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Colofon
Redactie
Sietse Kingma (opmaak MA)
Freddy ter Harkel (Advertenties)
Betty Poley
Anneke Verbeek

Telefoon
06 43 41 74 18
06 30 13 09 20
0519 24 18 62
0519 24 19 94

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

De volgende Metslawier Aktief verschijnt begin oktober 2015.
Kopij kunt u voor 21 september 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.
Omslagfoto: Clown Martin v/d Tuuk, Fumba Entertaiment.

In deze Metslawier Aktief ziet u Sietse Kingma het eerste
vernieuwde exemplaar van MA overhandigen aan de
voorzitter van Dorpsbelang, Hette Meinema.
Uw reacties op de metamorfose van MA waren positief,
en adverteerders reageerden enthousiast.
Ook kunt u in deze editie door een foto-impressie van
redactieleden Anneke Verbeek en Freddy ter Harkel
nog even nagenieten van een zeer geslaagd dorpsfeest.
De omslagfoto is gemaakt door Anneke.
Nieuw is de bijdrage Onderonsjes met Meester Bekker. Deze rubriek zal in volgende edities
worden afgewisseld met het al langer lopende Nijskjirrige Minsken.

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

Wij wensen u veel leesgenoegen met deze MA, en wij staan altijd open voor uw ideeën, tips en
adviezen.
Redactie Metslawier Actief

BOUWBEDRIJF
HOLWERDA V.O.F.
OOSTERNIJKERK

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD •
KOZIJNEN EN BOUWMATERIALEN • TEKENWERK

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

Braderie 2015
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

De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de 19-de
Braderie die gepland staat op woensdag 26 augustus 2015. Van ’s-middags 13.30 uur tot
’s-avonds ca 20.30 uur.
Er hebben zich al weer een redelijk aantal standhouders bij de commissie aangemeld. Het
verleden heeft ons geleerd dat er de laatste weken voor de datum dat de braderie wordt
gehouden altijd nog een aantal standhouders zich komt melden. Dit is de laatste jaren heel
erg afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden. Over het algemeen waren
standhouders voorgaande jaren altijd tevreden met de gerealiseerde verkoop te Metslawier.
Als commissie voorzien we de standhouders gratis van twee keer een consumptie. Er zal
dit jaar wel wat meer ongerief zijn vanwege de riolering werkzaamheden en het in te richten
plein voor café Veldzicht. We proberen, in goed overleg met de uitvoerder van Peijnacker uit
Kollum, de hinder tot een minimum te beperken.

ALU-HALLEN
SPANTENTEN
EVENEMENT - VLOEREN
(OVERDEKTE) PODIA

Méér dan
alleen
een tent...

VERHUUR AGGREGATEN

De commissie geeft publiciteit aan de braderie door het plaatsen van borden langs diverse
wegen in de gemeente Dongeradeel en door het verspreiden van raambiljetten in de ons
omringende dorpen, Dokkum, Damwoude en op diverse campings rond het Lauwersmeer.
Zijn er nog dorpsgenoten die een stand willen op de braderie dan kunnen die zich melden
bij de heer Sj. Postma. Tel. 06-53198072
We hopen ook dit jaar weer een gezellige braderie te houden met goed weer en een grote
publieke opkomst.

CATERING
COMPLETE INRICHTING

kijk ook op: www.vankammententen.nl

Ook dit jaar is er voor de jeugd weer de mogelijkheid om hun spulletjes te koop aan te
bieden. De commissie wil geen grote huishoudelijk apparaten e.d. via de jeugd te koop
aangeboden zien.

N
E

De Braderie commissie

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 14 juli tot 30 september 2015 zijn er de volgende activiteiten in de Skûle.
Dag

Datum

Activiteit

Ruimte

Aanvang

Dinsdag

14 Juli

Kledingverkoop

Romsicht 14.00 uur

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Week
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag

21 Juli
28 Juli
5 Aug.
17 Aug.
19 Aug.
26 Aug.
28 Aug.
14-20 Sept.
22 Sept.
25 Sept.
29 Sept.

Zomerfeest (Met visrokerij)
Spelmiddag
Film
Spelmiddag
Ondergoed verkoop
Braderie
Bingo
Feestweek (start activiteitenseizoen)
Kledingverkoop
Bingo
Spelmiddag

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Buiten
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

Woensdag

30 Sept.

Zangkoor “De Sionssjongers”

Romsicht 19.30 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
Vanaf 14.00 uur
15.00 uur
14.00 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

23 Juli
6 Aug.
20 Aug.
27 Aug.
3 Sept.

15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur

Zondag *
Zondag **
Donderdag
Donderdag
Donderdag

13 Sept.
20 Sept.
24 Sept.
1 Okt.
8 Okt.

10.45 uur
10.45 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur

* Heiligavondmaal
** Slotzondag feestweek
Bijbelstudie
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
( 3 September en 1 Oktober )
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.

Adem- en Ontspanningstherapie
Advertentie

Adem- en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn.
In onze regio, Noordoost Friesland, is het mogelijk om Adem- en Ontspanningstherapie, methode
Van Dixhoorn (AOT) te volgen. Deze therapie wordt gegeven in Oosternijkerk, Anjum, Holwerd en
Dokkum. AOT wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering bij bijvoorbeeld De Friesland
en ook andere verzekeraars vergoeden meestal deze therapie. Je hoeft hierbij niet eerst te
betalen vanuit het Eigen Risico.
Adem- en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn
In de methode Van Dixhoorn is de gangbare gedachte dat veel klachten samenhangen met
spanning. Die spanning is vaak geleidelijk en ongemerkt opgebouwd. Wat je wél merkt is dat er
allerlei vage, onbegrepen klachten zijn ontstaan en dat je niet meer goed kunt functioneren.

