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De volgende M.A. komt in december uit.
uw prijs uit een vermelding van uw naam in het blad. Verras ons met mooie
plaatjes!
Redactie Metslawier Actief
Binnen de redactie van MA hebben we afscheid genomen van Annie
Plantinga, medewerkster van het eerste uur. Wij willen haar heel hartelijk
bedanken voor haar jarenlange inzet en inbreng. En hoewel Annie niet meer
aan de vergaderingen deel zal nemen zal ze nog wel de informatie van de
Skule aanleveren. In onze redactievergadering van afgelopen november
hebben we Annie gedag gezegd.
Ook willen we de heer Van der Velde van Kopieergarage Sprint bedanken
voor het jarenlang drukken van M.A. En als laatste in dit afscheidsrijtje
noemen we onze columnist P.M. Helaas is de schrijversblokkade niet
opgeheven en heeft PM de pen aan de Franse wilgen gehangen.
Over enkele weken sluiten we een roerig jaar af. Denk daarbij aan de
gebeurtenissen in de wereld, in onze eigen omgeving en misschien wel in
uw persoonlijk leven. Dicht bij huis wordt er volop gediscussieerd over
windmolens, over de Sionsberg, over de zorg in het algemeen en over
Zwarte Piet.
In de rubriek “Nijsgjirrige Minsken” kunt u lezen hoe Zwarte Piet denkt
over alle commotie rond zijn persoon.
Welke activiteiten er rond de jaarwisseling plaatsvinden, leest u in deze MA.
Voor de actuele informatie kunt u altijd op de website terecht:
www.mitselwier.nl.
Rest ons nog u een goede tijd toe te wensen: fijne kerstdagen, een prettige
jaarwisseling en een voorspoedig 2015.
Redactie Metslawier Actief

FOTOBOEK ús DOARP MITSELWIER

Oude beroepen uit Metslawier (deel 1)

Er zijn bij Doarpsbelang nog een aantal
exemplaren voorradig van dit mooie fotoboek,
gemaakt door Meindert Meindersma en Doede
Jongeling.
In dit boek kunt u zien hoe verschillende straten
er vroeger uitzagen en hoe deze er anno 2008
uitzien.
Bij de foto’s zit ook en verhaal over de woningen
en ( oud) bewoners.

Nou dat zijn er nog al wat, maar we hebben er ook al een paar gehad.
De beurtschipper, herbergier, pastoor en de twee timmermannen,
twee schippers en de koopman van het “Skipfeartsein”. Eén van die
timmermannen, M.J. Kuiper, woonde in 1832 op het terrein wat nu
huisnummer 5 is, zoals ik al eerder schreef. Maar later staan daar vier
woningen zoals beschreven in het boekje “Us Doarp Mitselwier” (blz 94),
geschreven door Meindert Meindersma en Doede Jongeling ( ik vind veel
gegevens in dit boekje). Dan zien we daar ook een schoenmakerij en met
een kruidenierswinkeltje van W.Pranger. In 1744 is er in Metslawier een
schoenmaker Aarent Tjeerds en later is er in 1749 een schoenmaker
met de naam Jan Arents, je zou denken dat dit familie is. Dan schrijft
G. Jongeling ; ”Dicht bij de Hoofdweg (B. Bekkerstrjitte / voor de
dokterswoning ter hoogte van de oprijlaan) stond een kleine woning waarin
Pieter Jelles de Boer het schoenmakersvak uitoefende”. Volgens mij was
dit in 1829 want in 1832 woonde hier Douwe Romkes Douma als gardenier.
Beroepen uit 1749 in deze afleveringen komen uit de Quotisatiekohieren
van Metslawier (zonder huisaanduiding) en de beroepen uit 1832 vind ik op
de kadasterkaart ( met huisaanduiding). Vandaar dat u die twee jaartallen
vaak tegenkomt en dan heb ik nog een rijtje beroepen rond 1800 van de
gemeente Oostdongeradeel. Dan pluk ik verder informatie van internet en
andere boekjes en krantenknipsels.

Heeft u dit boek nog niet in uw bezit dan kunt u dit nog bestellen bij de
voorzitter van dorpsbelang Hette Meinema via de mail h.meinema1@knid.nl
of telefonisch op nummer 294161.
Kosten per boek zijn € 10,00, bent u niet woonachtig in Metslawier en moet
het u toegezonden worden zijn de kosten inclusief verzending € 15,00.
Dorpsbelang.

Nieuwjaarsborrel in JEUGDHONK de OANRIN
Op zaterdag 10 januari 2015 is de gebruikelijke “nieuwjaarsborrel”
in het jeugdhonk aan de Singel.
U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.
Bestuur ’t Wier/Oanrin.

Voordat wij in Metslawier kwamen te wonen
(1963) was er een schoenmaker H. van der Veen
in het achterste gedeelte van het bijgebouw
van ons huis. Volgens het verhaal is deze H. van
der Veen door de Duitsers opgepakt in de oorlog
en heeft zijn broer Lijckele van der Veen de
zaak overgenomen en deze is later gaan werken
voor schoenhandel Woudstra te Dokkum. Door
stage van mijn school heb ik nog met hem kunnen
werken. Op de plek waar de fam. M. Meidersma

het lijkt mij dat
deze wevers ook
kleding maakten.
Nu we toch bezig
zijn met schoenen
en kleding, zie ik
in 1749 een vrouw
die van beroep
Strijkster is met
de naam Catie
(Catharina) Keppel.

woont aan de Master fan Loanstrjitte 9 stond in 1832 zo te zien een ander
huis, met als bewoner Sape Bokkes Miedema als schoenmaker en eerder op
10 februari 1825 kom ik zijn broer tegen als schoenmaker; Aage Bokkers
Miedema( oud 38 jaar). Maar dan lees ik in het boekje
“Us doarp Mitselwier” het volgende over dit zelfde adres; “Was een 3
onder één kap woning. Diverse bewoners. Fam. Bosma woonde er alleen
en had zijn brandstoffenhandel hier gevestigd. Achter in het hok had
zijn broer Sietse Bosma een schoenmakerij”. Dan stond er in 1832 een
klein huisje op het pleintje ( met de pomp) voor de kerk met Jan Jans
de Jong als schoenmaker. Dit huisje stond tussen Tsjerkebuorren nr. 8A
en nr. 6 (de oude VIVO), aan beide kanten van dat huisje had je dus nog
een steegje. Zo zien we door de tijd heen dat er heel wat schoenmakers
zijn geweest in het dorp , rond 1800 waren dat er 19 in Oostdongeradeel.
Alleen al in Anjum waren er toen 5 schoenmakers en in Ee 3 stuks. Je
zou denken waarom zoveel. Dat komt omdat er heel veel gelopen werd.
De fiets, brommer of auto was er nog niet en ook was er geen schoenenimport van uit het buitenland. Alle vervoer ging over water of met paard en
wagen. En niet elk mens had een paard of sommige mensen hadden alleen
een wagen, nou dan kwam je ook niet ver. Dan zien we zien ook nog een
kleermaker, en die woonde op de Singel tussen nummer 1 en nummer 3. En
het zelfde boekje “Us doarp Mitselwier” (blz. 73) staat een prachtige foto
van dit huis met de omschrijving; “Tussen nummer 1 en nummer 3 stond
nog een tweegezinswoning. Deze is later afgebroken”. In dit huis woonde
in 1832 kleermaker Jan Antobias Gans. Als je de foto goed bekijkt dan
zie je dat de muren zijn gemaakt van kloostermoppen. De kans is groot
dat na de restauratie van de kerk in 1776, die stenen zijn hergebruikt
voor deze woning (en meer woningen zoals gebruikelijk was). Het huis op
singel nummer 3 stamt uit 1783 en word in 1832 omschreven als “huis”
en als eigenaar is dan de grietman (burgemeester) Daniël de Blocq van
Haersma de With. Maar eigenlijk is het een heel oud boerderijtje dat op
de monumentenlijst moet. Dan zien we in 1749 een schroor ( kleermaker)
Sjoerd Dirks. Van alle beroepen die ik kan vinden uit het jaar 1749 kan ik
geen huisadres aanwijzen, maar het is wel een vermelding waard. Dan zie ik
ook dat er rond 1800 zeven wevers in Oostdongeradeel van beroep zijn,

