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0519 24 19 94

Voorwoord
E-mail
kingmas@hotmail.com
metslawieraktief@outlook.com

De volgende Metslawier Aktief verschijnt in juli 2015.
Kopij kunt u voor donderdag 15 juni 2015 sturen naar: kingmas@hotmail.com
Voor informatie of plaatsen van een advertentie: metslawieraktief@outlook.com
De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te wijzigen.
Vorm- en zetfouten voorbehouden.
Kingmas@hotmail.com is ook het e-mailadres voor al uw ideeen, suggesties, op- en aanmerkingen.
Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: h.meinema1@knid.nl
of telefonisch: voorzitter Hette Meinema 0519 29 41 61

Met gepaste trots presenteren wij u de eerste vernieuwde Metslawier Actief van 2015.
Zoals beloofd in full colour, op glanzend papier en met duidelijke foto’s.
Wij hadden verwacht dat onze mailbox vol zou stromen met zelfgemaakte foto’s voor het omslag.
Lichtelijk teleurgesteld hebben we bij gebrek aan inzendingen een foto van ons redactielid Sietse
Kingma gekozen. Voor de volgende uitgave hopen we toch weer op uw medewerking.
(Stuur een staande foto van tenminste 2 MB naar kingmas@hotmail.com)
Zoals u gewend bent, bevat ook deze Metslawier Actief weer nieuws en wetenswaardigheden
uit ons dorp. Zo kunt u o.a. lezen dat tijdens de lampionnenoptocht van 11 november 2014 de
leerlingen van groep 7 en 8 een bedrag van 500 euro (!) hebben ingezameld en overhandigd
aan ambassadeur Jelmer Castelein van de Stichting Opkikker.
Wij zijn benieuwd wat u van deze nieuwe MA vindt. Laat het ons weten. Ook zijn suggesties
voor nieuwe rubrieken van harte welkom. Rest ons nog te vermelden dat we ons het recht
voorbehouden ingezonden materiaal in te korten.
Veel leesplezier gewenst,
Redactie Metslawier Actief

Activiteiten in Metslawier

BOUWBEDRIJF
HOLWERDA V.O.F.

Bingo
Iedere 3e vrijdag van de maand.

OOSTERNIJKERK
21 maart

Kinderbingo
Aanvang 16.30 uur in Cafe Veldzicht.

26 maart

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD •
KOZIJNEN EN BOUWMATERIALEN • TEKENWERK

Paas bloemschikken
Aanvang 8 uur in Cafe Veldzicht.
Opgave t/m 12 maart
Voorbeelden staan in de zijkamer. Daar ligt ook het opgave formulier.

4 april

Kinderdisco
Aanvang 17.00 uur
‘s avonds om 21.00 uur Apres Ski.

't Oogh 6 - 9137 SL - Oosternijkerk - Tel. 0519 - 24 13 16
www.bouwbedrijfholwerdabv - bouwbedrijfholwerdabv@hetnet.nl

8 april

Sieraden en kledingbeurs van Roos
Aanvang 8 uur in Cafe Veldzicht.

27 april

Koningsdag - Boerengolf (wegens enorm succes de vorige keer)
Aanvang 15.00 uur

Diverse mededelingen
Van Kammen
Tenten & Catering
't Oogh 10
9137 SL Oosternijkerk
Tel.: 0519 - 24 15 84
Fax: 0519 - 24 12 98
info@vankammententen.nl

TENTEN

CATERING

OOSTERNIJKERK

OPROEP
Ik zou graag een oproep in de Metslawier Aktief willen plaatsen voor het Syrische gezin
Farhat wonende aan de Julianastrjitte 3. Zij zijn op zoek naar iemand die het leuk zou
vinden en tijd zou hebben hen te begeleiden en helpen bij het leren van de Nederlandse taal.
Sinds verleden jaar april zijn zij hier komen wonen. Het gaat om Zaher Farhat en Basma
Samak, samen hebben zij 3 kinderen, Benan, Jamil en Joud. De oudste twee gaan naar
de basisschool hier in het dorp. Zaher en Basma gaan naar school in Dokkum en Joud
tussentijds naar de crèche.
Nederlands leren is moeilijk en wat extra hulp zou zeer welkom zijn. Door met anderen te
spreken leren ze de taal sneller en ook praktisch toe te passen. Daarnaast zouden zij het
leuk vinden om met mensen uit het dorp in contact te komen. Ze nodigen de dorpsbewoners
dan ook van harte uit om een keer een praatje te komen maken of een bakje koffie te
komen drinken!
Voor meer informatie of vragen mag ook altijd eerst contact met mij opgenomen worden.

ALU-HALLEN
SPANTENTEN
EVENEMENT - VLOEREN
(OVERDEKTE) PODIA

Méér dan
alleen
een tent...

VERHUUR AGGREGATEN
CATERING

Groeten van Inez Nijboer-Mellink
inezmellink@hotmail.com
0519-2441860

BEDANKT !!
Elke zaterdag wordt er door de inwoners van Metslawier veel oud papier gebracht naar de
inzamelingscontainer.
Wij, als CBS De Rank zijn daar heel erg blij mee, want met het geld dat het oude papier
opbrengt, kunnen we extra dingen doen voor de leerlingen op onze school.
In tegenstelling tot wat laatst in de LC stond, is de oudpapier container ELKE
zaterdag van 11 tot 12 uur open.
We danken u hartelijk voor uw inzet.

COMPLETE INRICHTING

CBS DE RANK

VERKOOP APPELS
We hebben dit jaar, omdat jullie appels van ons gekocht hebben, € 71,50 kunnen
overmaken naar de Stichting Inti-Huahuacuna kinderen van de zon, zwerfkinderen in Peru.
Hartelijk dank!
Jan en Alie Popkema

kijk ook op: www.vankammententen.nl

N
E

JAARVERGADERING DORPSBELANG
Attentie:
Jaarvergadering Dorpsbelang 13 april 2015 Café Veldzicht
Agenda volgt huis aan huis, notulen worden op de vergadering uitgereikt.

