
Achttiende Jaargang
Nummer 3 - september 2014

    

Doarpsbelang 
Metslawier
Hette Meinema 
(Voorzitter)

Stationsweg 9

Tel: 29 41 61  

     
     
     De Skûle 
     Verzorgingshuis
     Stasjonswei 12
     tel: 24 45 45

Copy voor de volgende M.A. kunt u inleveren 
vóór 11 november 2014 per e-mail aan:  

kingmas@hotmail.com

Opmerkingen of vragen kunt u richten aan de redactieleden:

        Betty Poley  24 18 62
        Anneke Verbeek 24 19 94
        De Skûle  24 45 14
        Freddy ter Harkel 06 30 13 09 20 
          Sietse Kingma 06 43 41 74 18 

Voorwoord

Tot volgend jaar zomer, welkom herfst.
Na een mooie zomer periode is de herfst weer aangebroken, dus
kortere dagen, meer binnen zitten en dus meer tijd om even door de
M.A. te bladeren in de warmte van de openhaard.
Weer boordevol met de nodige informatie en vermaak.
Deze keer ook weer een kleurplaat. De vorige is gewonnen door
Sinne de Vreeze (zie prijsuitreiking verderop in de M.A.).
Wij wensen jullie een goede herfst toe.
De volgende M.A. komt in december uit.

Redactie Metslawier Actief

Vijftiende Jaargang
Nummer 1 april 2011

    

Doarpsbelang 
Metslawier
Hette Meinema 
(Voorzitter)

Stationsweg 9

Tel: 29 41 61  

     
     
     De Skûle 
     Verzorgingshuis
     Stasjonswei 12
     tel: 24 45 45

Copy voor de volgende M.A.kunt u inleveren, 
vóór 12 juni 2012 per e-mail, aan:  

kingmas@hotmail.com

Opmerkingen of vragen kunt u richten aan de redactieleden:

  
   Betty Poley 24 18 62
   Anneke Verbeek 24 19 94
   De Skûle  24 45 14
   Freddy ter Harkel 06 12 78 61 70 
   Sietse Kingma 06 43 41 74 18
 

Voorwoord.

De eerste lente geuren zijn er alweer.De wintermaanden liggen 
achter ons en de zon vindt bij mondjesmaat haar warmte terug.
En hier is alweer de 1 ste m.a van dit jaar met een tal van nieuwe 
items waaronder een foto wedsrijd. Om het nieuwe jaar weer wat 
in vorm te komen nog wat actieve aktiviteiten.
Dus weer veel leesplezier in deze m.a.

De Redactie

 



Lieve Dorpsgenoten,

Hierbij wil ik jullie mede namens de hele familie, heel hartelijk danken 
voor alle steun, lieve woorden, kaarten en telefoontjes die wij van jullie 
ontvingen bij het overlijden van 

 André van Kampen

Dat heeft mij enorm geholpen om het eigenlijk niet te bevatten feit 
dat hij er niet meer is te accepteren, ook al blijft het gemis groot.                                                                             
Sommigen van jullie wisten al, dat wij wilden verhuizen naar Apeldoorn. 
We waren toe aan een gelijkvloerse, kleinere  woning en we wilden wat 
dichter bij al onze kinderen wonen. Samen hebben we een appartement 
uitgezocht en net toen dat rond was, kregen we te horen dat André echt 
ziek was.  Maar het was allemaal nog in het beginstadium, dus we zouden 
ruim de tijd hebben om te verhuizen en ons te settelen daar. We hebben 
nog allerlei zaken samen geregeld en André heeft de plattegrond en de 
meubels die we wilden meenemen op schaal uitgeknipt. En toen werd hij 
steeds zieker en haalden de feiten ons elke keer weer in. Eind mei werd 
hij opgenomen in het ziekenhuis en op 23 juni is hij daar overleden.      