Dokkum

Tel. 0519 - 29 64 44
Adem- & Ontspanningstherapie
Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

Kijk voor meer informatie op de website:
www.praktijkopademkomen.nl of mail:
info@praktijkopademkomen.nl of bel gerust:
Jantine Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360

Deze therapie biedt vaardigheden om spanning en ontspanning in balans te brengen.
Hoe werkt de therapie?
Je krijgt staande, liggende of zittende oefeningen of handgrepen = lichte aanrakingen,
aangeboden. Deze oefeningen zijn kleine experimentjes die je informatie verschaffen over jezelf,
over je (nadelige) gewoontes, over je ademhaling enz. Je wordt gevraagd naar wat je voelt
tijdens en na de oefening. En naar het voelen van verschillen. Dit praten over de ervaringen
geeft lichaamsbewustwording. Dit is één proces dat ontstaat. Ook andere processen zoals
spanningsvermindering, herstelprocessen, moeiteloos ademhalen, verbeterde kwaliteit van
bewegen, staan en zitten ontstaan.
Voor wie?
• Voor mensen die denken dat spanning een rol speelt in de klacht(en) of in het functioneren.
Dit kan van alles zijn: Van rug- en bekkenklachten t/m gevoelens van minderwaardigheid,
fobische klachten en hyperventilatieklachten etc.
• Voor mensen waarbij geen fysieke oorzaak is vastgesteld voor hun klacht.
• Voor mensen die geen baat hebben gehad bij yoga, mindfulness, ontspanningsoefeningen van
psycholoog, fysiotherapeut, logopedist.
Je kunt met AOT beginnen op eigen initiatief en ook op verwijzing/advies van huisarts, specialist,
psycholoog, praktijkondersteuner of andere discipline.
Effecten
• Jezelf beter aanvoelen
• Afname van spanningsgebonden klachten.
• Herstel van een natuurlijke en ontspannen adembeweging.
• Meer bewustwording van mentale en lichamelijke gespannenheid.
• Meer energie; toename belastbaarheid en verbeterd functioneren
Bijzonder aan Adem-en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn
De oefeningen van de methode Van Dixhoorn gaan verder dan “leg een hand op de buik en adem
daarnaar toe”. De ademhaling wordt in deze methode op indirecte wijze meegenomen in de
oefeningen. Juist voor mensen met een zeer moeizame ademhaling is dat fijn.
Adem- en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn is een zeer complete therapie die
meer biedt dan technisch goed ademhalen of zitten of staan. De therapeut vertelt je niet hoe
je moet zitten of hoe je moet ademhalen. Dat ontstaat en ontdek je zelf al doende. Het is een
lichaamsgerichte therapie waarbij het gesprek een duidelijke plek heeft in de behandeling. En dat
gesprek ontstaat ook al doende.
Jantine Meinsma (Geregistreerd therapeut Van Dixhoorn Vereniging)
P.S. Voor contact: zie de advertentie hiernaast.

Onderonsjes met Meester Bekker

Nutma Schilders
Voor al uw glas- en schilderwerk

Een nieuwe bijdrage: Onderonsjes met Meester Bekker

Wij als redactie van MA waren al een tijdje op zoek naar iemand die iets zou kunnen schrijven
over Balthasar Bekker, we zijn haast geneigd te zeggen: onze Balthasar Bekker. We hebben dan
ook telefonisch contact gezocht met een schrijfster van wie we wisten dat ze een beetje bekend
was met Bekker en wel eens iets van hem had gelezen. Aanvankelijk leek ze niet echt enthousiast
om te schrijven voor ons krantje. Ze zei dat ze er nog eens over na zou denken, maar verder
niks beloofde. Dat kunnen we dus wel vergeten, dachten we. Maar een maandje later kregen we
toch een telefoontje van haar, en we maakten meteen een afspraak om haar thuis op te zoeken.
Ze bleek een welgemanierde, donkerharige, ietwat gedrongen dame van rond de vijftig met
onderzoekende maar vriendelijke ogen. Ze zei dat ze onze vraag nog eens had overwogen en
wel eens iets wilde proberen, maar dan onder een pseudoniem, Maria Pollmann. Daar konden we
moeilijk bezwaar tegen hebben (we waren allang blij dat we haar zo ver hadden gekregen!), en we
zullen haar dan ook Maria blijven noemen.
Maria stelde voor om haar bijdrage te gieten in de vorm van een gesprek of een serie gesprekken
met Balthasar Bekker, ook omdat dat wel aardig zou aansluiten bij onze lopende rubriek
Nijsgjirrige Minsken. Maar is het dan niet raar, zei iemand van ons, dat een persoon uit onze tijd
in gesprek gaat met een figuur uit de zeventiende eeuw? Na enig nadenken kwam Maria met
een oplossing. Als ik nu eens in de huid kruip van een tijdgenoot van Bekker, opperde ze, laten
we zeggen een jongkerel van een jaar of vierentwintig die gesprekken voert met onze geleerde
man? Dan heb je ook meteen een voor deze opzet wel geschikte verhouding tussen meester
en leerling. Dat leek ons een prima idee. Door op deze manier een alter ego, een ‘tweede ik’ te
gebruiken, wordt een verbinding gelegd tussen onze tijd en die van Bekker. Uiteraard blijft Maria
wel de eigenlijke auteur, en ze zal dan ook, min of meer bij wijze van verantwoording, aangeven
uit welk materiaal ze heeft geput. Zo nu en dan zult u dus een voetnoot of een bronvermelding
tegenkomen. Naast Bekkers werk van eigen hand, zoals De Betoverde Weereld en een
reisverslag, is er veel biografisch materiaal voorhanden.
In deze editie van MA maken we in een korte inleiding van Maria kennis met haar verzonnen
alter ego, een zekere Arnoldus, die probeert in contact te komen met Balthasar Bekker. Dat lukt
hem uiteindelijk, en in volgende edities leest u dan de gesprekken tussen deze twee. Wij hopen
dat u veel plezier zult beleven aan deze nieuwe bijdrage die wij op voorstel van Maria de titel
Onderonsjes met Meester Bekker hebben meegegeven. Niet ontoepasselijk, want van Bekker
is bekend dat hij, behalve een knap geleerde, in een ontspannen huiselijke sfeer een gezellige
keuvelaar was die altijd wel een smakelijke anekdote of een bizar verhaal wist op te dissen.
Hoeveel afleveringen er zullen komen, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Dat hangt
ook een beetje af van de ontvangst door u als lezers en de hoeveelheid bruikbaar, bewerkbaar
materaal dat Maria ter beschikking staat. In ieder geval nogmaals veel leesplezier gewenst, en
hierna volgt dan Maria’s inleiding.
Beste lezers van Metslawier Aktief,