Activiteiten in ”De Skûle”
Activiteiten in ”De Skûle”
Ambachtelijke bouwers,
met een moderne visie!

verbouw
nieuwbouw
renovatie
utiliteitsbouw
onderhoud
Mounebuorren 21
9133 MA Anjum
T: 0519 321 251
info@hiemstra-bouwbedrijf.nl

www.hiemstra-bouwbedrijf.nl

Van 17 maart t/m 29 mei 2015 zijn er de volgende activiteiten in de Skûle.
Dag

Datum

Activiteit

Ruimte

Aanvang

Dinsdag

17 maart

Zang duo Jitse Grijpstra
en Pietsje Wijtsma

Romsicht

15.00 uur

Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

20 maart
25 maart
27 maart
31 maart
7 april
8 april
14 april
22 april
22 april
24 april
6 mei
12 mei
27 mei
29 mei

NL Doet
Koersbal
Bingo
Paas bloemschikken
Kledingverkoop
Koersbal
Spelmiddag
Koersbal
Sionsjongers
Bingo
Koersbal
Muziekkorps UDI
Koersbal
Bingo

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
19.30 uur
15.00 uur
15.00 uur
19.30 uur
15.00 uur
15.00 uur

Alle overige activiteiten worden vermeld op het maandoverzicht in de hal van De Skûle.
Kapeldiensten
it Skoar 12
9145 CD Ternaard
Mevrouw A. Jongmans

Shiatsutherapie / Triggerpoint / Dornmethode / Massages / EFT

AANDACHT VOOR UW GEZONDHEID
Bij o.a. acute en chronische pijnklachten, bewegingsbeperking,
beenlengteverschil, slapeloosheid, stress,
geestelijke ondersteuning, spijsverteringsproblemen.
Internet: www.praktijkgezondheidszorg.nl
E-mail: info@praktijkgezondheidszorg.nl
Vergoeding mogelijk via aanvullend pakket van zorgverzekeraars.
Ook zonder verwijsbrief van een arts kunt u een afspraak maken.
Info en afspraken: 0519-571737 / 06-10090092 of info@praktijkgezondheidszorg.nl

Dag

Datum

Aanvang

Dag

Datum

Aanvang

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag *
Donderdag

5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april
9 april

15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

16 april
23 april
30 april
7 mei
21 mei
28 mei

15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur

* Heiligavondmaal
Bijbelstudie
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
Meedoen?
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.

Persbericht Mantelzorgcafe 18 feb. 2015
Veranderingen voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers
Met alle veranderingen in de zorg krijgen mantelzorgers en zorgvrijwilligers een steeds grotere rol
en wordt de gemeente nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor ondersteuning van hen.
Wat verwachten we voor het komende jaar? Welke kansen zien we? Wie en wat is daarvoor
nodig? Hoe kunnen we samenwerken? Wat kan de gemeente meenemen vanuit de
mantelzorgers m.b.t. beleidsontwikkeling?

Dokkum

Tel. 0519 - 29 64 44

Om een helder beeld van feiten en verwachtingen te krijgen nodigen we u uit voor een interactief
gesprek. Met elkaar en met de wethouders mevr. P. de Graaf (Dongeradeel) en dhr. R. Bos
(Dantumadiel). Ook de beleidsmedewerkers Welzijn van beide gemeenten zijn aanwezig.
Wanneer het nodig is dat u thuis wordt vervangen, kunt u contact opnemen met Mantelzorg
Dokkumer-Wâlden, tel.: 0519-292223.
Het mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting, gezelligheid en het uitwisselen
van ervaringen! Er is ruimte voor het stellen van vragen, er is informatie over voor
mantelzorgers belangrijke zaken.
Wanneer??

Iedere 3de woensdag van de maand.

Waar??

MFC de Beijer, Tjaerdawei 42b in Rinsumageest. Tijdstip 19.30 - 21.30 uur
en de toegang is gratis.

Hoe laat??

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, waarna het programma om 20.00 uur
begint. De toegang is gratis, evenals koffie en thee. Andere drankjes zijn voor
eigen rekening.

Voor wie??

Mantelzorgers, hulpvragers, familieleden en belangstellenden uit Dongeradeel
en Dantumadiel

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Hanny van der Meer of Francien
Bekius, Steunpunt Dokkumer-Wâlden, tel: 0519-292223

Organisatie

Het Mantelzorgcafé is een samenwerkingsverband van
Steunpunt Dokkumer-Wâlden, Thuiszorg het Friese Land,
Zorggroep Pasana, WMO Burgerplatform DanDon

Nijsgjirrige minsken

Nutma Schilders
Voor al uw glas- en schilderwerk

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!”
Hebben we in de vorige Metslawier Aktief kennisgemaakt met de zorgondernemers van het
Thomashuis, Theo en Sanne, in deze MA willen we u laten kennismaken met de bewoners van
het Thomashuis.
Aan de gezellige grote tafel neem ik plaats naast medewerkster Tineke en stagiaire Joanne.
Nynke van Hijum bijt het spits af. Nynke is afkomstig uit Kollum en één van de eerste bewoners
van het Thomashuis. Nynke vertelt dat ze met veel plezier in Metslawier woont en met evenveel
plezier in cadeauwinkel “de Snipel” in Dokkum werkt. Ze staat achter de kassa en rekent alle
gekochte cadeautjes af. Op woensdag is ze vrij en heeft ze tijd voor haar hobby’s.
Ik vraag Nynke wat haar hobby’s zijn. Ze vertelt dat ze eens per twee weken op zaterdagmiddag
gaat dansen in ‘De Terp’ in Oosternijkerk, en elke maandagavond in het zwembad in Dokkum is
te vinden. Daarnaast houdt ze van legpuzzels maken, tv kijken en naar muziek luisteren. Syb van
der Ploeg is één van haar idolen. Ook viel het bezoek aan de musical ‘Sneeuwwitje’ in Dokkum
zeer in de smaak, temeer daar Nynke dol is op alle Disney-figuren. Tot slot noemt Nynke fietsen
als hobby. En daarmee komt u als lezer van deze MA in beeld. Nynke zou het leuk vinden als
een Metslawierder/-ster regelmatig met haar op de tandem er op uit zou willen gaan. Met mooi
weer een rondje Dokkum bijvoorbeeld, en onderweg dan een ijsje eten op een terrasje (Nynke
trakteert).
Baukje Hoekstra, 67 jaar en afkomstig uit Noordburgum, woont vanaf vrijdag 16 januari 2009
in het Thomashuis. Op mijn vraag hoe het haar hier bevalt, antwoord Baukje: ’Ik hew it tige
nei it sin’. Door de week werkt Baukje in ‘De Ljurk’, een dagbestedinglocatie voor ouderen van
zorgorganisatie Talant. Ze is daar creatief bezig met het maken van kaarten en met borduren
en kleuren. Maar ze helpt ook mee met schoonmaken en tafeldekken, wat ze trouwens ook
regelmatig in het Thomashuis doet. Als ik opmerk dat ze, gezien haar leeftijd, misschien wel met
pensioen zou kunnen, vertelt Baukje dat ze daar niet aan moet denken: ‘Zolang ik kan, ga ik
gewoon door’. Ook Baukje is op woensdag vrij. Regelmatig bezoekt ze haar zus in Oenkerk en
besteedt ze tijd aan haar hobby’s: borduren, breien, wandelen en winkelen. Op maandagavond
wordt er gezwommen en eens per twee weken gaat Baukje naar de muziek in Dokkum waar ze
tamboerijn speelt. Baukje heeft twee wensen. Een mooie cadeau- en sneupwinkel in Metslawier
zou leuk zijn. En de tweede wens is een maatje die of dat regelmatig met haar zou willen kuieren,
in Dokkum winkelen en samen naar de markt gaan en gezellig koffiedrinken.