En nu ga ik dus alleen naar Apeldoorn. Het zal moeilijk zijn daar een eigen 
leven op te bouwen, maar met hulp van de familie en mijn kleinkind moet 
dat lukken. Waarschijnlijk zal ik rond eind september verhuizen. Ik zal 
Metslawier, en in het bijzonder de mensen erg missen. We hebben hier 
beiden een heel goede tijd gehad.                                                           
In gedachten zal ik nog vaak bij jullie zijn, heel hartelijk dank voor alles,

Judith Ariëns Kappers

Herbergier in Metslawier (deel 3)

Aan het einde van deel 2 had ik  het over dat Auke Piers de Graaf de 
boerderij/café “Veldzicht” gekocht had in 1885. Na diens overlijden 
op 1-5-1888 op 43 jarige leeftijd, nam de Wed. de Graaf- Jaarsma de 
vergunning over van haar man. Op 6-12-1906, kwam de vergunning op 
naam van Giesbert Jaarsma (afkomstig van Ternaard), gevolgd op 11-11-
1929 door Lambertus Jaarsma. Na vele jaren café Jaarsma geweest te 
zijn kwam op 4-11-1933 Dooitzen Hiemstra, die jarenlang kastelein was. 
Op 1-4-1953 werd hij opgevolgd door Wijbe Dijkstra (uit Anjum) en op 
9-11-1959 nam zijn zoon Lieuwe Menze Dijkstra de zaak over. Daarna 
kwamen als eigenaar Dhr. M. Kloosterman en Dhr. Bos. En vandaag de dag 
is dat de fam. J. Meinsma.
                           

Vlak na 1900 krijgt het 
HHQ�ÁLQNH�YHUERXZLQJ�HQ�
krijgt het een nieuw en 
deftig groot voorhuis.
Dan zien we dat 
op 26-4-1853 de 
volgende personen , 
zijnde omwonenden 
van dit perceel (café 
Veldzicht), te kennen 

geven dat zij geen bezwaren hadden tegen het oprichten van een 
grutterij met eersten in deze woning: dan zien we een rij namen van de 
buren, waaronder ook Jan Douwes Douma als kastelein. Deze was vast 
kastelein in het café “De Hoop” dat in het huidige huis was waar nu de  
fam. Dr. Stender woont aan de Roptawei 11, maar zeker weten doen we 
dat niet. Na 1896 woont hier een Douwe Pieters Douma en de kans is 
groot dat dit familie is. Ook in het jaar 1854 komen we een Jan tegen 
die kastelein is in Metslawier en dat is vast dezelfde. In dat zelfde jaar 
1854 is er een Eelke Idses Idsardi overleden oud 76 jaar die kastelein 
was te Metslawier.



In 1814 zien we Jogchum W. van der Linden als Kastelein en in 1823 
een zekere Cornelis, maar waar? Het zou mij niet verbazen dat het de 
voorgangers zijn van het witte huis.
                                   

Dan schrijft wijlen Dhr. G. 
Jongeling het volgende: “Het zou 
niet onmogelijk zijn dat er in de 
omgeving van de scheepvaart, dicht 
bij de opslag ook nog één of meer 
café,s zijn geweest. Gezien de 
drukte die er vroeger was aan de 
zogenaamde opslag, waar vaak nogal 
enige schepen lagen te laden of te 
lossen zal dit vrij zeker het geval 
zijn geweest”.
Inderdaad dat is natuurlijk best 
mogelijk maar ik kan helemaal niets 

vinden op het “Skipfeartsein” wat aan drank is verwant. En ik vond nog 
een aantal gegevens uit het jaar 1832 over dit gebied, namelijk dat er 
op huisnummer 4 a, 4b en 6 een vrij groot huis stond met schuur en 
boomgaard ( nog voor de boerderij van fam.  Joh. Sierksma). Hier woonde 
schipper Drewes Annes Veenstra. En aan de andere kant van de weg 
woonde schipper Eeltje Jans Kuiper (nu huisnummer 7). Op huisnummer 
9 was voorheen een woonhuis met een aangebouwde schuur met stalling 
voor vee en daar woonde toen timmerman Jacob Jacobs Postmus. Op 
huisnummer 5 stond toen een huis met als bewoner M.J. Kuiper (vast 
familie van nummer 7), deze was ook timmerman en ook huisnummer 1 
was in zijn bezit. Op de hoek “Skipfeartsein”/ “Master fan Loanstrjitte” 
woonde toen Anne Tjerks de Jong en deze was Koopman van beroep. 
Maar helemaal geen café te vinden in dit gebied toen en na die tijd niet, 
maar het sluit  niet uit dat er wel ééntje is geweest.