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

Ik ben Maria Pollmann. Dat is niet mijn eigenlijke naam, maar die verklap ik niet. Ik neem u
mee terug in de tijd, naar het eind van de zeventiende eeuw, om precies te zijn naar het jaar
1692. In dat jaar ontmoeten we een jongeman van drieëntwintig met de naam Arnoldus Jillesz.
Herrema: schrander, leergierig en in wetenschappelijk opzicht eerzuchtig, maar eigengereid, nogal
ongeduldig en lichtelijk
geneigd tot losbandigheid. Hij is pas afgestudeerd aan de filosofische faculteit (zoals we later nog
zullen zien, bestreek de filosofie destijds een breed terrein), en daar hij zijn financiële middelen

Stichting “Actie Comité Roemenië”
uit de nalatenschap van zijn vader, een succesvol maar betrekkelijk jong overleden Dokkumer
handelsman, al bedenkelijk ziet slinken, is hij genoodzaakt op zoek te gaan naar een betrekking.
Dat wil helaas niet echt vlotten, en hij besluit dan ook om de stad Groningen voor een tijdje te
verlaten om zijn intrek te nemen bij zijn moeder en zijn oudere zuster in Dokkum, waar hij ook nog
een paar jeugdvrienden heeft.
Daar hij tijdens zijn studie veel over de illustere Balthasar Bekker heeft horen spreken, en ook
met medestudenten heeft gedisputeerd over diens filosofische standpunten, vat hij, ook om de
tijd enigszins te doden, het nogal vermetele plan op om met de veel oudere ‘Meester Bekker’,
zoals hij hem consequent zal noemen, een correspondentie op touw te zetten. Daartoe stuurt
hij de roemruchte doctor aan diens adres in Amsterdam een vrij uitgebreide brief waarin hij hem
onder meer deelgenoot maakt van zijn persoonlijke - nog maar deels ontwikkelde - filosofische
denkbeelden. Tot zijn spijt, maar natuurlijk niet echt verwonderlijk, komt er van de kant van Bekker
geen reactie, en er lijkt hem weinig over te blijven dan daarin te berusten.
Arnoldus blijft in Dokkum wonen om zich
meer op Leeuwarden te kunnen richten.
Tot zijn niet geringe verbazing en vreugde
krijgt hij, anderhalf jaar na zijn terugkeer
in Dokkum, vanuit Jelsum een uitnodiging
van Bekker om hem eens een bezoekje te
brengen op zijn buitenverblijf Hinnemastate,
met het verzoek hem terug te schrijven
wanneer hij ‘jongmeester Arnoldus’, zoals
hij hem aanspreekt, kan verwachten.
Kennelijk, zo zal Arnoldus hebben gedacht,
heeft de grote man tijd gevonden en moeite
genomen om mijn epistel te lezen en heeft
hij wellicht iets gezien in mijn opvattingen,
of misschien is het geen wetenschappelijke
interesse maar pure nieuwsgierigheid naar
het Groningse academische wereldje waarin
hij zelf veertig jaar geleden had verkeerd.
Ook omdat de afstand tussen Dokkum en
Jelsum gemakkelijk valt te overbruggen
– het overgrote deel van de reis kon per
trekschuit worden afgelegd – gaat hij gretig
op de uitnodiging in. In euforische staat
schrijft hij Bekker terug dat hij drie weken na
dagtekening van zijn retourbrief naar Jelsum
zal komen, zodat hij zich nog enigszins op de
ontmoeting kon voorbereiden.
Van het treffen met Meester Bekker doet Arnoldus tamelijk uitvoerig verslag, zoals hij enkele
van zijn Dokkumer stadgenoten had toegezegd, met het voornemen zijn relaas naderhand voor
druk te bewerken. Daarin lijkt een incidenteel uitstapje naar de wetenschap van die tijd welhaast
onvermijdelijk, maar zullen we Bekker toch vooral leren kennen als ... verteller.
MP

Stichting “Actie Comité Roemenië”
Werkgroep Metslawier e.o.
Banknummer: NL54RABO0346198097
Na bijna 20 jaar hebben we als actie Comité Roemenië
het besluit genomen om te stoppen.
Jaren lang is er contact geweest met het dorp Buza, vele contacten
zijn er in de loop van de jaren geweest tussen de inwoners van Metslawier en Buza.
Veel gezinnen, school e.d. zijn ondersteund vanuit Metslawier. De afgelopen jaren kregen
we de indruk dat deze ondersteuning steeds minder nodig was.
Arend en Boukje vertelden tijdens een gesprek dat ze al verschillende jaren vanuit Metslawier
spullen ontvingen voor ondersteuning, die gaven ze aan de inwoners in en rond Apoldu de
Sus. Van hun hoorden we dat ze nu in Norcie en Deburca mensen bezoeken omdat ze merken
dat in en rond Apoldu de Sus al aardig voorzien zijn en in deze plaatsen de nood nog hoog is
bij gezinnen. Met hulp van een ander echtpaar uit Nederland gaan ze dit jaar de spullen daar
verdelen. Hulp blijft nodig voor de schrijnende situaties echter vanuit de overheid daar vindt er
nu meer ondersteuning plaats aan deze groep dan jaren geleden. Mede omdat de kosten voor
transport stijgen hebben we besloten om te stoppen als Comité.
Tijdens het bestaan van het comité hebben er vele inwoners in en rond Metslawier zich ingezet.
We willen iedereen dan ook op deze plaats bedanken.
Vrijwilligers die altijd bereid waren om te helpen met spullen halen, inpakken, sorteren en
laden van de vrachtauto. De chauffeurs die het transport naar Roemenië verzorgden. De
oud bestuursleden van het comité die zich hebben ingezet. Inwoners die ruimte voor opslag
beschikbaar stelden enz. Bedankt voor u inzet en bijdrage, zonder u was het niet mogelijk
geweest om dit werk jaren lang te doen.
Spullen die u anders zou schenken aan het comité kunt u nu brengen naar de Wissel. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om deze te brengen, dan kunt u contact met hun opnemen.
De Wissel Dokkum, Betterwird 10, Dokkum. Tel: 0519-222888
Met vriendelijke groet,
Het bestuur “Actie Comité Roemenië”
Metslawier e.o.