www.nutma.nl
Roptawei 5 - 9123 JA Metslawier - info@nutma.nl - 0519 - 242 348

De derde vrouw in de rij is Sippie Keegstra, 31 jaar en geboren en getogen in Nes. Ook Sippie
woont al sinds 2009 in het Thomashuis in Metslawier. En net zoals haar medebewoonsters voelt
ze zich hier helemaal thuis. Sippie werkt vier dagen per week in Rinsumageest bij dagbesteding
‘Zo Goed Als’. Dit is een zorgtuin en tuinwinkel. Er worden vaste planten gekweekt en prachtige
decoraties gemaakt voor huis en tuin. Sippie is de weekends afwisselend in Nes bij heit en
mem en in Metslawier. In haar vrije tijd luistert Sippie naar muziek. Griet Wiersma, Nick en
Simon en Jan Smit behoren tot haar favorieten. En GTST mogen we zeker niet vergeten.
Elke maandagavond zwemmen en regelmatig dansen in Oosternijkerk zorgt voor de nodige
ontspanning en beweging. Sippie houdt van grapjes maken en kan smakelijk lachen om grapjes
van anderen.
Sippie zou het fijn vinden als u of jij regelmatig met haar op de duofiets een tochtje wil maken.
En voor een wandeling in Dokkum met aansluitend een terrasje is ze ook in.

Koken is een hobby van Jens, vandaar dat hij regelmatig meehelpt met het verzorgen van de
lunch in het Thomashuis. Niet alleen koken, ook keyboard spelen en computeren behoren tot zijn
hobby’s. Elke woensdag, al ruim anderhalf jaar, kun je Jens in Metslawier vinden. Aan het eind van
de dag gaat Jens weer naar huis. Omdat hij maar één dag per week in het Thomashuis verblijft,
heeft hij geen behoefte aan een maatje.
Omdat niet alle bewoners op hetzelfde tijdstip thuis zijn, vindt het tweede deel van de gesprekken
een week later plaats. En raar maar waar, dit keer spreek ik de mannen van het Thomashuis.
Ginger, medewerkster van het Thomashuis, schuift aan en stagiaire Inge verricht allerlei hand- en
spandiensten.
Chris van der Plaats is geboren in 1966 in Utrecht. Na Utrecht heeft Chris in diverse plaatsen
gewoond: Winschoten, Surhuizum en Bolsward. Sinds 30 april 2011 woont Chris in Metslawier.
Chris vertelt dat hij het hier mooi vindt. Wist u trouwens dat een koeienpak Sanne erg flatteert?
Chris vindt in ieder geval dat het haar erg mooi staat. Op vakantie, tijdens een bonte avond, was
Sanne verkleed in zo’n pak. Dit jaar gaat Chris met het Thomashuis en met Tof op vakantie. De
bofkont! Chris werkt vijf dagen per week op de kinderboerderij. Hij werkt met leuke collega’s,
schoffelt in de tuin, sorteert zonnebloempitten, maakt binnen en buiten schoon en knuffelt cavia’s.
Chris is dol op dansen, foto’s maken en bekijken, en campers. Dit jaar heeft hij de Caravana
bezocht. En voor een bezoekje aan de Mediamarkt kan Theo hem altijd wakker maken. O ja, zijn
lievelingsmaaltijd bestaat uit bruine bonen met spekjes. In zijn drukke bestaan heeft Chris geen
tijd meer voor een maatje.

Het lijkt of er alleen maar vrouwen in het Thomashuis wonen! Onze vierde bewoonster heet
Betty van zomeren, 26 jaar, afkomstig uit Buitenpost en sinds 2009 woonachtig in Metslawier.
Betty moest in het begin wel even wennen maar vindt het er nu schitterend. In het weekend is
Betty afwisselend in buitenpost en in Metslawier. Ze werkt twee dagen per week bij ’Zo Goed
Als’ en twee dagen bij het ‘It Aventoer’, eveneens in Oenkerk. Dit is een bedrijvenboerderij waar
o.a. van dagbesteding gebruik gemaakt kan worden. Je kunt in het glasatelier werken, groente
verbouwen of dieren verzorgen; kortom er is van alles te doen. Op haar vrije dag is Betty bezig
met het maken van legpuzzels, verzorgt ze de kippen en doet ze huishoudelijke klusjes. Vandaag
heeft ze lekkere soep gekookt. Ook kijkt ze graag naar politieseries op tv. Een vrijwilliger die het
leuk vindt om met Betty te winkelen of samen puzzels te maken is van harte welkom.
Wie is Josje Otten? Josje is een jonge vrouw (inderdaad, alweer!) van 38 jaar, afkomstig uit
Damwoude. Ze woont nu zes jaar in het Thomashuis en vindt het er leuk en gezellig, voelt
zich altijd blij in het Thomashuis en eet er lekker. Josje werkt bij ‘Zo Goed Als’. Ze is daar o.a.
bezig met vilten, kleien en papiersnipperen. Elke maandagavond gaat Josje zwemmen en op
dinsdagavond naar spinning. Naast spelletjes doen - triominos en memory - houdt Josje van
muziek maken en zingen; zingen is haar lust en haar leven. Mocht iemand zin hebben om dat
samen met Josje te doen, dan is hij of zij van harte welkom. Alleen liever niet op vrijdagavond,
want dat is haar topavond: lekker bankhangen en tv kijken met wat lekkers erbij. Het is maar dat u
het weet. In het weekend gaat Josje regelmatig naar huis, maar daarnaast blijft er voldoende tijd
over om samen iets te doen.
Voor Jens (jawel, een man!) is het Thomashuis een dagbestedinglocatie. Jens, bijna 19 jaar,
woont in Damwoude bij zijn ouders. Hij werkt vier dagen per week in de kantine van het
gemeentehuis. Hij brengt er bestellingen rond, kookt eieren en doet allerlei werkzaamheden.