Einde en laatste deel 3 van “Herbergier in Metslawier”.
Henk Tacoma.

Uitslag kleurwedstijd

de winnares van de kleurwedstrijd zomer 2014: Sinne de Vreeze

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.



Rondje Tsjerkebuorren met de DOM

De Dorps Ontwikkelingmaatschappij Metslawier is ruim een jaar bezig om 
gestalte te geven aan het verfraaien van de dorpskern .
Voorafgaand is veel tijd gestoken in overleggen met elkaar en nu ook 
maandelijks komen de mensen die het bestuur vormen bij elkaar. 
Ontwikkelingen van plannen kosten  geld en er zijn dan ook een aantal 
aanvragen voor subsidie de deur uit gegaan. De DOM hoopt op een 
positieve beschikking van de mensen en instanties die de goedkeuring 
moeten geven aan door ons ingediende ideeën. 

Een aantal projecten, van particulieren, hebben hun uitwerking gekregen. 
,Q�GH�GRUSVNHUQ�HQ�KLHU�GDDU�LQ�KHW�¶%HVFKHUPGH�'RUSVJH]LFKW·]LMQ�GH�
bordjes zichtbaar waar gewerkt wordt of waar de werkzaamheden zijn 
afgerond. Doel van deze projecten is te komen tot een kwalitatief sterke 
woonkern die ook in de toekomst zijn uitstraling heeft en daardoor een 
aantrekkelijk leef en woon gebied.

Het openbaar groen en dat van particulieren hoort zeker bij de kwaliteit 
YDQ�KHW�¶%HVFKHUPGH�'RUSVJH]LFKW·��'H�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG��YDQ�KHW�
onderhoud zullen worden doorgenomen met de gemeente Dongeradeel  
Daar waar nodig zullen ook particulieren gevraagd worden om in hun 
onderhoud te voorzien.

Het snoeien van de heg achter het voormalige bankgebouw is daar een 
voorbeeld van en ook de toegankelijkheid van de ‘Doarpstsjerke‘ worden 
hierin meegnomen.

Plannen genoeg en nu de uitvoering nog. Wij hebben een vragenformulier 
aan de bewoners in het beschermde dorpsgezicht uitgereikt en de deze 
zijn inmiddels door ons weer opgehaald. De antwoorden en de gemaakte 
opmerkingen zullen wij met u delen in de volgende MA. 

Het bestuur.

Klaverjassen
Het klaverjasseizoen begint weer op 

18 oktober a.s.

Het is de bedoeling dat deze avonden worden gehouden in 
 Café Veldzicht iedere 2e vrijdag van de maand aanvang 19.30 uur.

Hieronder volgt nog even een lijstje met de data:

10 oktober 2014                    9 januari 2015
14 november 2014         13 februari 2015
12 december 2014         13 maart 2015

Dorpsbelang 

Appels

Bij familie Popkema op de Snikke 5 zijn ze weer volop verkrijgbaar
Biologisch met de hand geplukte appels goudrenet / rodeboskoop.
Voor appeltaart, appelmoes of appelbeignet

1 zak a 2½ kg € 2,00 per zak.

De opbrengst gaat volledig naar:
Inti Huahuacuna Cusco (Peru) 
Voor:  Kinderen van de zon
 Project voor straatkinderen



Activiteiten in ”De Skûle”  
Van 26 sept. tot  5 dec. 2014 zijn er 
de volgende activiteiten in de Skûle.