Bouwbedrijf
P. ALLEMA bv
Niawier
Tel: 0519-241335

www.allema.nl

Metslawier

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Restauratie

DOM Metslawier
Begin dit jaar heeft de Dom-Metslawier zijn bijdrage aangeleverd voor het jaarverslag van het
Experiment Duurzaam Beschermd Dorpsgezicht van de gemeente Dongeradeel. Binnenkort
kunt u het volledige jaarverslag lezen op de website: http://www.dongeradeel.nl/gemeentedongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199 Hier vindt u ook meer info over
subsidies of leningen. Maar u kunt ook de website van Metslawier raadplegen of een lid van de
DOM Metslawier benaderen.
Stand van zaken subsidie en leningen
Deze subsidies of leningen zijn gericht op een duurzame ontwikkeling van Metslawier met als
extra kwaliteit een sterk ‘Beschermd Dorpsgezicht”. Inmiddels hebben verschillende inwoners
gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Voor subsidieaanvragen en leningen voor aangezicht
projecten is nog geld beschikbaar. Wilt u hierover meer weten kijk dan op bovenstaande website
of neem contact op met F. Sikkema of F v.d. Bij van de DOM Metslawier.
Waddentour en bebording historische panden
Samen met de dorpen Ee, Paesens- Moddergat en Holwerd is een stichting opgericht. De
afgelopen maanden is er hard gewerkt om alles klaar te krijgen. Binnenkort wordt verwacht dat
in de vier dorpen de borden geplaatst kunnen worden. Ook de website “Waddentour” zal dan
beschikbaar zijn.
Publieke Ruimte
Het plan om de openbare en particuliere ruimte van het beschermde dorpsgezicht te verbeteren
is op het moment van schrijven in bezit van de gemeente. Samen met andere projecten wordt
gekeken of er subsidie mogelijkheden zijn vanuit het waddenfonds. Hierop willen we niet wachten
en gaan dan ook alvast starten met kleine werkzaamheden in het beschermde dorpsgezicht.
Wanneer en wat er gaat gebeuren hoort u binnenkort, we hebben hierbij namelijk veel ( vrijwillige)
handen nodig.
Duurzaamheid
Zoals u in de vorige Metslawier Aktief heeft kunnen lezen is de ECODon actief. Hebt u zich al
aangemeld? Dit kan via http://www.ecodon.nl/ De inwoners van de dorpen kunnen, wanneer ze
Gas en Elektriciteit afnemen via ECODon, ieder jaar € 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. Dorpsgenoten die interesse hebben kunnen zich uiteraard bij
Dorpsbelang melden, zij kunnen dan zorgen voor verdere afhandeling.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Hette Meinema van dorpsbelang
Tel: 294161 Mail: h.meinema1@knid.nl.
Plein Café Veldzicht
Na overleg en de voorbereidende werkzaamheden is het bijna zover dat de werkzaamheden gaan
starten. 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. Na de
rioleringswerkzaamheden in de B. Bekkerstrjitte en Roptawei zal ook het plein opnieuw worden
ingericht. Door inzet van vrijwilligers zullen we ook hier meer kunnen realiseren met minder geld.
Als u wilt meehelpen bij de uit te voeren werkzaamheden ( inrichting en beplanting) dan kunt u
zich aanmelden bij Dorpsbelang of de DOM.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Grienewei 45 | 9137 RZ Oosternijkerk

Voor meer informatie:
0519 - 24 12 96

kozijnen
deuren
zonwering
dakgoten
schuifpuien
gevelbekleding
dakkapellen
dakramen

Voetbalvereniging Ropta Boys 50 jaar
Voetbalvereniging Ropta Boys
bestaat op 16 september 2015

50 jaar
Dit jubileum wordt gevierd met de huidige leden, oud-leden, vrijwilligers en sponsoren.
Er is een afwisselend feestprogramma opgesteld, met voor elk wat wils!
De jeugdleden trappen af op woensdag 16 september 2015 met een heuse voetbalclinic.
De dames komen op donderdag 17 september 2015 in actie.
Op vrijdagavond 18 september 2015 speelt het 1e elftal van Ropta Boys tegen oud-spelers van
SC Heerenveen (onder voorbehoud wedstrijdindeling SC-Heerenveen seizoen 2015-2016).
Zaterdag 19 september 2015 hopen wij iedereen weer te begroeten tijdens de reünie.
Wie zin heeft om een balletje te trappen, kan meedoen aan een toernooi. De oud-dames zullen
hier ook in actie komen.
Er is een tentoonstelling ingericht over 50 jaar Ropta Boys en ’s avonds kunnen de voetjes van de
vloer in de feesttent.

ALLE LEDEN ZIJN UITGENODIGD VOOR DE REÜNIE EN
HET TOERNOOI, MAAR MOETEN ZICH HIERVOOR NOG WEL
AANMELDEN!
GEEN UITNODIGING ONTVANGEN?

Voor al uw

• Verzekeringen
• Administraties
• Belasting aangiften

Siercksmawei 7, 9138 SW Niawier
Tel. 0519-241555 - fax 0519-241511
Mobiel 06-51135135

Wij hebben geprobeerd om zoveel mogelijk (oud-)leden te bereiken, maar als u nog geen
uitnodiging heeft ontvangen en toch graag van de partij wilt zijn, meld u dan bij één van
onderstaande personen of stuur een mail naar roptaboys50jaar@outlook.com
Wij sturen u dan alle informatie toe.
Graag tot ziens!
Namens de jubileumcommissie,
Klaas Brouwer, voorzitter
Tineke Slager, secretaris
Yme Braaksma
Femke Elzinga
Douwe Jaap Meinsma
Jan Torensma

