Antwerpse stijl mee.
De Noord-Nederlandse gleyers ontwikkelden echter spoedig een eigen
stijl met meer vaderlandse motieven.
In de Noordelijke Nederlanden werd vanaf de 17de eeuw kobaltblauw
toegepast, wat hedendaags nog steeds te zien is bij het Delfsblauw.
Aan de Italiaanse invloed kwam halverwege de 17de eeuw een einde.
Uit die tijd stammen schotels, beschilderd met een spiraalvormig
bloemornament of een doorlopende randversiering van bloemen,
uitgevoerd in oranje, blauw, geel en bruin.

Al in de eerste helft van de 17de eeuw werden de majolicabakkers
geconfronteerd met de concurrentie van het Oosterse (Chinese)
porselein. De vraag hiernaar werd zo groot, dat zij op grote schaal
begonnen het in majolica te imiteren. Toen ten gevolge van binnenlandse
onlusten de Chinese export tijdelijk afnam, konden talrijke
majolicabakkerijen tot grote bloei komen. Reeds halverwege de 17de
eeuw slaagden de Delftse majolicabakkers erin majolica te maken
dat de kleur van het porselein zeer nabij kwam. De bloeitijd daarvan
viel tussen 1675 en 1725. Het Delfts werd aan het begin van de 19de
eeuw door de Engelse keramiekfabrieken kapot geconcurreerd. Ook
in Harlingen werd veel Majolica gemaakt. Omstreeks 1610 was hier
de eerste van zeven gleibakkers. Ook Bolsward had een gleibakker en
Makkum had er twee, waarvan de bekendste die van Tichelaar
(tot 2013)

OPROEP BESTUURSLEDEN VOOR DORPSBELANG
In 2013 hebben enkele leden van het bestuur van dorpsbelang, na een
zitting van 1 of meerdere perioden, hun functies neergelegd.
Om het aantal bestuursleden op peil te houden zoekt dorpsbelang

nieuwe bestuursleden
die mee willen denken/doen om ons dorp leefbaar te houden.
Maandelijks, met uitzondering van de vakantieperiode, wordt er
een (korte) bestuursvergadering gehouden, tevens zijn er enkele
commissievergaderingen per jaar waarin contacten worden onderhouden
met o.a. gemeente en woningcorporatie.
Binnen het bestuur worden de functies verdeeld.
Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste dorpsbewoners die zich
op hun manier willen inzetten voor ons dorp, en zitting willen nemen
in ons (gezellige) bestuur. Om te komen tot een goede verhouding
binnen het bestuur zijn we in het bijzonder op zoek naar vrouwelijke
bestuursleden.
Hebt u interesse en wilt u meer weten over de werkzaamheden neem
dan even contact op met de voorzitter Hette Meinema. (telf. 294161)
of mail hettemeinema@home.nl
DORPSBELANG.
Hette Meinema
Bob Mellink
Feije Sikkema
Jan Kuik
Douwe Jaap Meinsma
Sietse Verbeek

Viering Koningsdag
Metslawier
Vanaf 9.00 uur was het
weer druk en gezellig bij
het jeugdhonk De Oanrin
waar, zoals gebruikelijk,
stonden.
De bloemen/
plantenverkoop was weer een succes, voor de jongere jeugd was er een
klein springkussen, de oudere jeugd kon zich vermaken op een groter
exemplaar.
Om ongeveer 13.00 uur was er weer het inmiddels traditionele “halve
kip” menu, waarvoor zich velen hadden opgegeven, ook dit jaar gingen
de broodjes gezond er goed in.
Om 15.00 uur verzamelden zich een 50- tal deelnemers bij Café
Veldzicht om mee te doen aan het Elf Steden Spel. De route ging
door het dorp en de bospaden, onderweg moesten opdrachten worden
uitgevoerd en vragen beantwoord. Jong en oud hebben hieraan
meegedaan, de prijsuitreiking was om ongeveer 18.00 uur.
De groep 6, bestaande uit Siemen, Sippie, Marion, Akke Greetje en
Seerp hadden de opdrachten/vragen goed ingevuld/uitgevoerd en
behaalden de 1e prijs.
Na deze uitreiking was het nog een gezellige nazit in het Café.
Dank aan alle vrijwilligers om de activiteiten weer mogelijk te maken.

Project Mantelzorg Maatje is op zoek naar vrijwilligers!
Het Project MantelzorgMaatje
is het inzetten van maatjes in de
thuissituatie van een zorgbehoevende
die niet (lang) alleen kan zijn.
Het kan gaan om kinderen,
volwassenen en ouderen die chronisch
ziek zijn, een handicap of stoornis
hebben.
Deze maatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die de tijd en
aandacht hebben speciaal voor de mantelzorger. Ze luisteren naar
de mantelzorger, denken mee en kunnen tips geven. Een maatje kan
helpen praktische informatie op te zoeken. Het maatje kan zo nodig
de mantelzorger aanmoedigen om voor zichzelf op te komen en meer
tijd voor zichzelf te nemen. Het maatje neemt dan de vervangende
mantelzorg op zich. De vrijwilliger komt op afgesproken tijden:
zo nu en dan of regelmatig, maximaal 2 dagdelen per week.

Geachte heer/ mevr. “Dorpsbelangen en de Wijkraden van Dongeradeel”,
In samenwerking met het CJG (centrum jeugd & gezin) willen wij
(Zero jongerenwerk/ st. Het Bolwerk) een training aanbieden over
het signaleren van kinderen in de knel(kindermishandeling) en het
herkennen hiervan voor de vrijwilligers die betrokken zijn met
kinderactiviteiten. Na dit twee uur durende praktische training weten
zij welke stappen ze kunnen ondernemen.

De instructie is speciaal voor vrijwilligers ontwikkeld door YMCA
jeugdwerk in samenwerking met de GGD. Dit project wordt volledig
gesubsidieerd door VSB fonds , SKAN fonds en de gemeente, waardoor
de instructie gratis kan worden aangeboden.
Dit is een mooie kans voor vrijwilligers die met kinderen en/of tieners
werken om informatie te krijgen over deze doelgroep. Zo word het voor de
vrijwilligers makkelijker om kinderen te signaleren die hulp nodig hebben.

Oproep vrijwilliger
met de doelgroep en zin in afwisselend en uitdagend vrijwilligerswerk?
Neem dan contact op met:
Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden,
Francien Bekius,
Oranjewal 28, 9101 JV DOKKUM,
(0519) 292223 of mail f.bekius@het-bolwerk.eu.
Nadere informatie kunt u krijgen bij:
Mevrouw F. Bekius;
Telefoonnummer werk: (0519) 2223;
f.bekius@het-bolwerk.eu

Wij bieden deze training aan vanaf eind september 2014. De datum zal
bekend worden wanneer er genoeg animo voor de training zal zijn.
Heeft u vragen, en /of wilt u graag de vrijwilligers van uw school
aanmelden voor deze training . Kunt u contact opnemen met
bovenstaand telefoonnummer of via onze mailadres: Zero.live@live.nl.
Met vriendelijke groet,
Minskipwurker Dongeradeel
Abbas Faegh
Zero Jongerenwerk Dongerdadeel
www.gozero.nl
0519-292223
06-51722130