Dan nog even ter aanvulling van timmermannen en schippers uit
Metslawier, zodat deze namen niet in de vergetelheid raken.
De allereerste timmerman die ik vind is uit het jaar 1658 met de
naam Jacob Clasen. In het jaar 1749 een timmerman Jan Folkerts,
en een timmermansknecht Goffe Sydses. Dan de eerste schipper die
ik ontdek komt uit 1625 een zekere Tierk Jeppes. En dan nog een
zetschipper (en arbeider) Gerben Rommerts in 1749.
In 1832 is er een timmerman Willem Bojents Bojenga die woonde op
Tsjerkebuorren 16 (tegenover de gracht/hoek Master fan Loanstrjitte).
Bij deze zijn de beroepen die te maken hebben met schipper, timmerman
of kleding zoveel mogelijk besproken.
Einde deel 1 (Oude beroepen in Metslawier)
Henk Tacoma.

HALLO JEUGD VAN 12 t/m 15 JAAR
Vanaf september j.l. is in principe elke 2e zaterdag van de maand het
Jeugdhonk de Oanrin open voor jullie, er komen gemiddeld een 15-tal
jongeren, dus een leuke groep.
De avonden beginnen om 19.30 uur tot uiterlijk 23.00 uur
Ben je er nog niet bij en lijkt het je leuk om ook eens mee te doen, kom
dan gewoon eens langs!
Wat doen we allemaal?
Darten,
Tafelvoetbal,
TV/film kijken,
Gezellig kletsen,

Pokeren, kaarten
jaarlijkse barbecue,
slaapfeestjes,
diverse spelletjes

Om dit mogelijk te maken en te houden hierbij ook een oproep aan
ouders/vrijwilligers: wil je ook eens een avond helpen, meld je dan
aan bij één van de onderstaande personen. Alvast bedankt!
Leo Mooibroek, Jimmy Tjeerdsma, Paula de Vreeze, Ytsje Visser.

Loslopende honden en overlast hondenpoep
Loslopende honden en overlast hondenpoep
bron van grote ergernis.
Op de laatstgehouden jaarvergaderingen
van dorpsbelang komt dit onderwerp
telkens weer aan de orde.. Velen in ons dorp
ergeren zich aan deze zaak, en klagen bij
dorpsbelang.
Als eigenaar of bezitter van een hond dient u

zich aan een aantal fatsoens- en gedragregels te houden.
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (art. 2.4.17 AVP)
mogen honden in parken/bossen en plantsoenen wel loslopen, behalve op
de door de bossen, plantsoenen en parken lopende paden. Hier dienen de
honden aangelijnd te worden uitgelaten.
Als eigenaar of bezitter van een hond moet u er voor zorgen dat de
hond niet poept op deze paden en wegen waar dit hinder geeft voor de
voetgangers. Ook direct naast de paden en wegen is dit het geval!.
U moet de hondenuitwerpselen verwijderen door gebruik te maken van
een schepje of een meegenomen plastic zakje. (art. 2.4.18 AVP).
Indien u zich niet aan de regels houdt pleegt u een strafbaar feit, u
riskeert dan en proces verbaal door de politie en zal een geldboete
betaald dienen te worden.
Door ons is aan de gemeente Dongeradeel gevraagd om te handhaven, dit
zal gebeuren door de Boa’s, deze ambtenaren zijn bevoegd te beboeten.
Onlangs is een boet uitgedeeld aan een inwoner van ons dorp, deze boete
was zeer fors!
Spreek als inwoners de overtreders aan op hun gedrag als u een
overtreding ziet, schroom in voorkomende gevallen niet om namen door
te geven als u geen respons krijgt. U kunt melding maken bij het bestuur
van dorpsbelang of rechtstreek bij de gemeente (mevr. Grotenhuis afd.
toezicht).
Dorpsbelang roept dan ook de eigenaren/bezitters van honden op om
zich aan bovengenoemde regels te houden om overlast en ergernis te
voorkomen. Het kan niet zo zijn dat wandelaars op paden en wegen in en
buiten het dorp zich telkens weer ergeren aan deze zaak.
Wij vertrouwen op uw medewerking.
Namens Dorpsbelang
Hette Meinema, voorzitter

Activiteiten in ”De Skûle”
Van 5 dec. 2014 tot 27 febr. 2015 zijn er
de volgende activiteiten in de Skûle.
Dag

Tips voor veilig inzamelen en afsteken van vuurwerk

Veel mensen vinden het leuk op nieuwjaarsnacht met vrienden, familie, buren en kennissen te genieten
van mooi vuurwerk. In verschillende dorpen in de gemeente wordt dan ook gezamenlijk vuurwerk
ingezameld en afgestoken. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, geven wij u de volgende tips:

Vóór het afsteken van vuurwerk
•
•
•
•

Het vuurwerk mag gekocht worden op 29, 30 en 31 december. Koop je vuurwerk altijd bij officiële
verkooppunten. Illegaal vuurwerk is veel gevaarlijker dan de meeste mensen denken.
Bewaar vuurwerk altijd op een veilige, droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen en
nooit in je broek- of jaszak.
Maak nooit zelf vuurwerk. Meestal explodeert dit onverwacht en op het verkeerde moment. Laat het
maken van vuurwerk aan de experts over.
Lees de afsteekinstructie: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt afsteken en hoef je
het niet op oudejaarsavond zelf te doen.

Tijdens het afsteken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuurwerk mag worden afgestoken van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Per persoon mag er niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk afgestoken worden.
Steek het vuurwerk altijd buiten af, doe nooit binnen in een tent, zaal of in huis.
Draag tijdens het afsteken nooit kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid.
Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan ook een veiligheidsbril op.
Bereid je ook goed voor, zorg dat je je vuurwerk op de juiste manier kunt afsteken. Zorg dat je iets
hebt om vuurpijlen in te zetten, zoals een vuurpijlenstandaard of een romeinse kaars-grip.
Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand).
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten tegenwoordig een pvc-buis.
Steek het vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Doe dit op een rustige en open
plek. Houd hierbij rekening met omstanders en denk bijvoorbeeld ook om dieren.
Ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren. Zo neem je voldoende afstand,
minstens zes meter.
Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk.

Na het afsteken
•
•
•

Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan al zover zijn
opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.
Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over.
Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij
het huisvuil doen.

Datum

Activiteit

Ruimte

Aanvang

Vrijdag

5 dec.

Sinterklaas viering

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

9 dec.

Kerstactiviteit

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

16 dec.

Kleding verkoop

Romsicht

14.00 uur

Woensdag

24 dec.

Kerstbroodmaaltijd

Romsicht

16.30 uur

Make over middag

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

6 jan.

Dinsdag

13 jan.

Film

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

14 jan.

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

20 jan.

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

27 jan.

Zangkoor

Romsicht

19.30 uur

Woensdag

28 jan.

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Vrijdag

30 jan.

Bingo

Romsicht

15.00 uur

Elfstedentocht spel

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

3 feb.

Dinsdag

10 feb.

Kleding verkoop

Romsicht

14.00 uur

Woensdag

11 feb.

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

17 feb.

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Vrijdag

27 feb.