Foto’s dorpsfeest Metslawier

Oude beroepen in Metslawier (deel 3)
Vorige keer schreef ik over negen grote boerderijen in Metslawier waarvan zes eigendom
waren van (erven) Ulbo van Burmania ( 1832), nu volgen er nog drie. Die drie waren eigenaar
van landbouwer ( te Wierum) Jan Pieters Reiding ( 1832), de eerste was de “Wibalda-state” (
master fan Loanstrjitte 25), de tweede was de boerderij die stond tussen café “Veldzicht” en waar
voorheen de boerderij stond van B. Spijksma ( nu master fan Loanstrjitte 2) en nummer drie was
het café. Er stonden dus drie grote boerderijen op een rij.
Geschiedenis van Wibalda-state: De boerderij
zou op de plaats staan van de voormalige
Wibalda-state. De eerste vermelding over
Wijbalda is in 1422. In de 15de eeuw was
Jucke van Wibalda te Metslawier één van
de ondertekenaars van de zoenbrief tussen
vetkopers en schieringers. Jonge Juck
speelt een rol in de strijd tegen Ede Hessels
Jongema van Rinsumageest en wordt aldaar
in 1474 op Tijaardahuis opgesloten vanwege
het doodslaan van Ede Hessels Jongema te
Dokkum. Hij werd bij een uitruil van gijzelaars
weer losgelaten. In 1511 is volgens het
Register van Aanbreng Sijbren Wijbaldus
pachter van 108 pondemaat land waarvan
Sippe Meckema eigenaar is. Nog in 1582 waren de Meckema’s eigenaar van een sate bewoond
door een Wijbalda. De stins die hier gestaan heeft, werd in 1511 al niet meer bewoond door een
edelman of was toen reeds afgebroken.
Dan schrijft G. Jongeling: In 1708 was eigenaresse Wed. Elizabeth Bosma en Meyer Frinke
Siolles. In 1858 staat als eigenaresse en gebruikster Haebeltje Piers de Groot. Haar man Hedzer
Pieters Rijpstra overleed op 36 jarige leeftijd ( 1-12-1840). Deze had in 1846 de sate gekocht
van Jan Pieters Reiding. Een zoon Johannes Hedzers Rijpstra werd in 1834 op Wybalda-sate
geboren. Hij overleed voor 1888, zijn weduwe Sara Hendriks Hellinga word in 1888 genoemd als
“winkelierske” woonden eerst op Wybalda-sate. Een zoon van Joh. Hedzers en Sara Hendriks,
wederom een Hedzer Rijpstra op Wybalda-sate wordt geboren ( 26-11-1859). Na de fam. Rijpstra
werd de Wybalda-sate verkocht aan de graanhandelaar fam. Bouma te Dokkum ( voor 1883). De
schuur word voor 1906 afgebroken, als eigenaar staat dan Folkert Eesges Botma. Voor 1909 staat
het bij het kadaster ingeschreven t.n.v. Wiebe Zijlstra, als huis, slachthok en erf. Tevens werden
van het overgebleven woongedeelte twee woningen gemaakt, waarvan later weer één verviel.
Master fan Loanstrjitte 27 9123 JN METSLAWIER
Tel. 0519-241292 Fax 0519-241635
meindersmatransport@knid.nl

Verhuur van containers voor het afvoeren van
puin. Tevens levering van zand,
teelaarde, gebroken asfalt
en menggranulaat.

Dan gaan we naar de tweede boerderij die eigenaar was van Jan Pieters Reiding zoals eerder
besproken achter het café “Veldzicht”. G. Jongeling schrijft hierover: Hier stond in 1829 een huis,
schuur en erf, eigenaar van Jan Pieters Reiding en even later stond het op naam van Jan J.
Reiding. In 1857 was de eigenaar: Jouwert van der Veen en later diens weduwe Sytske Bolman.
Volgens het kadaster is het perceel al voor 1875 afgebroken, toen wed. Harmen Uilkes (Neeltje
Gerrits Veendorp) eigenaresse was. Verder weten we niks meer te vertellen over deze boerderij
en ook niet over de voorgeschiedenis van de boerderij wat nu café “Veldzicht” is.
Dan zien we in 1832 nog een paar kleine boertjes en landbouwers op de volgende adressen. Op
de hoek Roptawei/ B.Bekkerstrjitte woonde Cornelis Gerrits Brunia (landbouwer). Dat huis is heel
mooi te zien in het boekje “Ús doarp Mitselwier” blz. 30 bovenste foto. Daar staan twee woningen
op, zoals geschreven;”rechts de woning van de fam. Alberda”. Maar het linker huis op de foto was
in 1832 van de koopman Gerrit Westra. En dan zien we op blz. 67 bovenste foto een wit huisje en

daar woonde in 1832 Pieter Kingma als verver. Misschien
dat daarom het huisje wit is, had zeker nog verf over. Op
de huisnummers 14-16 van de B. Bekkerstrjitte ( de huizen
van tegenwoordig stonden daar nog niet) stond vermoedelijk
een boerderijtje van de landbouwer Fedde Pieters Keegstra
en achter dat huis stond nog een schuur behorende tot de
landbouw en volgens mij staat dat schuurtje er nog. Achter
het voormalige gemeente huis op de plek van de oude
brandweerkazerne stonden drie huizen (twee grote en één
kleine). Aan de kant van de kerk was de landbouwer Jan
Douwes Holwerda eigenaar van één grote en één klein huisje wat daar achter stond, en daarnaast
woonde landbouwer Gosse Jans Jilderda. Ook het huis op Tsjerkebuorren 11 en het hok wat tegen
de weg ( master fan Loanstrjitte ) aan staat ( tegenover Tsjerkebuorren 10) was eigenaar Jan
Douwes Holwerda ( 1770/1847). In één van de woningen woonde hij vast zelf met zijn gezin en
verhuurde misschien de andere woningen.
Dan tel ik in 1749: 9 boeren en 19 arbeiders in het dorp, waar deze wonen is niet bekend. De
namen heb ik wel allemaal, maar om die allemaal op te noemen is wel wat droge stof.
Einde deel 3 (oude beroepen in Metslawier)
Henk Tacoma.

Energie Coöperatie Dongeradeel
Ecodon. (Energie Coöperatie Dongeradeel)

Bankieren
waar,
wanneer

Beste dorpsbewoners.