Wilco Sijtsma, 34 jaar, is geboren en getogen in Nes. Sinds oktober 2011 woont Wilco in het
Thomashuis en naar eigen zeggen vindt hij het er mooi en kan hij goed met de medebewoners
overweg. Ook bij Oostergo heeft Wilco leuke collega’s. Voor Fortuin pakt Wilco pepermuntjes in.
Hebben de vrouwen één vrije dag in de week, voor Wilco bestaat de werkweek uit vier en een
halve dag; vrijdags om half twaalf begint het weekend. De weekenden brengt hij afwisselend in
Nes en in Metslawier door. Onlangs heeft Wilco een polyester kajuitjachtje gekocht. Samen met
zijn ouders gaat hij daarmee op vakantie en varen ze bijvoorbeeld langs de turfroute. En net als
veel Metslawierders zit Wilco ook op Facebook. Uitgaan vindt Wilco ook leuk. Zo heeft hij o.a. het
Spoorwegmuseum bezocht en het Dolfinarium. En soms gaat hij op familiebezoek bij zijn nichtje in
Lelystad. Een maatje om er mee op uit te trekken zou fijn zijn: even naar Lauwersoog bijvoorbeeld
of ergens winkelen.
We sluiten af met Thomas Wieger de Vries, 24 jaar en afkomstig uit Hantumhuizen. Sinds
2009 één van de eerste bewoners van het Thomashuis. Thomas vindt het een mooi huis en hij
bewoont boven een fijne kamer. Door de week werkt Thomas in Oenkerk bij ‘It Aventoer’ en de
weekends gaat Thomas altijd naar huis. Bij ‘It Aventoer’ houdt hij zich bezig met houtbewerken,
zagen, karren met hout volladen, kortom: met van alles is Thomas doende. Sport is één van zijn
hobby’s: voetbal, korfbal, kaatsen en darten. Maar drummen bij de muziekvereniging in Dokkum
hoort daar ook bij, evenals tv kijken en naar muziek luisteren. Guus Meeuwis en K3 staan op zijn
favorietenlijstje. En je moet niet gek staan te kijken als je bij binnenkomst in het Thomashuis een
zwaardvechter tegenkomt. Thomas is dan aan het oefenen om net zo handig te worden als Robin
Hood! Elke woensdag is Thomas vrij en omdat hij een handige jongen is en graag anderen helpt,
kunt u bij hem terecht om samen met u tuinklusjes of andere karweitjes te doen.
Denkt u nu: ‘Ik zou een prima maatje zijn voor een van de bewoners’, schroom dan niet en neem
contact op met Theo en Sanne om de mogelijkheden te bespreken. Zij zijn telefonisch bereikbaar
via nummer: 0519-701318 of via metslawier@thomashuis.nl
Februari 2015
BP

Bouwbedrijf
P. ALLEMA bv
Niawier
Tel: 0519-241335

www.allema.nl

Metslawier

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Restauratie

Stichting “Actie Comité Roemenië”
Stichting “Actie Comité Roemenië”
Werkgroep Metslawier e.o.
Banknummer: NL54RABO0346198097

In december hebben we weer de jaarlijkse oliebollenactie gehad.
Hiermee konden we het mooie bedrag van €552.40 bijschrijven op
de rekening van de stichting. Zowel vrijwilligers, die hebben geholpen
tijdens de actie, als alle gevers van giften willen we bedanken.
Zoal we in de vorige Metslawier Aktief al aangaven hopen we met deze actie geld voor het
volgende transport binnen te krijgen. Doordat de kosten voor het transport de afgelopen jaren zijn
gestegen hebben we op dit moment nog niet het benodigde bedrag bij elkaar om mei a.s. weer
een transport te bekostigen. Als u nog een financiële bijdrage wilt geven dan kunt u bovenstaande
banknummer gebruiken.
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. Van Boukje hebben we een brief
ontvangen waarin ze verteld over de verspreiding van de spullen.
Onderstaande een gedeelte van de brief.
Zoals jullie een heel jaar bezig zijn om alles naar Roemenië te krijgen zo zijn wij enkele maanden
bezig om alles aan de man vrouw te brengen.
Elk jaar doen we het anders , dit jaar hebben we meerdere dorpen voorzien van kleding dan de
vorige jaren. In totaal zijn we 5 keer met een kleinere auto op stap geweest. We brengen dan voor
ongeveer 30 families, zomer en winterkleding ,tassen schoenen en porselein. Het winkeltje is ook
weer open geweest in Apoldu, deze keer niet zolang, een 4 weken denk ik. We hadden in het
winkeltje alleen zomerkleding en natuurlijk schoenen tassen riemen, porselein enz. We hebben
toen de vrachtauto was geweest alle winterkleding apart in dozen gedaan, en op geslagen om
ze dan in de herfst in het winkeltje te brengen. Maar dat is niet gebeurd. Er was zoveel nood in
andere dorpen en daarom hebben we alles uitgedeeld. Bedank aub de sokken breiers, en degene
die de sjaals en mutsen hebben gebreid, ze komen zo goed van pas. Ook hadden we dit jaar veel
rubber laarzen die hebben we allemaal naar Nochric gebracht, daar is het altijd blubberig omdat
ze op een heuvel wonen. We zijn daar meerdere malen geweest. Die mensen hebben echt hulp
nodig.
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.

Wandeltochten

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Grienewei 45 | 9137 RZ Oosternijkerk

Op zaterdag 30 Mei 2015 zal voor de vierde keer de Ie en
Waadrintocht worden gehouden vanuit Metslawier.
Tevens organiseert Sportstichting Metslawier e.o deze dag de 59
ste Oostdongeradeel wandeltocht ( 5 en 10 km )
Startlocatie is als vanouds het ‘Manege’ terrein midden in het dorp.
Liepen de routes van de voorgaande drie edities door de voormalige
gemeentes Oostdongeradeel en Westdongeradeel.
De routes van de 4 Ie en Waadrintocht zullen dit keer grotendeels
over historische wandelpaden gaan en deels in de gemeenten
Ferwerderadiel en Dongeradeel worden uitgezet. De deelnemers
(max 500 wandelaars) worden met bussen van Arriva gebracht naar de
start in Hogebeintum (35 km) en Holwerd (18 km).
Vanuit deze startlocaties zullen de wandelaars de tocht via historische
‘wandelpaden’ terug wandelen naar Metslawier.
De route van 35 km gaat over historische wandelpaden via Hogebeitum, Ferwert, via de zeedijk
naar Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Hiaure, Aalzum, Wetsens en Metslawier.
De route van 18 km gaat via het historische wandelpad Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum,
Hiaure, Aalzum, Wetsens en Metslawier.
De organisatie is in handen Sportstichting Metslawier e.o.
Men kan zich nu alvast inschrijven/ aanmelden op de website van de Stichting
www.sportstichtingmetslawier.nl

Vlees uit eigen regio!
Voor meer informatie:
0519 - 24 12 96

kozijnen
deuren
zonwering
dakgoten
schuifpuien
gevelbekleding
dakkapellen
dakramen