Bingo

Romsicht

15.00 uur

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

Kapeldiensten

Ambulance / Brandweer / Politie 112

Donderdag

11 december

15.30 uur

Woensdag

17 december

15.30 uur

Donderdag

8 januari

15.30 uur

Donderdag

15 januari

15.30 uur

Zondag *

25 januari

10.45 uur

Donderdag

29 januari

15.30 uur

Donderdag

5 februari

15.30 uur

Donderdag

12 februari

15.30 uur

Donderdag

19 februari

15.30 uur

Donderdag

26 februari

15.30 uur

* Heiligavondmaal

Bijbelstudie
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal
Gjetmoei.

Mee doen
Een ieder van 55 jaar en ouder 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.
Om de 2 weken op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur,
in zaal “Romsicht” bij de Fam. J. Streekstra.

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

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:
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

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)
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

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

Verenigingen

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

Aktiecomite Roemenië:
B. Elgersma
skipfeartsein 27

Dartclub “Veldzicht”
Inl. Harold Wiersma www.metslawierdarts.nl

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

Tel: 24 12 62

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

Coöperatieve vereniging Energie Coöperatie Dongeradeel U.A.
(ECODon)
Contactpersoon: Geert Bril
Tel: 24 22 27
Mob: 06 8360 5177
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

Tel. 24 22 93

Tel: 24 22 93

Tel: 24 15 02

Hengelsportvereniging
Inl. P. de Boer

Tel: 24 12 30

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

Tel: 24 17 84

KeatsFeriening De Trije Doarpen
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
Yme Braaksma
Tel: 24 16 11
Harald Wiersma
Tel: 24 14 88
Bote Cuperus
Tel: 24 21 65
Wiebe Westra
Tel: 24 16 36
Bean Braaksma
Tel: 24 12 13
Lolke Bergema
Tel: 24 17 04
Foppe. Heeringa
Tel: 24 20 97
Tine Torensma
Tel: 24 17 36
S. Sijtsma, P Braaksma, R. Eisinga
Sportstichting Metslawier e.o.:
Voorzitter Ruurd Verbeek
Organisator van de jaarlijkse Wandeltocht

Tel. 24 19 94

Nijsgjirrige minsken

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

Dagbladen
Dockumer Courant (huis aan huis):
Bezorging: Luuk Nicolai

Tel: 24 13 75

Nieuwsblad van noord-oost Friesland
Bezorging: Silke Bil, Stationswei 3

Tel: 24 12 38

Volkskrant / Algemeen Dagblad / Financieel Dagblad / Trouw /
Het Nederlands Dagblad / Leeuwarder Courant * / Telegraaf * /
Friesch Dagblad *:
* Bezorging helft Metslawier
O. de Jong, M.F. Loanstrjitte 3
Tel: 24 21 10
Leeuwarder Courant * / Friesch Dagblad * / Telegraaf *:
* Bezorging helft Metslawier
H. de Jong, Wilhelminastraat 6
Tel: 24 19 07

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!”
Drie jaar geleden had ik een prettig gesprek met Sinterklaas. Deze
keer is zijn trouwe helper aan de beurt: Zwarte Piet. In het diepste
geheim vindt het gesprek plaats, eind november, ergens in Metslawier.
U bent al vroeg dit jaar, Zwarte Piet. Is daar een reden voor?
“Dat je kun je wel zeggen, ja. In Spanje kwam ons ter ore dat er nogal
wat te doen is rond mijn figuur. Daarom vond mijn baas het belangrijk
om alvast poolshoogte te nemen. Hij heeft mij vooruit gestuurd en komt
zelf volgende week”.
Hoe was uw reis hier naar toe?
“Prima, prima. Ik vond het niet erg om de boot te missen, de stoomboot
bedoel ik natuurlijk.
Ik heb vaak hinder van zeeziekte en omdat ik vooruit werd gestuurd
heb ik in dit geval het vliegtuig genomen. Zeer comfortabel. Het was
minder gezellig, dat wel. Normaal gesproken is het een levendige boel
aan boord met alle hulppieten erbij. De terugreis zal ik er zeker bij
zijn”.
Wat hebt u ondertussen gemerkt van alle
commotie?
“Verontrustend veel. Ik heb een paar
keer uw journaal gezien, de krant gelezen
en diverse twitterberichten op internet
gevolgd. Zou u mij kort en duidelijk kunnen
uitleggen wat nou precies het probleem is?”

In het kort komt het er op neer dat velen u associëren met
racistische aspecten.Dat komt door uw huidskleur en uw sociale
positie. Herkent u dat?
“Het moet werkelijk niet gekker! Herken ik dat? Nee, natuurlijk niet.
Ik moet er niet aan denken er net zo bleekscheterig uit te zien als
u. Als ik jullie Hollanders tegenkom heb ik altijd de neiging om te
vragen:’Scheelt er iets? Voelt u zich niet lekker?’ En wat is er mis met
mijn sociale positie? Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van mijn baas
sta. Als u eens wist hoe druk de goedheiligman het heeft, en dat op zijn
leeftijd. Jullie klagen als de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat.
Ik heb mijn baas nog nooit horen klagen en dan hebben we het nog niet
eens over zijn leeftijd”.
Ik begrijp dat u het niet eens bent met alle kritiek op uw persoon.
“Klopt, en ik zal u uitleggen waarom. Oorspronkelijk had Sinterklaas
geen helper. Rond 1860 zie je voor het eerst een afbeelding van
Sinterklaas met een knecht, een donkere man. Over de herkomst
van Zwarte Piet zijn de meningen verdeeld. Ik noem u enkele
volkswetenschappelijke verklaringen: hij zou oorspronkelijk een
schoorsteenveger zijn en van het roet zwart zijn geworden; hij zou
een Ethiopische zwarte slaaf Piter zijn die door de heilige Nicolaas
op een slavenmarkt in Myra werd vrijgekocht; hij zou afstammen van
de zwarte raven Huginn en Muninn die Odin vergezelden. En zo zijn
er nog wel meerdere verklaringen. Wie het weet mag het zeggen.
Dat er sprake zou zijn van discriminatie gaat er bij mij niet in. Het
sinterklaasfeest is een prachtig traditioneel kinderfeest en mijn advies
aan jullie is om dat zo te houden. Laat jullie kinderen genieten en vol
spanning uitzien naar onze komst en de cadeautjes”.
Wat is de reactie van uw baas, Sinterklaas, op dit alles?”
“Wij hebben gisteren gewhatsappt en het standpunt van de Sint was:’
Maak je niet druk, het gaat vanzelf wel over’. Een wijs man, die baas
van mij. Zouden jullie ook eens naar moeten luisteren. Misschien kan
jullie tijd en energie beter aan andere dingen worden besteed”.