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

Zoals u weet is energie en energie besparing tegenwoordig een hot item. Vele maatregelen
kunnen door u getroffen worden om energie te besparen door bijvoorbeeld uw huis te isoleren,
zonnepanelen op het dak te leggen, zonneboiler aan te schaffen, etc.
Maar u kunt ook iets voor uw dorp (sgemeenschap) betekenen door over te stappen naar een
andere energie leverancier. Wanneer u overstapt naar ECODON als uw energie leverancier
dan krijgt het dorp Metslawier daar per jaar € 75,00 per aansluiting voor. De energie
prijzen bij Ecodon zijn markt conform en kunnen goed concurreren met de grote jongens zoals
bijvoorbeeld Nuon en Eneco.
Dorpsbelang wil na de vakantie alle bewoners persoonlijk gaan benaderen en hun vragen om over
te stappen naar Ecodon. Zij vullen met u de benodigde formulieren in. U hoeft hier zelf verder niets
meer aan te doen. Wel zou u alvast kunnen opzoeken hoelang uw huidige contract nog loopt.
Loopt dit zeer binnenkort af neem dan contact op met leden van dorpsbelang.
Tel. 0519-297972 of 0519-294161

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

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

Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier”

Vlees uit eigen regio!
Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier”.
Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
Rekening nr: NL14RABO0187695288
tnv St. Doarpstsjerke Metslawier.
In de vorige Metslawier Aktief boden we een kerkbank te koop aan.
Hette Meinema heeft verschillende reacties hierop gekregen en
inmiddels is de bank verkocht. De kerkbank is naar Baard gegaan,
waar ds. Joke van der Velden (voormalige dominee hervormde kerk Metslawier) een tot woonhuis
verbouwde kerk heeft gekocht. De kerkbank staat daar in de consistorie, die tot woonkeuken is
verbouwd. (zie foto)

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

Eind April is er door verschillende inwoners nog hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen
voor de herdenkingsdienst op 4 mei. In een volle kerk vond deze bijzonder dienst plaats.
Naast de waardering over de bijeenkomst zelf mocht het bestuur van de stichting verschillende
complimenten ontvangen over de inrichting van de kerk, consistorie en behoud van de akoestiek
in de kerk.
Op 9 mei was de Noordelijke Orgeldag en tevens open dag. Door de publiciteit vooraf in de
kranten zijn er deze dag veel meer bezoekers in de kerk geweest dan voorgaande jaren. Tijdens
deze dag kwamen er organisten langs die speelden op het orgel. Velen kwamen een kijkje nemen
of luisteren naar het orgelspel. Naast leden van het bestuur was Ids de Beer aanwezig om uitleg
te geven over het orgel of dit te bespelen.
Na restauratie en vernieuwing van de inrichting is de kerk weer in gebruik genomen. Officieel is de
kerk nog van de PKN gemeente. Naar verwachting vindt de overdracht in Juni plaats. De officiële
opening door de Stichting is gepland eind September a.s. Hierover zullen we u later informeren.
In de vorige Metslawier Aktief melden we dat er een financiële tegenvaller was. Het rouwbord wat
nog niet in de kerk hangt moet dringend worden gerenoveerd. De renovatiekosten hiervoor zijn
behoorlijk hoger dan begroot. Het bestuur is bezig met onderzoek naar manieren om de kosten
te verminderen dan wel om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Inmiddels hebben we de
eerste giften voor ondersteuning ontvangen, dank hiervoor. Mocht u dit project financieel willen
ondersteunen dan kunt u bijgaande bankrekening nr gebruiken met vermelding van rouwbord.

Nieuws van de Werkgroepen
Wervingswerkgroep:
Werven van geld voor verder onderhoud van de kerk.
Leden van deze werkgroep zijn bezig met het werven van sponsors. Tevens verwachten ze
binnenkort u te kunnen informeren over hoe u “freanen Dorpstsjerke Metslawier” kunt worden.
Activiteitenwerkgroep:
Organiseren activiteiten te organiseren in en rond de kerk.
In de volgende Metslawier Actief verwacht deze werkgroep een overzicht van een jaarprogramma
voor 2016 te kunnen presenteren.
Onderhoudswerkgroep:
Onderhoud in en rond de kerk en is beschikbaar voor hand en spandiensten.
Deze werkgroep start na de overdracht van de kerk.
Ook vorderen de plannen m.b.t. de renovatie en herinrichting van het kerkhof rond de kerk.
Zoals al gemeld is het de bedoeling dat de oude grafstenen die onder de schelpen liggen weer
tevoorschijn worden gehaald en op te knappen Maar ook de bomen en de heg rond het kerkhof
hebben een renovatiebeurt nodig. Snoeien, bijplanten e.d. Gedeeltelijk zijn de benodigde financiën
hiervoor toegezegd, verwacht wordt dat in de herfst met de werkzaamheden kan worden gestart.
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
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Notulen jaarvergadering Dorpsbelang
Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier.
Notulen jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Metslawier.
Deze jaarvergadering werd gehouden op 14 april 2014 in Café Veldzicht.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Op deze jaarlijkse ledenvergadering heet voorzitter Hette Meinema bijna 60 belangstellenden een
hartelijk welkom. Door het aanbieden van het rapport over de coalitie- en collegevorming door de
formateurs, zijn er bijna geen afgevaardigden van de politieke partijen of B&W. Wel aanwezig zijn
afgevaardigden van de FNP, Dongeradeel Sociaal, ABD en PvdA. Verder zijn Leonie Lammers
van Thús Wonen en Ina Witteveen van de gemeente Dongeradeel aanwezig. Afmeldingen zijn er
van wijkagent Trijntje van Dekken, zij had geen bijzonderheden voor deze avond, van het CDA en
de VVD.
Voorzitter spreekt zijn bijzondere dank uit aan de vele vrijwilligers die in Metslawier actief zijn.
Zonder hun inzet is er geen leefbaar Metslawier.
Voorzitter heeft de volgende mededelingen;
- Er is momenteel overlast door jeugd, zij gooien o.a. rommel op de ramen. Een ieder wordt
verzocht dit door te geven aan de wijkagent.
- Er is een extra grasbak geplaats aan het einde van de Skipfeartsein. De grasbak in de
Julianastrjitte zal op verzoek van omwonenden worden verplaatst om stankoverlast te
voorkomen.
- 5 april 2014 is er ‘s avonds herdenking bij het monument. Er is een extra gedenksteen geplaatst
voor Anne Meinema, hij is gesneuveld tijdens de aanleg van de Birma spoorlijn. Voorzitter dankt
Doede Douma voor zijn inspanning om dit te bewerkstelligen.
- 2015 zal een jubileum jaar zijn voor DB Metslawier. Misschien een feest i.s.m. de
feestcommissie?
- De viering van oud en nieuw is, behalve het brandje welke is gesticht op ‘de hoeke’, goed
verlopen. Door het brandje is schade ontstaan aan het wegdek, welke door de gemeente is
hersteld. We moeten niet vergeten dat de gemeente al geld beschikbaar stelt voor de oud
en nieuw viering. Afgelopen keer is het geld naar Café Veldzicht gegaan, zij konden hiermee
voorzieningen treffen voor oud en nieuw.
2. Vaststellen agenda
Bewust of onbewust heeft de voorzitten niet gevraagd of de agenda door de leden wordt
vastgesteld of dat er aanvullingen zijn.
3. Notulen van de jaarvergadering 15 april 2013
Door verhuisperikelen van oud secretaris T. Terpstra zijn er geen notulen van de jaarvergadering
die gehouden werd op 1 april 2013. Zodra deze er wel zijn, worden ze op de website gepubliceerd.
4. Jaarverslag van de vereniging van Dorpsbelang 2013
Dit verslag wordt voorgelezen door voorzitter Hette Meinema.
5. Financieel verslag 2013
Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt.
Door afwezigheid van de penningmeester neemt de voorzitter de honneurs waar.