Bumaleane 2 - Anjum - 0519 321297
www.slagerijmennohoekstra.nl

Toewijding
in techniek...
UÊcv
UÊdakbedekking
UÊelektra
UÊgas
UÊriolering
UÊwater

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 24 18 88 - www.faber-installaties.nl

En de windturbines, ze kwamen er toch niet
Het plan om langs de Lauwerseeewei windturbines te plaatsen is niet van gisteren maar dateert
van langer geleden. Destijds opperde de windmolen groep Ternaard het plan om de bestaande
kleine molens in de gemeente te ontmantelen en te vervangen door grotere en tevens opschaling
te laten plaatsvinden. Door middel van een opiniepeiling onder de inwoners van Dongeradeel werd
gekozen voor een lijnopstelling langs de Lauwersseewei. Het gemeentebestuur stond positief
achter dit plan, alhoewel verder geen toestemming verleend werd.
Toen duidelijk werd dat het ging om hoge windturbines, ontstond in Metslawier onrust.
Een actiegroep peilde door middel van een enquête de mening van de inwoners ouder dan 18
jaar: 85% bleek tegen plaatsing ! De gegevens ervan kwamen later goed van pas.
In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied besloot de gemeente vervolgens om geen ruimte te
bieden aan megaturbines. Daarnaast paste het plan op geen enkele wijze bij de realisering van
het Sud-Ie project. Realisering van het plan geschiedde niet. Het nieuwe provinciebestuur had
inmiddels in haar coalitieakkoord d.d. 2011 een beperkt aantal plekken aangewezen voor clusters
van turbines. Dit plan leverde bij de betrokken gemeenten veel weerstand op.
Echter…. enige haast was geboden. Het provinciebestuur werd door de regering verplicht om
voor het einde van 2014 besloten te hebben waar plaatsing van de turbines die gezamenlijk 530
MW moesten produceren zouden komen. Bij geen besluit lag er van overheidswege al een locatie
vast: kop IJsselmeer en afsluitdijk.
Een commissie met de naam Fryslân foar de Wyn kreeg de opdracht tot inventarisering van alle
bestaande windturbine initiatieven op land. Hoorzittingen vonden plaats. Zoals bekend was er veel
kritiek; niet alleen op de gevolgde onduidelijke procedure maar vooral op de schade en overlast
die de parken zouden geven. Bij een manifestatie voor het provinciehuis werd het resultaat van de
destijds in Metslawier gehouden enquête aan de verantwoordelijke gedeputeerde overhandigd.
Ook andere gemeenten boden onderzoeken met overeenkomstige uitslag aan.
De ingediende windturbineplannen werden vervolgens door een commissie onder leiding van
de heer Winsemius op haalbaarheid beoordeeld. De locatie langs de Lauwersseewei was
realiseerbaar maar nadere uitwerking was wel noodzakelijk. De omwonenden moesten beter
geïnformeerd worden en nader onderzoek naar de invloed op de weidevogels was noodzakelijk!
Maar… inmiddels hadden 8 natuur- en landschaps organisaties zich ook uitgesproken tegen
megaturbines in NO-Fryslân.
Wat geschiedde echter. Het provinciebestuur, Gedeputeerde Staten, legde het advies van de
commissie Winsemius naast zich neer en adviseerde, zoals de overheid al eerder had gedaan,
om de windturbines te plaatsen in het IJsselmeer en langs de afsluitdijk! Zouden ze toch
geschrokken zijn van alle weerstand tegen plaatsing op land? Op voorstel van Provinciale Staten
wordt nu overwogen om te onderzoeken of alleen plaatsing op de afsluitdijk mogelijk is en zo het
IJsselmeer te ontzien. Het is nu aan de verantwoordelijke minister om een besluit te nemen.
Geen molens langs de Lauwersseewei en zo blijft
Dongeradeel mooi! Het actiecommitee heeft zich
gesteund geweten door Dorpsbelang en haar
financiële ondersteuning bij de destijds gehouden
enquête en het geplaatste spandoek.
Dank daar voor.
Het actiecommitee.

Vriendelijk verzoek
Een ieder van ons viert graag feest: verjaardagen, trouwdagen en diverse jubilea.
We willen ook zoveel mogelijk mensen daarvan in kennis stellen. Dat kan middels sociale media
maar ook door het opplakken van posters, foto’s en stickers op lantaarnpalen, bomen en bankjes.
Soms moet het beeld van Balthasar Bekker er ook aan geloven. Geen probleem zou je zeggen,
ware het niet dat het materiaal waar het beeld van gemaakt is zich hier niet voor leent. Het heeft
onlangs geld en energie gekost om het beeld te ontdoen van de plaksels. Daarom dit vriendelijke
verzoek om voortaan het beeld te ontzien.
Alvast dank voor ieders medewerking,
Dorpsbelang Metslawier.

Oude beroepen in Metslawier (deel 2)
Nu gaan we verder met de boeren/landbouwer en bijbehorende boerderijen. Het eerste boertje
die ik kan vinden is Rienk Jansen als koemelker 21 dec 1613 te Metslawier. Als we het jaar 1832
er weer bij pakken dan zien we dat het dorp echt een boerendorp was. Als je toen een rondje in
die tijd om de terp liep dan kwam je negen grote boerderijen tegen, waarvan zes eigenaar van
erven Ulbo van Burmania ( 1737 – 1816) waren. Die Ulbo was groot grondbezitter en woonde
op ”Holdinga state” te Anjum en hij was grietman geweest van Leeuwarden (1765-1795) net
als voorheen zijn vader. Als grietman werd hij door de patriotten afgedankt omdat hij te veel
Oranjegezind was. Ulbo is overleden in 1816 en had met zijn vrouw Maria Libora Haersma (17411783) geen kinderen. De erven (erfgenamen) waren de adellijke familie van Sminia en hadden
1/3 van Metslawier nog in bezit met heel veel landerijen erom heen (1832). Om te beginnen de
boerderij van “Oldersma zathe” (Sinnema/ B.Bekkerstrjitte 17). Voor 1839 stond hier een andere
boerderij, zoals ik al eerder schreef, met het woongedeelte naar de gracht en voor 1838/1839
ook afgebroken en herbouwd in die jaren zoals het nu is. Na erven Burmania was Eduard Tjaarda
v. Stachouwer eigenaar en tijdens de bouw van Mr. Daniël de Blocq van Hearsma de With.
In het bouwjaar verhuisde de laatst genoemde naar Buitenpost, waar hij burgemeester werd
van Achtkarspelen. In dat jaar werd R. Kloosterman er zetboer of meyer. Bij vererving werd de
eigenaresse de 1ste steenlegster Jonkvrouw Sjoukje Oldersma Heringa van Hearsma de With.
Bekend is dat zij in 1863 door vererving zeer veel grond in eigendom kreeg toegewezen. Deze
naam verdwijnt dan uit de boeken. Het blijkt dat ze getrouwd is met een Duitser Adam Erasmus
Pfaff, die professor is aan de universiteit te Heidelberg, wiens naam in het kadaster voorkomt,
gevolgd door twee zoons: Volkert en Friedrich, die de eigendommen ieder voor de helft erfden.
In 1890 is de boerderij bewoond door fam.
Hoogland, gevolgd door fam. E. Holwerda
en daarna door de fam. G. en S. Sinnema.
De fam. Sinnema woonde van 1927 tot 1939
nog in de boerderij zoals die oorspronkelijk
is gebouwd. In 1939 kreeg men het
woongedeelte ernaast, zoals het nu is.
Dan krijgen we B. Bekkerstrjitte nummer
19, wat nu dokterswoning/praktijk is. Op
deze plek stond voorheen ook een grote
boerderij (1832) en de dokterswoning
bestond toen nog niet, dat was toen een
grote boomgaard. Als ik de kaart goed
bekijk dan stond de boerderij nog achter
de dokterswoning en met de schuurdeuren
aan de Master fan Loanstrjitte.
Aan de andere kant van die
boerderij stond het huis waar
ik eerder over geschreven heb
in het hoofdstuk “Herbergier
in Metslawier” waar de fam.
S. Veenstra heeft gewoond,
maar in 1832 weduwnaar Jacob
Postmus. En verder stond daar
helemaal geen huizen. Wel
vond ik een prachtige oude foto
van dit huis en omgeving (zie
hiernaast eerste huis links).