Dag Datum Activiteit Ruimte Aanvang
Vrijdag 26 sept. Bingo Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 30 sept. Kledingverkoop 
Bekkema 

Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 7 okt. Film Romsicht 15.00 uur

Woensdag 8 okt. Koersbal Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 14 okt. Zangkoor 
De Lofstem (EE)

Romsicht 19.30 uur

Dinsdag 21 okt. Spelmiddag Romsicht 15.00 uur

Woensdag 22 okt. Koersbal Romsicht 15.00 uur

Donderdag 23 okt. Loopschoenzorg Romsicht 10.00 uur- 
12.00 uur

Vrijdag 31 okt. Bingo Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 4 nov. Duo Jannie en Sita Romsicht 15.00 uur

Woensdag 5 nov. Koersbal Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 11 nov. Kledingverkoop
A en H mode

Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 18 nov. Spelmiddag Romsicht 15.00 uur

Woensdag 19 nov. Koersbal Romsicht 15.00 uur

Vrijdag 28 nov. Bingo Romsicht 15.00 uur

Woensdag 3 dec. Koersbal Romsicht 15.00 uur

Vrijdag 5 dec. Sinterklaas Romsicht 15.00 uur

Alle overige activiteiten worden vermeld op het maandoverzicht in 
de hal van De Skûle. 

Kapeldiensten        
 
Donderdag 2 oktober  15.30 uur
Donderdag 9 oktober  15.30 uur 
Donderdag 16 oktober  15.30 uur 
Donderdag 23 oktober  15.30 uur 
Donderdag 30 oktober  15.30 uur
Donderdag 6 november  15.00 uur 
Zondag * 16 november  10.45 uur 
Donderdag 20 november  15.30 uur
Donderdag 27 november  15.30 uur
Donderdag 4 december  15.30 uur
Donderdag 11 december  15.30 uur
Donderdag 18 december  15.30 uur

* Heiligavondmaal

Bijbelstudie
Donderdag 2 oktober om 9.45 uur in Gjetmoei.
Donderdag 6 november om 9.45 uur in Gjetmoei.
Donderdag 4 december om 9.45 uur in Gjetmoei.

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.



Ambulance / Brandweer / Politie 112 

In niet - levensbedreigende situaties 
Ambulance   22 20 33
Brandweer   22 80 20
Politie     0900-8844 

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

Gemeentehuis Dongeradeel  14 05 19 
Wijkbeheer       29 87 77 

Gezondheid

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:   Tandarts:
H.M.A. Wijmenga           A.A. Herbig
B.Bekkerstrjitte 19    Roptawei 22
Tel: 24 12 70    Tel: 24 13 60
Tel: 24 11 19 (spoed)

Scholen
Christelijke basisschool de Rank     Peuterspeelzaal De Pikestjelp
Roptawei 7         Stasjonswei 12
Tel: 24 18 17    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)

Kerken 

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      
skipfeartsein 27    Tel: 24 12 62
 
Begrafenisvereniging 
Begrafenis Ver. Helpt Elkander
Bode: R. Verbeek    Tel. 24 19 94 / 06-10 81 26 15
Pennigmeester: K. Meindersma  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  Tel. 24 22 93

Jeugdhonk de Oanrin 
De Singel 6     
Contactpersoon T. Meinsma – Krol Tel: 24 22 93

Vrouwengespreksgroep 
Inl. Mevr. G. de Beer Tûnstrjitte 19 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     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 14 97 

IJscomité  
Inl. G. van Dellen, M.F. Loanstrjitte 7    Tel: 24 17 84 

Kaatsvereniging “Lyts begjin” 
Inl. C. Sijtsma, Terpstrjitte 12, Niawier  Tel: 24 16 75 

Sportstichting Metslawier e.o.:
Voorzitter Ruurd Verbeek   Tel. 24 19 94
Organisator van de jaarlijkse Wandeltocht 