- Geert Bril vraagt waarom er nog een aansprakelijkheidsverzekering is, voor vrijwilligers wordt dit
door de gemeente verzekerd. Voorzitter bevestigd dit maar legt uit dat deze verzekering onder
meer voor de feestcommissie is.
- Ruurd Verbeek merkt op dat de website kosten aan de hoge kant zijn. Dit klopt en medio 2014
zal de website www.mitselwier.nl bij een andere website beheerder ondergebracht worden.
- Er wordt nog opgemerkt dat de aangeschafte verkeershesjes gebruikt kunnen worden voor
diverse activiteiten in Metslawier. Af te halen bij Ruurd Verbeek.
Verder wordt het verslag voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.
6. Verslag kascommissie
Dit jaar bestond de kascommissie uit Gerard Peter Weidenaar en Ate Tijtsma. Bij monde van G.P.
Weidenaar wordt de penningmeester gedechargeerd. Ate Tijtsma verlaat de kascommissie, voor
hem in de plaats komt Douwe Dam.
7. Verslagen commissie Dorpsbelang
Groencommissie: Jelle Streekstra doet op zijn typerende manier een inleiding. Van de 40
vogelkastjes die in het bos rondom Metslawier hangen, waren er 30 bewoond. Dit is gecontroleerd
door Piet Poutsma. Er zijn ook nog een paar nieuwe kastjes opgehangen door de schooljeugd.
Er zijn afgelopen winter geen doe-dagen uitgevoerd, dit komt door het nieuwe beleid van
Staatsbosbeheer. Na de storm van 28 oktober 2013 heeft er op 18 december 2013 een
ontmoeting plaatsgevonden tussen Jelle, Reinder en Rinze en Pieter v.d. Honing van SBB. Deze
ontmoeting levert niet het gewenste resultaat op, integendeel. In plaats van met alle vrijwilligers
de gesneuvelde bomen en aanverwante zaken op te ruimen, en zo weer doe-dagen te kunnen
organiseren, is v.d. Honing een andere mening toebedeeld. Het omgewaaide hout is goed voor
de natuur, verder moet er per kuub hout wat verwijderd wordt €25,00 betaald worden. Verder
hoeft er volgens v.d. Honing de komende 10 jaar geen uitdunning van het bos plaats te vinden.
Hieruit concludeert de Groencommissie dat het vijf voor twaalf is voor de commissie. 8 januari
2014 heeft er nog een vergadering plaats gevonden tussen SBB, Landschapsbeheer Friesland,
diverse commissieleden uit Dongeradeel en wethouder Pytsje de Graaf. Conclusie is dat niemand
geld heeft om project Bjimtegrien in stand te houden. Op zaterdag 1 februari zijn alle Bosbroeders
bijgepraat over de stand van zaken. Een Bosbroeder heeft een brief over de gang van zaken
opgesteld, welke naar de fracties van de gemeenteraad is gestuurd. Wethouder de Graaf tilt dit
punt over de gemeenteraadsverkiezing heen en zal in augustus of september 2014 een nieuwe
vergadering over project Bjimtegrien beleggen.
“De griencommissie fynt it spytig, en betreurt dat er sa in ein komme moat, oan in sosjaal en
mienskippelijk barren, yn us doarp Mitselwier ”.
Feestcommissie: Mirjam Visser vertelt wie de leden van de feestcommissie zijn. in 2015 zal het
dorpsfeest op 19, 20 en 21 juni worden gevierd. Het thema is vrij. Ideeën voor de feestwagens
mogen al doorgegeven worden aan Sijbe Postma. Het feest is 1 dag minder om zo de kosten te
kunnen drukken. Vrijdag avond zal er een bonte playback avond worden georganiseerd.
IJscomité: Jan Popkema geeft tekst en uitleg terwijl op de beamer een PowerPoint presentatie
wordt gegeven. Er zijn deze winter door de afwezigheid van ijs, geen activiteiten geweest. Op de
vraag waarom er dan geen activiteit zoals schaatsen in Kardinge wordt georganiseerd, antwoord
Jan Popkema dat daar geen geld voor is. Er is klein onderhoud uitgevoerd aan de lichtpalen.
Sportstichting Metslawier: Ruurd Verbeek vertelt dat op juni de 58e Oost Dongeradeel
wandeltocht gehouden zal worden. De aanwezigen wordt gevraagd of zij ook vrijwilliger willen
zijn voor de verkeerbegeleiding tijdens dit evenement. Hiervoor moet men tegenwoordig wel een
(online) cursus doen.