OK, we nemen een ander onderwerp. Hoe verlopen de
voorbereidingen voor het feest?
“Goed. Omdat ik al wat eerder in Nederland was kon ik op mijn gemak
plannen maken.
Ik heb alle locaties die we gaan bezoeken in kaart gebracht, het hele
logistieke traject geregeld en voor alle afdelingen een plan van aanpak
geschreven zodat straks iedere Piet precies weet wat er van hem of
haar verwacht wordt”.
Hem of haar?
“Zeker. De afdelingen Pakpieten, Dichtpieten, Inkooppieten,
Jongleerpieten, Schoorsteenpieten, ICT-pieten bestaan uit vrouwen
en mannen. U begrijpt dat ik als hoofd- Zwarte Piet een belangrijke
functie vervul. In mijn laatste beoordelingsgesprek met Sinterklaas is
mij dat weer heel duidelijk geworden. Mijn baas zei letterlijk tegen mij:
’Waar zou ik, waar zouden wij, waar zouden de kindertjes zijn zonder
jou’. Daar doe ik het voor, dat doet mij goed. Over de daarbij horende
bonus hoort u mij niet klagen”.
U hebt dus alles onder controle?
“Ja, alles verloopt voorspoedig. Er zijn stapels verlanglijstjes
binnengekomen. Per post en per e-mail, soms vergezeld van prachtige
tekeningen. Mocht het erg druk worden dan kan ik altijd via het
uitzendbureau Friese Pieten inhuren. Of misschien zelfs Metslawierder
Pieten?”
Zijn de lijstjes aan de crisis aangepast?
“Dat zou ik niet kunnen zeggen. Wat mij wel opvalt is dat er veel
smartphones, computers, tablets, laptops etc. worden gevraagd. ‘
Hoezo buiten spelen’, denk ik dan. Ik heb een graad in de pedagogiek
gehaald en ik kan het soms niet laten een leesboek aan het lijstje toe
te voegen”.
Wat maakt het werk leuk?
“Overal waar wij komen ontstaat blijdschap en plezier. Soms vinden
kinderen onze komst ook een beetje griezelig maar meestal klopt hun
hart vol verwachting. En als we in ziekenhuizen bij kinderen op bezoek
gaan, leidt dat hun even af van hun ziek-zijn. Mooier werk kun je je
toch niet wensen?”

Zijn er ook minder leuke of zelfs onaangename kanten aan uw werk?
“ Nee, eigenlijk niet. Dat er nu zoveel rond mijn persoontje te doen is
stoort mij niet zo erg. Jullie hebben daar zelf meer last van, heb ik het
idee”.

Stichting “Actie Comité Roemenië”

Als u zelf een verlanglijstje zou invullen, wat zou daar dan op
staan?
“Voor mijzelf niets. Ik heb alles en niks meer te wensen over. Voor
onze doelgroep, kinderen in de hele wereld, heb ik nog heel wat wensen!
Verbod op kinderarbeid, recht op onderwijs, goede geneeskundige zorg,
voldoende voedsel, vrede en veiligheid”.

Oliebollenactie.

In deze interviews is het gebruikelijk de gast enkele keuzes voor te
leggen:

onze stichting door oliebollen te bestellen. Een gift is natuurlijk ook van

Marsepein of pepernoten
Costa del Sol of Vlieland
Don Quichot of Floris V
Gazpacho of snert
Flamenco of klompendans
Peseta of euro
Roe of iets lekkers
Zomer of winter

-

Pepernoten
Vlieland
Don Quichot
Snert
Flamenco
Euro
Iets lekkers
Winter

Voor ik afscheid van u neem wil ik graag weten of u een motto in
uw leven heeft?
“ Wie anderen zwart maakt, blijft zelf niet wit”.
Bedankt Zwarte Piet dat u tijd voor mij heeft willen maken in deze
drukke periode.
“De nada”. (red.: = graag gedaan)
November 2014
BP.

Werkgroep Metslawier e.o.
Banknummer: 3461 98 097

In december komen wij weer bij u
langs met een bestellijst voor oliebollen.
Ook dit jaar kunt u weer oliebollen bestellen
met of zonder krenten. De oliebollen zijn net als voorgaande jaren weer
van hoogwaardige kwaliteit. Bak zelf dus geen oliebollen, maar steun
harte welkom.
We hopen met deze actie weer geld binnen te krijgen voor een volgende
goederen transport naar Roemenië.
Het actie comité ondersteund al jaren lang de inwoners in en rond het
dorp Buza, de laatste jaren ondersteunen we ook Arend en Boukje in en
rond Apoldu de Sus.
Wilt u meer weten kijk dan eens op www.mitselwier.nl
Hier vindt u informatie, reisverslagen, foto’s e.d.
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.

Hallo feestgenoten!

Hardlopen iets
voor jou?

Wij willen jullie alvast informeren over het komende dorpsfeest op
19, 20 en 21 juni 2015.
Het thema is dit jaar vrij. Dus de creativiteit kan maar losbarsten!!
Het duurt weliswaar nog even, maar een aantal buurten zijn al wel
gestart met de voorbereidingen!
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

LOCATIE IN OOSTERNIJKERK
Vrijblijvende proeftraining
Ook beginnersnivau
StarttoRun vanaf januari 2015
Voor iedereen en elk niveau begeleiding
Professionele schema’s via Hugo Veenker
Olv Tracy van der Ploeg
Wanneer
Waar
Tijd

maandagavond
Parkeerplaats bij de voetbalvelden Oosternijkerk
19.30 tot 20.30

informatie via Hugo Veenker, info@lopenmethugo.nl
0511-424317

Vrijdag
- ochtend: optocht van de versierde wagens
- middag: kinderspelletjes voor de kinderen in de basisschoolleeftijd
en kaatsen voor iedereen vanaf de middelbare school.
- avond: BontePlaybackavond!! Deze avond staat in het teken van zang,
dans en spetterende optredens voor en door de buurten!! Voor de
buurten die meedoen met een act zijn er (alvast) extra punten te
verdienen bij de spelletjes!!
En daarna disco voor iedereen!
Zaterdag
- ochtend: start spelletjes en matinee
- rond 13.00 uur: eten met elkaar in de tent
- middag: spelletjes prijsuitreiking en muziek
- begin van de avond: optocht versierde wagens door het dorp
- avond: muziek!!
Zondag
- morgen: kerkdienst met medewerking gospelgroep

Wat wordt er van de buurtverenigingen verwacht:
- een versierde wagen
- buurt versieren
- team samenstellen voor de spelletjes
van iedere buurt verwachten een team van 7 personen met tenminste
3 dames.
de spelletjes zijn heel divers; jong en oud kan mee doen
- op vrijdagavond een (of meer) act(s) opvoeren.
- Iets lekkers maken voor bij de koffie na de kerkdienst op zondag…
Opgave voor:

kan bij:

via:

Versierde wagens

Sijbe Postma

info@postmaautobedrijf.nl

BontePlaybackavond

Akke Greetje Mooibroek

mooibroek@knid.nl

Kaatsen

Gerard Peter Weidenaar

gpweidenaar@hotmail.com

Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier”

Sinds enkele maanden is de stichting Doarpstsjerke Mitselwier een feit.
Na jaren van voorbereiding van de stichting zijn de handtekeningen
gezet en kunnen de commissie leden zich nu formeel bestuur.

Groeten van de feestcommissie:
Livius, Jan Cha Dol, Gerard Peter, Sijbe, Jurjen, Mirjam,
Akke Greetje en Annie

Wat er vooraf ging. In april 2010 vond de fusie plaats van de Herv. Kerk
Metslawier/ Niawier, de Geref Kerk Metslawier en de Gereformeerde
kerk Niawier tot PKN gemeente Metslawier / Niawier. Tijdens dit proces
zijn er verschillende beslissingen genomen ook mbt de kerkgebouwen.
Er is toen besloten de Herv Kerk in Metslawier (Doarpstsjerke) onder de
volgende voorwaarden buiten de exploitatie van de nieuwe fusiegemeente
te brengen.
- Het kerkgebouw moet als monumentaal gebouw behouden blijven en
een sociaal en cultureel maatschappelijke functie voor het dorp en
omgeving krijgen.
- Er moet een reële duurzame exploitatie zijn.
- De fusiegemeente is bereid het kerkgebouw voor een symbolisch
bedrag over te dragen met een bijdrage voor de verbouwkosten in het
kader van de beoogde functies.