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 

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



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 bezoek ik de nieuwe zorgondernemers van het Thomashuis in 
ons Metslawier: Sanne Wijnsma en Theo Oosterkamp. 
2S�GH�ODQJH�WDIHO�LQ�GH�JH]HOOLJ�LQJHULFKWH�ZRRQNDPHU�VWDDW�GH�NRIÀH�
en cake klaar. We gaan nader kennismaken. Sanne Wijnsma is geboren 
op 30 april 1984 in Dokkum en opgegroeid in Damwoude. Dit jaar geen 
“koninginnedagverjaardag. ”Sanne vertelt dat ze zich dit jaar op 
koningsdag jarig voelde. Theo Oosterkamp is op 20 december 1978 
geboren in Harlingen. Hij groeide op in Sneek en woonde samen met 
Sanne in Damwoude. Ze hebben een vierjarig zoontje die luistert 
naar de naam Jesse. Toen Sanne bezig was met een kappersopleiding 

realiseerde ze zich dat haar hart in de zorg en de sociale contacten 
lag. Daarom stapte ze over naar een opleiding tot verzorgende-IG. 
Haar stageperiode bracht ze door in Naarden in een verpleeg- en 
ziekenhuis. Terug in Damwoude ging ze aan het werk in woonzorgcentra 
Brugchelenkamp en Toutenburg. Theo heeft 15 jaar bij defensie 
gewerkt, ondermeer als algemeen militair verpleegkundige en opleider 
van leidinggevenden. Ook is hij regelmatig op uitzending geweest, een 
werkervaring die hem nu in het Thomashuis goed van pas komt.

Hoe zijn jullie in Metslawier terecht gekomen?
Theo en Sanne vertellen dat, toen ze nog in Damwoude woonden, de 
wens ontstond om een huis te kopen, een karakteristiek ouder pand. 
Het huis aan de Stationswei in Metslawier voldeed hieraan; ze vielen er 
direct voor, hoewel er nog wel veel verbouwd en geklust moest worden. 
Zowel in het huis als in de straat hebben ze met veel plezier gewoond. 

Ondertussen was Sanne al aan het werk in het Thomashuis. Ze was 
in 2009 het eerste personeelslid van Joke en Nico Keizer, de vorige 
zorgondernemers. Sanne was niet helemaal onbekend met het concept 
Thomashuis omdat een oom en tante ook een dergelijk huis runnen. 
Dus toen bekend werd dat Joke en Nico wilden afbouwen en opvolgers 
zochten, kwamen Sanne en Theo in beeld.

Wat was jullie motivatie om zorgondernemers te worden?
Sanne: ”Ik had als werkneemster natuurlijk al ervaring opgedaan en 
wist veel over het reilen en zeilen van het Thomashuis. Het is een 
manier van leven die ons beiden erg aanspreekt. Bovendien biedt het 
ons de gelegenheid om als gezin te leven; voorheen was Theo voor zijn 
werk veel weg”.

Wat zijn de leuke kanten van jullie werk?
Beiden vertellen: ”We houden van gezelligheid met veel mensen om 
ons heen. Geen dag is hetzelfde, je beleeft van alles. We kunnen de 
ontwikkeling van onze bewoners op de voet volgen.
Bij ons geen bureaucratische ballast maar korte lijntjes. Geen stapels 



formulieren waar je je doorheen moet worstelen, we kunnen meestal 
direct beslissen. Een klein vast team van medewerkers is onze basis van 
waaruit we een veilige plek voor onze bewoners kunnen creëren”.

Wat zijn de minder leuke kanten?
“Onzekerheid over beleidsmaatregelen. Wat staat ons bijvoorbeeld 
in 2015 te wachten? Wat gebeurt er met het PGB (persoonsgebonden 
budget), met het ZZP (zorgzwaartepakket)? Op dit moment valt daar 
weinig over te zeggen. Tot nu toe is het altijd meegevallen, laten we 
hopen dat dit ook nu weer zo is”.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Theo:” Zoals gezegd weten we niet wat de eventuele bezuinigingen voor 
gevolgen hebben. 
Participatie, een woord dat tegenwoordig veel gebruikt wordt, vindt 
bij ons altijd op vrijwillige basis plaats. Ouders en andere familieleden 
gaan regelmatig mee zwemmen of doen mee aan andere activiteiten. 
En onze wens is dat de bewoners steeds meer integreren in de 
dorpsgemeenschap. Iets dat niet makkelijk te realiseren is omdat 
Metslawier klein is, en dat maakt participeren lastig. Als er activiteiten 
in het dorp worden georganiseerd proberen we daar zoveel mogelijk aan 
mee te doen.