Op de foto staan rechts ook twee huizen, daar stonden in 1832 helemaal geen huizen want dat
was allemaal bouwland tot de weg toe. Naast dat bouwland stond weer een boerderij, tegenover
“Zathe Oldhuystra” ( Master fan Loanstrjitte 31).Deze stond op de plek wat nu huisnummer 28
is, dit huis was voorheen een dubbele arbeiderswoning behorende bij de boerderij nummer 31.
En ook de boerderij die op huisnummer 28 stond, had de schuurdeuren naar de weg toe. Deze
boerderij is voor 1848 afgebroken. Over deze boerderij is weinig informatie te vinden. Ook “Zathe
Oldhuystra” behoorde in 1832 aan Erven Ulbo Burmania. Dan lees ik het volgende over de
geschiedenis van “Zathe Oldhuystra”; als eerste vermelding in het register van den aanbreng van
1511 is vermeld Aeltije Auld Hustma, die 80 pondemaat pacht van Onna Aesgama , uit welk land
de priesters een rente ontvangen. In 1580 word die rente op nieuw vermeld; Uut Oldehustra sate.
In 1543 was Gerrit Wijtsma eigenaar en in 1640 word de sate door de eigenaar Pijbe van Wijtsma
bewoond. De Wijtsma‘s waren katholiek gebleven en komen dus niet in het stemkohier voor. Zij
waren geparenteerd aan de Unia,s , Carel van Unia was gehuwd met Allegonda Roelantsdr. van
Achelen, zodat mogelijk de in 1590 te Metslawier genoemde Roeland van Achelen, gehuwd met
Womck van Mockema op “Aldhustra” gewoond heeft. Ook Eelcke van Mockema , die in 1578 in
het register van de personele impositie genoemd wordt te Metslawier , zal hier gewoond hebben.
Dan schrijft Wijlen G. Jongeling het volgende; “ In de reformatie tijd, dus gelijk na 1580, valt
reeds de naam Reenk (Rienk) Geerckesz die zich Oldhuystra noemde. Hij zelf of een familielid
van hem zal vrij zeker de stichter van de Zathe Oldhuystra zijn geweest, want in 1714 word in de
floreencohieren de zathe Oldhuystra genoemd, zijnde 97 pondematen groot. Eigenaar is dan”
de Heere van Unia” en gebruiker Gerrit Martens. Na overlijden van de heer Unia blijft zijn vrouw
eigenaresse zo blijkt in 1738. Gebruiker is dan Minse Tjalhuys. In 1798 is Ulbo van Burmania
eigenaar en Jan Alberts gebruiker. In 1858 is Henrica Maria Baronesse, echtgenote van Carel
Hendrik van Maersen de eigenaresse. Gebruikers waren toen gedeeltelijk wed. Uilke Douma en
Roelof Jacobs Posthumus. Als eigenaar/ gebruiker word verder genoemd Pieter Jacobs Slagter.
Tot nu toe vermeld het kadaster steeds : Boomgaard, huis en erf. Dit zou er op kunnen duiden
dat de schuur nog niet zo groot was. Tijdens P.J. Slagter staat er voor het eerst Huis, schuur, erf
en boomgaard. Vermoedelijk een vergroting. Douwe Alberts Beintema en later zijn weduwe IJtje
Meinema worden dan de eigenaars.

Bankieren
waar,
wanneer

en hoe u
dat wilt

Rabobank Noordoost Friesland
Uw bankzaken regelt u waar, wanneer en hoe u maar wilt.
Via 'direct zelf regelen' op onze website, via Rabo Internetbankieren
of via mobiel bankieren.

Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 op (0511) 426380
Een aandeel in elkaar

Als boerderij werd het perceel het
laatst bewoond door fam. Sjoerd
Fokkens. Daarvoor zijn ouders,
de fam. Jan Fokkens en hiervoor
de fam. W. Wiersma. De fam.
J. Fokkens kwam ongeveer in 1925
vanaf Suameer en vestigde zich op
Haersma state te Metslawier. Hij
liet in 1924 de stelphuizing bouwen
van de fam. Wustman aan het
“Skipfeartsein”(huisnummer 2) en
vandaar ging de fam. Wonen op
“Oldhuystra zathe”. Dan wordt er nog
vermeld, dat “Oldhuistra” zou gezien de
naam een oude stins geweest kunnen
zijn. De vijfde boerderij die eigendom was van Ulbo van Burmania dat was “Hearsma-state” en
die stond midden in Metslawier. Deze heb ik al uitgebreid beschreven in M.A. van 5 dec. 2010 en
van 1 april 2011 (oude gracht van Metslawier deel 3 en 4).
De zesde boerderij stond op de master fan Loanstrjitte 4, nog voor de boerderij die afbrandde op
4 augustus 1975 en eigenaar toen van B. Spijksma. Ook hierover heb ik geen gegevens.
Einde deel 2 ( oude beroepen in Metslawier)
Henk Tacoma.