Een zevental inwoners van Metslawier zag het als een uitdaging om voor
deze ‘tsjerke’ een ontwikkelingsplan en exploitatieplan op te stellen.
Inmiddels is de stichting een feit die als doel heeft:
Dat de doarpstsjerke die vanouds het hart van het dorp en het
dorpsleven is geweest weer het levende hart van het dorp wordt.
Het levende hart voor het gehele dorp en ook voor de mensen die het
dorp bezoeken. Daardoor zal de Doarpstsjerke zijn functie als louter
kerk verliezen maar een meer multifunctioneel karakter krijgen voor
alle gezindten.
Het wordt een plaats van samenkomst en ontmoeting.
De Doarpstsjerke vormt immers het fysieke hart van het beschermde
dorpsgezicht en hiermee ook van het hele dorp.
Functioneel gezien verarmt de Doarpstsjerke meer en meer “het wordt
stil in de kerk”.
Metslawier beschikt niet over een geschikte ruimte voor kleine
concerten, uitvoeringen, exposities, tentoonstellingen e.d.
Het dorp mist een goed herkenbaar en bereikbaar infocenrum voor
toeristen en recreanten. De kerk kan qua exterieur en interieur al veel
over het dorp vertellen.
Het toekomstige gebruik van de Doarpststjerke kan er als volgt uit
gaan zien:
- Gebruik voor trouwdiensten, zowel de kerkelijke dienst als het
afsluiten van het burgerlijk huwelijk.
- Rouwdiensten.
- Gebruiken voor kleinkunst en huiskamer muziek ( kleine concerten)
- Tenstoonstellingen mogelijk gekoppeld aan de Wadden/ B. Bekker /
aardappelteelt
- Infocentrum voor toeristen.
- e.d.
Wat is er inmiddels gedaan:
Inmiddels is naast het oprichten van de stichting gestart met
werven van geld voor aanpassingen en inrichting / aankleding van
de doarpstsjerke. Het bedrag van € 170.000,-- voor deze plannen

is inmiddels toegezegd door verschillende fondsen en de provincie
Fryslân.
In het voorjaar is dan ook gestart met de eerste werkzaamheden
in de tsjerke. Boven het tongewelf is er schoongemaakt en zijn de
bouwtechnische gebreken hersteld. Ook is het tongewelf in de kerk
geverfd. De komende maanden worden de verdere werkzaamheden in de
kerk uitgevoerd. Verven van de kerk, herinrichting van de consistorie
en de toren. Wilt u weten wat er precies gebeurt dan kunt u een
bestuurslid benaderen, we willen u er graag meer over vertellen.
Ook is de mogelijkheid om eens binnen te kijken zeker aanwezig.
Naast het interieur van de kerk word er op dit moment door het
bestuur tevens gewerkt aan een plan voor renovatie en herinrichting
van het kerkhof rond de kerk. De bedoeling is o.a. de oude grafstenen
die onder de schelpen liggen weer tevoorschijn te halen en op te
knappen e.d. Hiervoor zullen nog de benodigde financiën moeten worden
gezocht.
Begin oktober is er een bijeenkomst geweest met verschillende
inwoners uit het dorp, hen is gevraagd om mee te denken en mee te
werken over in een van de in te stellen commissies t.b.v. de exploitatie
van de Doarpstsjerke. Gedacht moet dan worden aan een culturele
commissie, evenementen commissie, commissie beheer en werving en
commissie onderhoud en instandhouding.
Mocht u na het lezen van voorgaande goede ideeën hebben of mee
willen helpen dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van het
bestuur.
Stichting Doarstsjerke Mitselwier.
Voorzitter ;
Freark v.d. Bij
Secretariaat:
Mente Holwerda
Penningmeester:
Hette meninema
Bestuursleden:
Jan Popkema, Feije Sikkema, Bregt Elgersma

KERSTBLOEMSCHIKKEN
In
CAFE VELDZICHT
Datum:
Aanvang:
Opgave:

10 december 2014
20.00 uur
tot en met 29 november 2014
Op aanmeldingsformulier zijkamer Café
of aan de bar en bij Tetsje Meinema telefoon 294161

Voorbeelden van de te maken bloemstukken liggen in de zijkamer bij
het aanmeldingsformulier

OUD en NIEUW
Beste dorpsgenoten.
Nog even en dan luiden we het nieuwe jaar in, evenals vorige jaren is
ook dit jaar Café Veldzicht weer open, vanaf ongeveer 16.00 uur tot
20.00 uur is jong en oud er van harte welkom om even bij elkaar te zijn.
Op het feestterrein zullen ook activiteiten plaats vinden, zie hiervoor
de mededeling in deze MA.

GEBRUIK GEMEENTELIJKE ZOUTBAK IN ONS DORP
Zoals wellicht bij u als inwoner van Metslawier bekend staat er achter
de boerderij van G. Sinnema een gemeentelijke zoutbak.
De gemeente zal ook dit jaar weer voor bevoorrading van zout zorgen.
Voor de uitgifte van zout zijn door de gemeente de onderstaande
“spelregels” opgesteld..
Door de aanstelling van een sleutelhouder voor de bak in ons dorp is de
gemeente bereid om zout te leveren.
Als sleutelhouder is door dorpsbelang/gemeente aangewezen:
Jelle Streekstra, B. Bekkerstrjitte 24 ( telf. 241502).
Hij kan worden benaderd voor uitgifte van zout in de komende
winterperiode voor onderstaande criteria:
- toegangspaden sporthal, sportaccommodatie, verenigingsgebouwen,
kerken
- nabij bushalte’s
- stegen/paden in de beschermde dorpskern
Dus niet voor particulier eigendom en voor particulier gebruik.
Bestuur Dorpsbelang.

Flessepost van PM…………………!

Wij hopen dat de viering goed zal verlopen en dat er geen calamiteiten
plaats zullen vinden, met de gemeente, politie, jeugd en dorpsbelang
zijn de “spelregels” voor de viering van oud en nieuw besproken.
Zie hiervoor de mededeling in deze MA.

Tijdens een cruise-vakantie stak er plots een zware storm op en door
een wonder spoelde PM levend en wel aan op een onbewoond eiland,
ergens in de grote oceaan. PM zit al nu geruime tijd op een onbewoond
eiland. Helaas is er nog steeds geen boot in zicht…..
Dus kan het nog wel enige tijd duren voordat PM weer aan - wal - is.

Dus komt allen!!!!!!
Dorpsbelang.

Met de groeten vanaf een zonnig eiland!
PM

We dogge it sels……

ECODon

Energie voor het dorp, door het dorp

Grote veranderingen, ook in ‘Energie Land’
Wat is er de laatste jaren gebeurd.
Veel mensen zijn het zat! Steeds groter wordende bedrijven waar
zelfs de overheid geen grip meer op heeft laat staan dat wij het als
gewone burger nog snappen. Hoge winsten die bedrijven wegsluizen naar
het buitenland, bonussen voor topmanagers die wanprestaties hebben
geleverd.

zijn in Friesland, Groningen en Drenthe koepelcoöperaties opgericht,
respectievelijk Us Kooperaasje, Groninger Energie Koepel en de
Drentse KEI. Let wel alle drie zijn coöperatief.
Door deze drie koepelcoöperaties is Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD
energie) opgericht als coöperatieve energie-inkoop organisatie.

In dit artikel wordt verslag gedaan van deze verandering en wat dat
voor een klein dorp in Dongeradeel kan betekenen.

Hoe het werkt in Friesland
Terug naar Friesland naar Us Kooperaasje. Deze coöperatie heeft
één medewerker (voor 20 uur) in dienst en werkt verder uitsluitend
met vrijwilligers. Zij stelt zich tot doel de plaatselijke initiatieven
zoals ECODon te ondersteunen op allerlei gebied zoals wetgeving,
voorlichting en in contact brengen met andere opgezette initiatieven.
Nu mag niet elk bedrijf, want dat is een coöperatie ook, energie gaan
inkopen en verkopen op de energiemarkt. Daarvoor is een vergunning
nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze vergunning
heeft ACM in april verleend aan NLD energie. Daarmee heeft de
coöperatie NLD energie zich verplicht tot levering van gas en
elektriciteit, precies zoals Nuon, Essent en Eneco e.d. Verder gaat het
anders. Zo huurt NLD energie slechts een paar kantoorruimten in de
stad Groningen, er is één directeur er is een secretaresse en er zijn
inkopers (lage personeelskosten). NLD doet zelf niet aan reclame en
marketing (dus geen kosten). Toch zijn de prijzen van NLD redelijk
maar marktconform kortom er wordt winst gemaakt.