Hebben jullie personeel in dienst?
Sanne: ”We hebben vijf mensen part-time in dienst, een hecht team 
waarin de verschillende kwaliteiten van de medewerkers goed tot hun 
recht komen. We werken met plezier en humor.
Als bijvoorbeeld één van de bewoners zijn of haar pyjama 
binnenstebuiten draagt, roept een medewerker dat het vandaag de 
omgekeerde pyjamadag is en morgen de ongelijke sokkendag. Zo kun je 
een prettige en ontspannen sfeer creëren”.

En vrijwilligers?
“Daar maken we dankbaar gebruik van, voor het vervoer en voor de 
kerkgang. Waar we behoefte aan hebben zijn vrijwilligers die een 

PDDWMH�ZLOOHQ�]LMQ�YRRU�HHQ�EHZRQHU��2P�WH�ÀHWVHQ��HHQ�ZDQGHOLQJ�WH�
PDNHQ��HHQ�EDNMH�WKHH�RI�NRIÀH�WH�GULQNHQ�ELM�GH�YULMZLOOLJHU�WKXLV�
of eens een klusje te doen bij de vrijwilliger. Zo wordt de leefwereld 
van de bewoners vergroot. Wat trouwens leuk is om te vermelden: van 
de opbrengst van de lampionnenoptocht hebben we inmiddels kippen 
compleet met hok aangeschaft. Super!” 

Hoe verloopt een doordeweekse dag bij jullie?
Theo: ”Alle bewoners zijn op vier werkdagen naar de dagbesteding: 
Oostergo in Dokkum, cadeau winkel de Snipel in Dokkum, de 
NLQGHUERHUGHULM�LQ�'RNNXP��]RUJWXLQ�¶=R�JRHG�DOV·�LQ�5LQVXPDJHHVW�HQ�¶,W�
$YHQWRHU·�LQ�2HQNHUN��2S�ZRHQVGDJ�HQ�LQ�KHW�ZHHNHQG�LV�LHGHUHHQ�WKXLV��
Als de bewoners naar de dagbesteding zijn, hebben wij tijd voor de 
administratie en voor afspraken met ouders en andere zorgverleners. 
Op de vrije dagen ondernemen we van alles. Zo zijn we b.v. een dagje 
QDDU�KHW�VWUDQG�JHZHHVW�HQ�QDDU�KHW�'ROÀQDULXP�LQ�+DUGHUZLMN���(Q�
als ik in Dokkum naar Karwei of Gamma moet wil er altijd wel iemand 
mee. Sanne vult aan: ”In september gaan we met elkaar een weekje op 
YDNDQWLH�QDDU�KHW�¶/DQG�YDQ�%DUWMH·��:H�KHEEHQ�HU�KHHO�YHHO�]LQ�LQ�HQ�
verheugen ons op een bezoek aan dierenpark Emmen”.

:DW�]LMQ�MXOOLH�KREE\·V"
Sanne: ”Rommelmarkten bezoeken, een dagje Amsterdam, terrasje 
pakken of lekker uit eten, winkelen en sociale contacten onderhouden”. 
7KHR��µ$XWR·V�SROLMVWHQ��EHVFKDGLJLQJHQ�ZHJZHUNHQ�HQ�GH�DXWR�LQ�QLHXZH�
staat terug brengen, soms met behulp van een bewoner. Even lekker 
uitsloven”.

Waar word je blij van ?
Sanne: ”Van de bewoners, vakanties en een dagje uit”. Theo: Wij zijn 
allebei van nature optimistisch ingesteld, het glas is bij ons altijd half 
vol in plaats van half leeg. Als ik een klus heb geklaard, maakt niet uit 
op welk terrein, dan geeft mij dat een blij gevoel”.



En waar word je verdrietig van?
Beiden: ”Alle nare en vreselijke dingen die om je heen in de wereld 
gebeuren en waar je geen grip op hebt en niet kunt veranderen, daar 
worden we verdrietig van”.