Lidmaatschap Dorpsbelang
Al eerder hebben wij via de MA aangegeven dat er nog steeds inwoners zijn die wel jaarlijks ons
boekje ontvangen maar (nog) geen lid zijn van Dorpsbelang.
De € 5,- contributie kan toch niet de belemmering zijn om lid te worden?
Hieronder is weer een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap afgedrukt, dus vul deze alsnog in
en bezorg hem bij de penningmeester Sietze Verbeek (Master fan Loanstrjitte 16).
Wij zijn u dan dankbaar en bezorgen met veel plezier onze dorpskrant.
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 contributie d.m.v. automatische incasso innen. Door ondertekening
van dit formulier 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
vóór 1 januari van het nieuwe lidmaatschap-jaar.
Naam: _____________________________________________________________
Adres:

______________________________________________________ Nr.: ___

Postcode en woonplaats: 9123 ____ Metslawier
Datum: _____________________________________________________________
Bankrekening nr.: _____________________________________________________
Handtekening: ________________________________________________________
U kunt dit formulier inleveren bij de penningmeester Sietze Verbeek, M. fan Loanstrjitte 16, Metslawier

Adverteren in dit blad?
Info: Freddy ter Harkel
Tel. 06 30 13 09 20
metslawieraktief@outlook.com

Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier”
Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier”.
Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
Rekening nr: NL14RABO0187695288
tnv St. Doarpstsjerke Metslawier.
Zoals u in de vorige Metslawier Aktief heeft kunnen lezen is
na jaren van voorbereiding de stichting Doarpstsjerke
Mitselwier een feit. Op dit moment van schrijven vindt er
overleg met de kerkenraad van de PKN gemeente plaats
over overdracht van de kerk aan de stichting.
Tijdens de informatieavond van de DOM is informatie gegeven over de plannen voor het gebouw.
Op dit moment worden de geplande werkzaamheden in de tsjerke uitgevoerd. In de tsjerke is
inmiddels de preekstoel recht gezet en het rouwbord van de wand verwijderd zodat de kerk
geschilderd kan worden. Het rouwbord bleek door houtworm dermate aangetast te zijn dat er een
flinke renovatie nodig zal zijn. Iets waar het stichtingsbestuur geen rekening mee had gehouden.
Dus een tegenvaller. Inmiddels wordt de binnenkant van de kerk geschilderd. In de consistorie
zijn de werkzaamheden ook gestart. Alles is gestript en na schoonmaken van de muren wordt de
ruimte weer opgebouwd en ingericht.
Ook vorderen de plannen m.b.t. de 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. Nadat hiervoor een plan is gemaakt is gestart met werving van de benodigde
financiën. Inmiddels heeft de gemeente een bedrag van €5000,-- en de provincie een bedrag
van €11.300,-- toegezegd. Hiermee hopen we dat de kwalificatie van lelijkste kerkhof van Fryslân
binnenkort verleden tijd is.
Begin oktober is er een bijeenkomst geweest met verschillende inwoners uit het dorp, ook
hebben verschillende mensen zich tijdens de informatieavond van de DOM aangemeld voor een
commissie of vrijwilliger voor hand en span diensten.
De volgende werkgroepen worden binnenkort gestart:
Wervingswerkgroep:
Deze werkgroep heeft als doel geld te werven voor verder onderhoud van de kerk.
Activiteitenwerkgroep:
Deze werkgroep krijgt de opdracht om activiteiten te organiseren in en rond de kerk.
Onderhoudswerkgroep:
Deze werkgroep zorgt voor het onderhoud in en rond de kerk en is beschikbaar voor hand en
spandiensten.
Als Stichtingsbestuur merken we dat veel inwoners betrokken zijn bij de kerk. Informeren over de
werkzaamheden, bereid zijn om te helpen, spontaan gaan helpen of komen met info over de kerk
wat ze van de geschiedenis weten of hebben gevonden. We willen iedereen hiervoor bedanken
het doet ons goed als bestuur te merken dat zoveel inwoners betrokken zijn bij de tsjerke.
Zoals eerder aangegeven hebben we een financiële tegenvaller met het rouwbord.
De renovatiekosten hiervoor zijn behoorlijk hoger dan begroot was. Het bestuur is inmiddels
op zoek naar werving van het benodigde geschatte bedrag van ongeveer €10.000,-- Mocht u
dit project financieel willen ondersteunen dan kunt u bijgaande bankrekening nr gebruiken met
vermelding van rouwbord.

Tot slot
Mocht u na het lezen van voorgaande goede ideeën hebben, een kijkje willen nemen in de kerk of
mee willen helpen dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.
Stichting Doarpstsjerke Mitselwier
Voorzitter:
Freark v.d. Bij
Secretariaat:
Mente Holwerda
Penningmeester: Hette Meinema
Bestuursleden:
Jan Popkema, Feije Sikkema, Bregt Elgersma

Bij opbod te koop: Kerkbank
(afmetingen: lang 250 cm breed 60 cm hoog 92 cm)

Bezichtiging is mogelijk, neem hiervoor contact op met Hette meinema. Tel: 294161
Reacties kunnen gestuurd worden naar H Meinema Mail: h.meinema1@knid.nl

Lampionnen optocht
Tijdens de lampionnen optocht op 11 november 2014
hebben de leerlingen van groep 7 en 8 gecollecteerd.
De opbrengst was voor stichting Opkikker. Op een
zaterdag middag hebben wij het mooie bedrag van
€ 500.00 euro overhandigd aan Jelmer Castelein.
Jelmer Castelein is ambassadeur van stichting
Opkikker.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
hun gift en of inzet. Bedankt.
Namens de commissie
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Verslag bijeenkomst DOM
Aanwezig: Leden van de DOM Metslawier, 33 inwoners.
19:30 Opening door Gerrit v Dellen.
Iedereen wordt welkom geheten en verteld het programma van deze avond.
Stand van Zaken
In januari 2013 is de lokale DOM Metslawier ingesteld om het gebied in het ‘beschermde
dorpgezicht’ te versterken. Met het versterken wordt bedoeld : de huidige woon en
leefomstandigheid te versterken. De charme die het gebied uitstraalt, met name in de dorpskern
zelf heeft ook een aantal zorgpunten. Door deze onderwerpen te benoemen en positief te
beïnvloeden zal het wonen en werken resulteren in een toekomst gerichte buurt met een sterk
hart. Ondermeer zal aandacht worden gevraagd voor:
•
•
•
•
•
•

Bereikbaarheid van de buurt en de panden van de bewoners. (toegangspaden)
Parkeer gelegenheid rondom de Tsjerkebuorren.
Bestemming van leegstaande of komende panden of terreinen.
Inrichting van de buurt met historisch straat meubilair.
Belasting van verkeer door de straten rondom de buurt.
Veranderen de bestemmingen van woningen en de belangen van de bewoners.