Initiatieven
Zoals gezegd de tijd was rijp om initiatief te nemen op een aantal
gebieden waaronder de energiesector. Vanuit de boven gestelde
financieel -bestuurlijke onvrede, maar ook uit onvrede dat het
verduurzamen van de energie opwekking maar niet wil opschieten.

Het grote verschil tussen NLD energie en de andere
energiemaatschappijen is dat NLD de winst weer verdeelt onder
de leden waar de anderen maatschappijen de winsten voor zichzelf
behouden.
Bij de NLD werkt dat als volgt.

Omdat al deze initiatiefgroepen rondvraag gingen doen naar hoe je
zaken op moet zetten, werd vanuit de Doarpwurk, Netwerk Duurzame
Dorpen en Energiewerkplaats Fryslân bedacht dat een overkoepelend
organisatie zou moeten komen om al deze initiatieven te helpen.
Omdat dit fenomeen zich in alle noordelijke provincies afspeelde

NLD koopt de energie op de energiemarkt net als de andere
maatschappijen. Het gaat hierbij om groene stroom en CO2
gecompenseerd aardgas. NLD verkoopt dat stroom en gas
weer aan u net als de andere maatschappijen. Net als de ander
energiemaatschappijen kan iedereen in Nederland stroom en

Uit deze onvrede onder de bevolking worden her en der in het land
allerlei coöperaties opgericht om weer zelf zicht en grip te krijgen
op het geleverde product. Vaak kunnen deze producten weer
goedkoper geleverd dan door de grote bedrijven of maatschappijen.
Door te kiezen voor de rechtsvorm ‘coöperatieve vereniging’ is de
betrokkenheid van leden laagdrempelig. Je hoeft niet naar de notaris
om lid te worden of om te participeren. Bovendien mag je de winst
delen met de leden en is deze winstdeling belastingvrij.

gas afnemen van NLD energie. NLD is niet de goedkoopste
energieleverancier maar ook niet de duurste. NLD is, als je
modelcontracten vergelijkt, goedkoper dan de vier grootste
energiemaatschappijen. Tot zover geen verschil .
Maar nu komt het:
Als u stroom en gas koopt via de Energie Coöperatie ECODon krijgt:
- u thuis stroom en gas geleverd tegen een redelijk tarief
- uw dorp € 75,- per aansluiting per jaar (gas en stroom)
- u, als u lid wordt van ECODon, inspraak en winstdeling.
Hoe kan dit allemaal
Zoals gezegd, NLD energie, Us Koöperaasje en ECODon zijn allemaal
coöperatieve verenigingen en voor het overgrote deel wordt het werk
gedaan door vrijwilligers. ECODon werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Deze vrijwilligers hebben een cursus gevolgd om volgens richtlijnen de
marketing / verkoop voor NLD te verrichten.
Omdat ECODon deze werkzaamheden, als wederverkoper, voor NLD
verricht krijgt zij per aansluiting van stroom en gas per jaar € 75,voor het dorp. Dit geld blijft bij ECODon en gaat niet naar b.v.
dorpsbelang. Omdat iedereen in Nederland energie mag betrekken
van NLD is het van belang dat diegene die in onze regio dus energie
betrekken van de NLD via ECODon, omdat anders de € 75,- voor het
dorp niet wordt uitgekeerd aan ECODon. NLD weet dan namelijk niet
dat u klant bent geworden om ook het dorp te helpen.
Lid worden van ECODon
Als u naast stroom en gas afnemen van NLD ook lid wordt van ECODon
dan heeft u het recht om mee te beslissen wat er met het geld
voor het dorp wordt gedaan. Dit kan zijn b.v. voor lokaal opwekken
van duurzame energie, voor isolatie maatregelen of voor een sociaal
initiatief. De werkzaamheden die voortkomen uit de activiteiten van
ECODon worden lokaal gegund.
Zoals bij elke coöperatie bepalen de leden wat er gebeurd. Elk lid heeft
één stem en één lid per huishouden.

Lokale kracht
Een belangrijke kracht van de lokale energie coöperatie is dat het draait
om mensen uit de buurt. Je belt met iemand die je kent, die de zaken
voor je regelt. Dat is directer dan bellen met een ‘call center’ en steeds
maar weer doorgeschakeld worden. Daarom helpen wij u graag met het
overstappen.
Overstappen
We begrijpen dat u de voordelen van de lokale energie coöperatie inziet
en graag mee wil doen. Dan is het van belang te weten of u nog een
contract hebt lopen bij uw huidige energieleverancier of dat u gelijk
kunt overstappen. Uw overstap kan ingepland worden tot wel 5 maanden
vooruit. ECODon en NLD hebben niet het geld om overstapboetes voor
u te betalen. Dus als u nog aan een contract vast zit dan kunnen wij
dit voor u in de gaten houden. Wij nemen dan contact met u op als de
mogelijkheid om over te stappen daar is.
Kortom
In het kort redenen om over te stappen van uw huidige energie
leverancier naar Noordelijk Lokaal Duurzaam op een rij:
• U betaalt waarschijnlijk minder of gelijk aan wat u nu betaalt
• Per volledige aansluiting (gas en stroom) gaat € 75, - in het potje
voor het dorp
• De winst van NLD en ECODon wordt onder de leden verdeeld
(winstdeling)
• Door lid te worden van ECODon heeft u stem in wat met het potje
wordt gedaan
• De overstap naar NLD kunt u zelf regelen of u laten regelen door
Geert Bril
• De werkzaamheden uit de activiteiten van ECODon worden lokaal
gegund.
• Door uw overstap helpt u uw dorp en het milieu.
In de volgende Metslawier Actief vertel ik over de initiatieven die
ECODon heeft genomen met betrekking tot lokaal opwekken van energie.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.ecodon.nl
Bekijk of u voordeel heeft bij overstappen naar NLD op:
www.nldenergie.org
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Of u belt gewoon even met iemand uit de buurt:
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Geert Bril
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Net als voorgaande jaren worden een aantal dorpen bezocht voor een overleg met dorpsbelangen, jeugd, politie en
de gemeente Dongeradeel. Tijdens deze bezoeken bespreken we de plannen en aandachtspunten voor de aankomende jaarwisseling. Dit jaar bezoeken we Anjum, Ee, Metslawier, Morra/Lioessens, Nes, Ternaard, Wierum en
Engwierum. In deze nieuwsbrief brengen wij enkele van de besproken onderwerpen onder de aandacht.

Wij leggen u graag uit hoe het werkt.

PARKEREN OP TROTTOIRS EN STOEPEN
Dorpbelang ontving klachten van inwoners over het parkeergedrag in
ons mooi dorp.
Het komt met regelmaat voor dat auto’s ( deels) geparkeerd worden op
stoepen en trottoirs. Hierdoor is het met name voor rolstoelgebruikers
en mensen met rollators niet mogelijk om op een verantwoorde wijze
hun weg te vervolgen.
Wij willen dat de voetpaden vrij zijn voor alle gebruikers, daarnaast
ontstaat ook schade aan het straatwerk/tegels omdat dit niet geschikt
is voor motorvoertuigen.
Hierbij aan een ieder het verzoek om mee te werken aan deze oproep
en daar te parkeren waar het is toegestaan.
Bestuur Dorpsbelang.