Aan het eind van dit interview leg ik jullie enkele keuze 
mogelijkheden voor:

Zomer of winter   Winter voor beiden
Vlees of vis    Vlees voor Theo, vis voor Sanne
Vakantie in binnenland of buitenland Binnenland voor beiden
Thriller of geschiedkundige roman Geschiedkundige roman voor   
     beiden
Hond of kat    Hond voor beiden
Lezen of TV kijken   TV kijken voor beiden
Omrop Fryslân of RTL 4  RTL 4 voor beiden
Groningen of Amsterdam  Amsterdam voor beiden
Sport kijken of beoefenen  Sport beoefenen voor beiden

Hebben jullie een motto in je leven?
“Je kunt de omstandigheden in je leven vaak niet beïnvloeden, wel de 
manier waarop je daar mee omgaat. Ga er voor!”

september 2014 
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Stichting “Actie Comité Roemenië”    
Werkgroep Metslawier e.o.
Banknummer: 3461 98 097

In Mei j.l. is er weer een vrachtauto 
met spullen vertrokken naar Roemenie. 
Vooraf hebben er veel dorpsgenoten mee 
geholpen met verzamelen, inpakken en laden 
van de vrachtauto. De chauffeurs hebben een goede reis gehad en 
alle spullen zijn in Buza en Apoldu de Sus aan gekomen waar ze worden 
verdeeld onder de bevolking die het nodig hebben. Vooral van Boukje 
Prins in Apoldu de Sus begrijpen we dat er onder de bevolking nog 
steeds groepen zijn die onze hulp dringend nodig hebben. Boukje Prins 
is in apoldu de Sus een soort weggeef winkeltje begonnen. Verschillende 
spullen worden tegen een klein bedrag verkocht of uitgedeeld. Van 
het geld wat dit oplevert wordt in overleg met de plaatselijke winkels 
bonnen gemaakt voor levensmiddelen. ( geen alcohol of tabak ) die dan 
worden gegeven aan gezinnen die geen inkomen meer hebben. Op deze 
wijze hebben ze afgelopen winter verschillende gezinnen kunnen helpen 
aan eten.
 
Ook dit jaar hebben waren we weer met een stand aanwezig op de 
Braderie. Vooraf zijn we weer in verschillende straten geweest om te 
vragen of u een prijs beschikbaar wilde stellen. We willen iedereen 
bedanken die een prijs beschikbaar stelde, de vrijwilligers die ons weer 
geholpen hebben in de stand. Maar ook iedereen die de stand bezocht 
heeft deze dag. Dit jaar mogen we met deze actie een bedrag van 
€ 834,-- bijschrijven op de rekening. 

Tine Sterk en Germ v Wijngaarden hebben aangegeven te willen 
stoppen als bestuurslid. Inmiddels hebben ze hun taken overgedragen 
en zijn bedankt voor hun inzet. Ook op deze plaats willen we hun 
bedanken voor hun inzet in de jaren voor het actie comité. We zijn op 



zoek naar nieuwe bestuursleden. Inwoners die belangstelling hebben 
voor een functie in het bestuur kunnen altijd contact opnemen.
Wilt u meer weten kijk dan eens op www.mitselwier.nl 
+LHU�YLQGW�X�LQIRUPDWLH��UHLVYHUVODJHQ��IRWR·V�H�G��

Mocht u nog goederen of kleding hebben staan, lever het dan in bij 
de fam. M. Meindersma Master fan loanstrjitte 9.  Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om het zelf te brengen, dan kunt u contact opnemen 
met één van de bestuursleden. 
Verdere informatie op: www.mitselwier.nl
 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur “Actie Comité Roemenië”
Metslawier e.o.

Opbrengst KWF ( Kankerbestrijding ) 

In de week van 1 t/m 7 sept 2014  was de jaarlijkse collecte week van 
het WKF Kankerbestrijding.
In Metslawier is het mooie bedrag van € 640.90 opgehaald en 
overgemaakt op de rekening van het KWF.
Via deze weg wil ik ,alle gevers en collectanten die dit mogelijk hebben 
gemaakt,nogmaals bedanken voor hun inzet.
 
Vriendelijke groeten van Els Dam.
Contact persoon namens het KWF in Metslawier