De middelen die hiervoor worden aangereikt komen uit de provinciale en gemeentelijke gelden.
Dit fonds is ondergebracht in het “Experiment Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel”. Naast
deze middelen is er de mogelijk om geld te lenen die terug worden betaald om vervolgens weer
ingezet te kunnen worden.
Het bestuur van de ‘lokale DOM’ te Metslawier bestaat uit 5 personen en 2 adviserende leden. Het
bestuur komt 1x per maand samen om de agenda te bespreken. Daarnaast is er de mogelijkheid
om deze mensen aan te spreken of om advies te vragen.
Alles gericht op een duurzame ontwikkeling van Metslawier met als extra kwaliteit een sterk
‘Beschermd Dorpgezicht”.
Waddentour
Feye Sikkema verteld over de stand van zaken mbt tot de waddentour
en toont de website en app die hiervoor is gemaakt. Doede Jongeling
biedt aan om de info over panden die hij heeft te delen met Feye voor de
website.
Publieke Ruimte
Bregt Elgersma verteld over het plan wat wordt gemaakt voor de publieke
ruimte. Hiermee wordt bedoeld de straat, groen en straatmeubilair in
het beschermde dorpskern. Naast herbestraten is het de bedoeling om
door middel van schoonmaken, snoeien en opknapwerkzaamheden
een verbetering aan te brengen in de uitstraling van dit gebied. Op 25 april a.s. staat een “
schoonmaakdag” gepland waarbij we samen aan de slag gaan in het beschermde dorpsgezicht.
Duurzaamheid
Vanuit de duurzaamheidcommissie van de DOM is inmiddels ECODon (Energie Coöperatie
Dongeradeel) ontstaan. De inwoners van de dorpen kunnen, wanneer ze Gas en Elektriciteit
afnemen via ECODon bij NLDenergie, ieder jaar ca. € 75,00 verdienen voor hun dorp. Van dit
geld zouden in de toekomst duurzame projecten en projecten in en voor het dorp kunnen worden
gefinancierd. De leden van ECODon in ieder dorp beslissen namelijk zelf hoe dit verdiende geld
besteedt gaat worden in hun dorp. Naast afname van Gas en Elektriciteit is men ook bezig met

hernieuwbare energieprojecten. Hierbij wordt gedacht aan een Productiedak bij Van Kammen in
Oosternijkerk en de Postcoderoos bij HZPC.
Bij een Productiedak stelt een ondernemer het dak van zijn bedrijfsgebouwen beschikbaar voor
het plaatsen van zonnepanelen op initiatief van de energie coöperatie. Het bestuur van ECODon
probeert de financiering van een dergelijk project rond te krijgen b.v. door het aanvragen van
subsidies (SDE+). Belangstellenden kunnen vanaf € 50,- mee investeren in het project.
Bij een Postcoderoos project geldt dat mensen binnen een bepaald postcode gebied zelf
zonnepanelen kunnen plaatsen op een door een ondernemer beschikbaar gesteld dak. Dit is een
unieke kans voor mensen in een beschermd dorpsgezicht die zelf geen zonnepanelen op hun
daken mogen plaatsen.
Deelnemers in het project krijgen per opgewekte kWh 9,1 cent (incl. btw) korting op de
Energiebelasting tot maximaal het jaarverbruik. Door moeilijk makende regelgeving komen deze
projecten op dit moment nog nauwelijks van de grond.
Plein Cafe Veldzicht
Na meer dan 10 jaar overleg met de gemeente
Dongeradeel en jaarlijks bespreekpunt op de
ledenvergadering van Dorpsbelang wordt in 2015
een start gemaakt met de herinrichting van dit sterk
verouderde plein. Het is de bedoeling dat van dit plein,
centraal gelegen in het dorp, weer een verkeersveilig
en bij de cultuurhistorie passend “ dorpsplein” te
maken waar dorpsbewoners en dorpsbezoekers elkaar
kunnen ontmoeten. Ook voor Café Veldzicht zal deze
verbetering positief uitwerken.
Er is een schetsplan gemaakt door een
stedenbouwkundige, dit plan is gepresenteerd op de voorlichtingsavond van 26 november 2014
en is door de aanwezigen positief bevonden. Wel zal er bij de herinrichting rekening gehouden
moeten worden met de bereikbaarheid van het Café.
Door een bijdrage uit het rioleringsfonds van de gemeente ( bij de herinrichting van de Roptawei is
dit deel niet aangepast), een subsidie van de Provincie en een subsidie uit de Dorps Ontwikkelings
Maatschappij en zelfwerkzaamheid van inwoners zal dit plan gerealiseerd worden.
Het schetsplan moet nog definitief worden vastgesteld, hierin wordt ook de verkeersveiligheid van
het kruispunt meegenomen en worden parkeerplaatsen gecreëerd in o.m. de B. Bekkerstrjitte.
Vrijwilligers voor uit te voeren werkzaamheden ( inrichting en beplanting) kunnen zich melden bij
Dorpsbelang of de DOM. Medio januari 2015 zal er overleg zijn met de gemeente Dongeradeel
over de voortgang van dit project.
Doarpstsjerke
Freark van der Bij verteld over de werkzaamheden in en rond de kerk. Voor de Kerk is inmiddels
€ 180.000,- beschikbaar en zijn de werkzaamheden inmiddels gestart. Verschillende mensen
hebben al aangeboden om te helpen met werkzaamheden. Ook is er inmiddels subsidie
ontvangen om het kerkhof op te knappen. Hierin is tevens zelfwerkzaamheid opgenomen in
het plan. Tekeningen en plannen zijn te bekijken en alle inwoners
zijn welkom om een kijkje te nemen als de kerkdeur open staat. Ook
aanmelden om mee te helpen is mogelijk.
Na de pauze is er gelegenheid om de verschillende plannen, tekeningen
e.d. te bekijken, vragen te stellen dan wel reactie te geven op de ideeën.
Rond 21:45 wordt de avond afgesloten door Gerrit van Dellen. Hij
bedankt iedereen voor het meedenken, opgeven voor werkzaamheden.
Veel enthousiasme en positieve reacties zijn ontvangen op de plannen.
Vanuit de EcoDon wordt gemeld dat er een speciale actie is voor de
sportvereniging in het dorp. Wordt een nieuw lid opgegeven via de
sportvereniging dan ontvangt deze vereniging eenmalig € 25,--
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Uitslag kleurplaatwedstrijd

Sabine Groen
heeft de kleurwedstrijd
gewonnen van de
december uitgave.
Sabine heeft haar prijs in
ontvangst genomen en
heeft de primeur om als
eerste “gekleurd” in de
MA te staan.