Bijdrage voor eindejaarsfeesten
Elk jaar worden er in Dokkum en de verschillende dorpen
eindejaarsfeesten georganiseerd. Wilt u zo’n feest
organiseren? Dan moet u hiervoor zo spoedig mogelijk
een aanvraag indienen. De aanvraag voor het evenement
kan via de website van gemeente Dongeradeel door een
formulier in te vullen, zie het tabblad Vrije Tijd & Sport
> Evenementen. Omdat wij deze activiteiten een goed
initiatief vinden, willen we dit stimuleren. Als gemeente
steunen wij één initiatief per dorp met een bijdrage
van € 100,- vermeerderd met een bedrag van € 0,75
per inwoner. Voor Dokkum is een andere regeling van
toepassing. Om in aanmerking te komen voor deze
subsidie moet er na afloop van het feest een verslag
naar de gemeente verstuurd worden. De aanvraag moet
uiterlijk 15 november bij de gemeente binnen te zijn en
kan gedaan worden via de site van Dongeradeel
> Mijn Dongeradeel > Digitale formulieren > punt 7 en dit
formulier, na inloggen met DigiD, in te vullen.

Overlast en vernielingen
Ieder jaar proberen gemeente, politie en andere instanties
de overlast en vernielingen rondom de jaarwisseling
zoveel mogelijk te beperken. Grove vernielingen en zwaar
vuurwerk zorgen jaarlijks voor schade aan straatmeubilair,
verkeersborden, straatkolken en andere gemeentelijke
eigendommen. Dit levert een forse kostenpost op. Het
vervangen van één verkeersbord kost bijvoorbeeld
200 euro. Dit wordt betaald uit
gemeenschapsgeld, dus vernielingen
door een kleine groep worden door alle
inwoners van de gemeente gedragen.
Wij roepen daarom iedereen op tot
een gezellige jaarwisseling zonder
overlast en vernielingen!

Vuurwerk
Alleen consumentenvuurwerk mag
tijdens de jaarwisseling worden
afgestoken vanaf 31 december 10.00
uur tot 1 januari 02.00 uur. Zowel tegen
het gebruik van verboden vuurwerk
als het afsteken buiten de toegestane
tijden zal de politie optreden.

Carbidbussen
Het knallen met carbidbussen is onder voorwaarden
toegestaan. Het gebruik van carbidbussen mag:
• vanaf 31 december tussen 10.00 uur tot 1 januari
02.00 uur
• op een veilige manier voor omstanders, dieren en/of
goederen
Wilt u carbid schieten? Dan willen we dit graag weten.
Graag ontvangen wij de gegevens
van een contactpersoon met
telefoonnummer en de locatie waar
u met carbid wil schieten. Doorgeven
van de informatie kan via gemeente@
dongeradeel.nl. Deze locatie zullen we
dan beoordelen op geschiktheid.

Vreugdevuren
In de gemeente Dongeradeel worden alleen vreugdevuren
toegestaan waarvoor een ontheffing is verleend. De
gemeente wil met deze nieuwe aanpak risico’s zoveel
mogelijk beperken. Vorig jaar zijn er ontheffingen verleend
voor vreugdevuren in Hantum, Metslawier, Morra, Nes
en Engwierum. Wilt u een vreugdevuur organiseren?
U vindt het aanvraagformulier voor
evenementen op de website van
gemeente Dongeradeel: tabblad Vrije
Tijd & Sport > Evenementen.
Let op! Bij het aantreffen van een
illegale vreugdevuur zal - ook al is
deze in opbouw - worden opgetreden
door gemeente, brandweer en politie.

Vragen of opmerkingen?
Zijn er vragen of onduidelijkheden over deze punten?
Neem dan contact op met de gemeente via het
telefoonnummer 14 0519 of gemeente@dongeradeel.nl.

Van de Braderie commissie
Ter voorbereiding op een dergelijk evenement wordt er door de
commissie voor gezorgd dat er een advertentie wordt geplaatst in een
landelijk blad voor standhouders. Via de mail worden diverse bladen en
kranten geïnformeerd over de datum, de plaats en duur van de te houden
braderie. Alle standhouders, die een vorig jaar aanwezig waren, worden
schriftelijk benaderd met een inschrijfformulier. Op andere plaatsen,
waar een braderie wordt gehouden, wordt aan bepaalde standhouders
gevraagd of ze ook geïnteresseerd zijn om naar de braderie te
Metslawier te komen. Dit om een zo groot mogelijk assortiment te
kunnen bieden. Een tweetal standhouders met oude ambachten en een
orgelman worden uitgenodigd. Ongeveer vier weken voor de te houden
braderie worden op goede zicht locaties bij de wegen borden geplaatst
met de datum van de te houden braderie te Metslawier. Verder
worden in de gemeente Dongeradeel in de dorpen en Dokkum en het
winkelcentrum te Damwoude raambiljetten opgehangen bij winkeliers en
campings.
Wanneer bekend is hoeveel standhouders er ongeveer zullen komen
kan worden vastgesteld hoeveel kramen er gehuurd en besteld kunnen
worden.
Dit jaar heeft de commissie, n.a.v. een beginnende brand in een woning
tijdens de braderie van 2013, een bespreking gehad met de brandweer
en de gemeente Dongeradeel. Dit om alle veiligheids aspecten nog
eens kritisch onder de loep te nemen. Zo moet er een vrije ruimte
van minimaal drie meter breed en vier meter hoog aanwezig zijn langs
de kramen om brandweer, politie en ambulance bij calamiteiten vrije
doorgang te kunnen garanderen. Naar aanleiding van dit overleg moesten
in het vervolg een aantal kramen op kruisingen anders worden opgesteld.
Dit jaar hadden zich ongeveer vijf en veertig standhouders van te voren
schriftelijk aangemeld. Door de goede weersvooruitzichten kwamen
de maandag en dinsdag voor de te houden braderie (27 augustus) nog
een aantal schriftelijke en telefonische aanmeldingen bij de commissie
binnen. Zelfs op woensdag morgen kwamen er nog een aantal telefoontjes

binnen of er nog een plekje vrij was voor een stand. Al met al was
er een goed aanbod en grote verscheidenheid van waren. Ook op de
kinderbraderie was er weer een groot aantal kinderen met spulletjes
aanwezig en een levendige handel. De weersomstandigheden waren ook
dit jaar weer uitstekend. Veel bezoekers uit de ons omliggende dorpen
en van de campings hebben de braderie bezocht. De standhouders
waren na afloop over het algemeen redelijk tevreden over hun omzet.
Al met al weer een geslaagd evenement en op naar de 19 editie.
De Braderie Commissie.

Regionale loterij voor regionale projecten
Iedereen kan bijdragen aan de verwezenlijking van “mienskips”
projecten in Fryslân. Onder de naam “Warm Hart Loterij” wordt een
grootschalige loterij georganiseerd. Naast de kans op schitterend
prijzen maakt de bijdrage van iedere deelnemer het mogelijk
ambitieuze en innovatieve projecten in Fryslân ten uitvoer te brengen
die een stimulans brengen aan de leefbaarheid.
Om de leefbaarheid binnen de regio structureel te waarborgen, kent
Fryslân een aantal grote uitdagingen. Hoe gaan we de krimp en de
leegloop te lijf? Hoe kunnen we onze regio economisch sterker maken?
Hoe kunnen we wonen en werken binnen onze regio aantrekkelijker
maken?
Vanuit de samenleving ontbreekt het niet aan goede ideeën en een
onbedwingbaar enthousiasme om deze uitdagingen aan te gaan. Het
blijkt in de dagelijkse praktijk echter vaak moeilijk de fondsenwerving
via ( regionale) overheden in combinatie met private middelen volledig
rond te krijgen. Hierdoor belanden spijtig genoeg veel goede ideeën op
de spreekwoordelijke plank en zien nooit het daglicht.

Om deze reden is onder het motto ” Leefbaarheid creëer je samen” de
Warm Hart Loterij in het leven geroepen. Zij wordt hierin ondersteund
door de vier Friese troubadours: Anneke Douma, Griet Wiersma, Gurbe
Douwstra en Piter Wilkens.
Natuurlijk zijn er schitterende prijzen te winnen. Wat te denken van
de hoofdprijs: een Volkswagen Golf 7. Of een van de andere prijzen:
reischeques ter waarde van € 3.500,-, keuken- of sanitair cheques ter
waarde van € 2.000,- of een boodschappencheque van € 250,-.

was zijn stervensuur. Na een rouwdienst in Wouterswoude en Elspeet is
zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op de algemene begraafplaats
in Elspeet. De tijd dat we in Metslawier gewoond hebben was zeer goed,
we voelden ons hier thuis. Voor mij zal het moeilijk zijn om alleen te
verhuizen.
Ik wil u als dorpsgenoten heel hartelijk bedanken voor het meeleven wat
we ondervonden hebben en wil u vriendelijk groeten:

En dat voor de lotprijs van € 10,00.

Aartje Kommerie v/d Brug
Kinderen en familie

Ga voor meer informatie over de Warm Hart Loterij en het kopen van
loten naar: warmhartloterij.nl

De Snikke 10
Metslawier
Oan’t sjin in Elspeet:

Afscheid nemen vanuit Metslawier
D.V. 4 december is het 17 jaar geleden dat wij in Metslawier zijn
komen wonen. Helaas, zoals velen van u misschien weten, kreeg mijn
man Sjouke, vorig jaar het zeer slechte nieuws te horen: “Mijnheer
Kommerie, u heeft een ongeneeslijke slokdarmkanker met uitzaaiingen
in longen en lever. Het sloeg in als een bom bij ons. Ernstig ziek,
zonder dat je het zelf voelt of weet. Het slechte nieuws kwam ook op
4 december, maar dan in 2013.
Het jaar 2014 was voor ons een zeer hectisch en verdrietig jaar. Een
jaar waarin Sjouke niet eten en drinken kon, vaak naar het ziekenhuis,
chemo’s en bestralingen waar hij niet tegen kon en zich alleen maar
zieker voelde.
Op 1 augustus kwam er een bed in de kamer omdat de vermoeidheid zo
erg werd dat hij niet meer kon traplopen. Ondertussen hadden we ons
huis te koop gezet. Zijn wens was n.l. dat ik weer terug zou gaan naar
mijn geboortedorp Elspeet op de Veluwe. Wat dichter bij mijn familie
en vriendinnen. Hij had nog graag met me mee willen gaan maar zijn
toestand verslechterde zeer snel en op woensdagmorgen 22 oktober

Staverdonseweg 89,
8075 AP Elspeet

`Sta op voor kanker`
Binnen KWF Dongeradeel is een enthousiaste, actieve werkgroep bezig
om een

Samenloop voor hoop
te organiseren in Dokkum op 12 en 13 juni 2015!
(facebook.com/samenloopvoorhoopdongeradeel)
Iedereen heeft in zijn naaste omgeving wel te maken met kanker. We
kunnen met z’n allen in Dongeradeel laten zien wat dat voor ons betekent.
Een Samen Loop voor Hoop is een inspirerende wandelroute waarbij
teams 24 uren lang achtereen rondes wandelen (hardlopen mag ook).
Jong en oud kan meedoen, je loopt naar gelang je aankunt.
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In de straat Badoeng, tussen Bali en Lombok, werd de Tromp plots
bestookt door de Japanners. Meerdere Nederlandse mariniers raakten
gewond, onder wie Anne.
Vlak voor het gevecht had Anne de bemanning nog gewaarschuwd
dat hij ‘iets’ zag, wat hij vervolgens bij zijn meerdere meldde. Die
zag echter niets en sloeg geen alarm. Toen de kogels hun even later
letterlijk om de oren vlogen was het al te laat voor de bemanning op
de Tromp om zich vuurklaar te maken. De Tromp zag wel kans om te
vluchten en wist uit te wijken naar de haven van Soerabaja, waar de
gewonden naar het ziekenhuis werden gebracht.
Het duurde erg lang voordat zijn familie iets van Anne hoorde.
Uiteindelijk kwam er een kaartje via het Rode Kruis. Hij had
geschreven dat het goed met hem ging en dat hij in het ziekenhuis
lag. Vanwege zijn verwondingen mocht hij niet met de Tromp mee op
doorreis naar Australië. De briefkaart is een hele lange tijd onderweg
geweest naar Nederland, want toen de kaart aankwam was Anne al
overleden, maar dat wist zijn familie toen nog niet. Ze schreven een
brief vol nieuwtjes terug. Die brief heeft hij nooit kunnen lezen.
Want vanuit het ziekenhuis is Anne, samen met een goede vriend,
ondergedoken op de melkerij bij de familie Dankmeijer. De Japanners
ontdekten op een gegeven moment dat er Nederlandse mariniers en
KNIL-militairen waren ondergedoken bij Nederlandsgezinde Indiërs

krijgsgevangenen werden goed behandeld.
Eind 1942 / begin 1943 werden ze echter plotseling op transport gezet
naar Singapore en vervolgens naar Thailand. De krijgsgevangenen
moesten meehelpen de Thailand- Birma spoorweg aan te leggen.
Anne heeft in verschillende kampen gezeten, maar kwam uiteindelijk
in Kinsayok terecht. Langs de gehele aan te leggen spoorlijn waren
verschillende kampen. Kinsayok lag min of meer in het midden van de
te bouwen spoorlijn, waardoor voedsel en andere bevoorrading het
kamp moeilijk kon bereiken. De voorraden kwamen vanuit beide kanten,
maar bleven vaak steken in andere kampen waar ook al een voedsel
tekort was. Door de barslechte omstandigheden en de zware arbeid die
verricht moest worden werden uiteindelijk veel krijgsgevangenen ziek.
Uit de verhalen van overlevende collega’s van Anne weten we dat hij er
altijd het beste van probeerde te maken. Hij vertelde graag verhalen
over thuis en ook zijn geloof kwam geregeld ter sprake. Een week voor
zijn 24ste verjaardag, op 14 maart 1943, overleed Anne in Kinsayok aan
de gevolgen van difterie. Hij is begraven vlakbij het kamp, maar later
zijn de graven verhuisd naar het oorlogskerkhof te Kanchanaburi.
Hier is het graf vandaag de dag nog steeds te bezoeken.
Ter herinnering aan de Nederlandse mariniers en KNIL-militairen staat
er bij het landgoed Bronbeek te Arnhem een herdenkingsmonument,
waarop de namen van de overledenen staan vermeld.

Ook de naam van Anne is hierop te lezen.
Staan bij het graf van een zeer geliefde man van wie ik de naam mag
dragen geeft mij een bijzonder gevoel. Ik heb hem nooit gekend, maar
heb wel veel over hem gehoord en ik ben blij dat zijn graf te bezoeken
is. Het nabij gelegen museum vertelt de gruwelijke geschiedenis
van de spoorlijn waarbij velen het leven lieten. Van de plekken langs
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de spoorlijn is niet veel meer over gebleven, een biels hier en daar
herinnert aan een tijd lang geleden waar de Japanners de dienst uit
maakten.
Met trots laat ik het graf achter me om zijn naam door te kunnen
geven aan weer een nieuwe generatie.
Want vergeten zullen we hem nooit.
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Om te kleurjen

je naam,
van Freddy