Stichting Iepenlofstspul: De smokkelaars was een grandioos succes zo vertelt Ruurd Verbeek.
4 avonden uitverkocht en 105 personen die hieraan hebben meegewerkt. In 2016 zal er een 3e
Iepenloftspul komen, met dezelfde regisseur en assistent als die van de Smokkelaars.
Eventuele zaken Doarpsplysje T. van Dekken: De Doarpsplysje is niet aanwezig omdat ze
geen zaken had voor de vergadering, behalve de kwestie van de jeugd die de voorzitter in de
mededelingen heeft verteld.
8. Pauze
Iedereen heeft een consumptiemunt gekregen en kan een consumptie bij de bar halen.
9. Experiment Duurzaam Beschermd Dorpsgezicht
DOM (Dorps Ontwikkeling Maatschappij): Gerrit van Dellen vertelt dat het bestuur nog
onveranderd is, en licht de activiteiten van de DOM toe, dit zijn;
- Waddentoer
- Stinzenterrein
- Omgeving Doarpstsjerke
- Café Veldzicht en in het bijzonder het plein ervoor
- Organiseren van bewoners bijeenkomsten
- Schoonmaakactie Tsjerkebuorren
Het is nu ook mogelijk om naast een subsidie aanvraag, ook een lening via de DOM af te kunnen
sluiten. Deze moet tegen een laag en gunstig rente tarief binnen 25 jaar terug worden betaald.
Meer info hierover is te verkrijgen bij de leden van de DOM.
Er zijn een paar vragen voor Gerrit. Ruurd Verbeek vraagt of het hokje van de rijvereniging niet
opgeknapt kan worden? Dit staat in het beschermd dorpsgezicht en wordt tijdens het Iepenloftspul
altijd gebruikt als kleed/schmink ruimte. De voorzitter geeft aan dat dit veel geld gaat kosten,
€15.000,- Er wordt gevraagd hoeveel plannen er in uitvoering zijn? Gerrit geeft aan dat er 5
toegewezen zijn en 10 in aanvraag lopen.
Stichting Doarpstsjerke i.o.: Freark van der Bij vult Gerrit van Dellen nog aan dat mensen
die in aanmerking willen komen voor subsidie of een lening via de DOM, dit moeten gebruiken
voor beeld/aanzicht bepalende ingrepen. Daarna gaat Freark verder met het uitleggen waarom
er een stichting i.o. is gekomen en wie er in deze stichting zitten. Freark legt uit wat de
bedoelingen zijn met de Doarpstsjerke. Het moet een plek worden voor muziek, toneel, kerk,
rouw- en trouwdiensten etc. daarnaast komt er voor in de kerk een informatiecentrum en een
expositieruimte over bijvoorbeeld B. Bekker. Verder vertelt Freark hoe er (tot nu toe) aan de
financiën is gekomen, er is namelijk €170.000,00 benodigd. Ten eerste is er een bruidsschat van
de PKN Metslawier/Niawier van €80.000,00 de provincie heeft €50.000,00 bijgedragen, de DOM
€3.000,00 en €12.000,00 aan zelfwerkzaamheid. Er is nu nog €25.000,00 benodigd.
Freark vertelt wat voor werkzaamheden er tot nu toe zijn uitgevoerd. Het gewelf is schoongemaakt
en geverfd. Na de vakantie wordt er gestart met de volgende fases, namelijk de muren, ramen,
banken en het orgel herstellen/schoonmaken/verven, de consistorie slopen en een infocentrum
creëren. Freark vraagt hulp van het dorp om te exploitatie rond te krijgen. Zo zal er gewerkt gaan
worden met donateurs. Als afsluiting vertelt Freark dat het kerkhof rondom de Doarpstsjerke
hopelijk ook opgeknapt gaat worden, dit zal een project van de DOM worden.

Energie/duurzaamheid: Geert Bril geeft tekst en uitleg over duurzaam Metslawier/Dongeradeel.
- In Dongeradeel is er de EcoDon (Energie coöperatie Dongeradeel), voor Friesland Us
Kooperaasje en voor Groningen, Drenthe en Friesland de NLD.
- Per 31 mei zullen de tarieven die NLD gaat hanteren bekend worden
- NLD vergoed geen overstapboete
- Als iemand lid en klant wordt levert dit €75,00 per klant per jaar op om lokaal duurzame
projecten o.i.d. uit te kunnen voeren.
- Geert geeft voorbeelden van projecten waar de €75,00 voor kan worden gebruikt.
- Jan Kuik vraagt aan Geert waarom er geen concrete rekenvoorbeelden gegeven kunnen
worden. Geert legt uit dat dit afhangt van de tarieven die per 31 mei bekend worden.
- Geert zegt dat er in juni een informatie avond zal worden gehouden en er zal een info stand
komen op de braderie.
11. Rondvraag
- Auke Boomsma uit namens de Tunstrjitte en Wilhelminastrjitte zijn zorgen over de veiligheid van
kinderen die spelen in de speeltuin en zo de weg op kunnen lopen. Boomsma stelt voor om de
speeltuin beter te omheinen, met twee reguliere ingangen. Verder vraagt Boomsma of er meer
toestellen in de speeltuin geplaatst kunnen worden, of er een zithoek voor de jeugd kan komen
(i.p.v. de schommels) en als laatste vraagt Boomsma om borden te plaatsen met verboden te
poepen voor honden. De voorzitter geeft aan dat Dorpsbelang al deze vragen uit zal zetten bij
de gemeente.
- Mevrouw Pasveer merkt op dat in 2015 ook de Skûle een jubileum te vieren heeft, zij bestaan
dan 50 jaar. Misschien een combinatie mogelijk met Doarpsbelang?
- Betty Poley merkt op dat bij harde wind de plastic zakken weg waaien en dat sommige straten
de zakken en kratjes vroeg aan de weg moeten hebben. Ze vraagt zich af of er geen centraal
inzamelpunt kan komen. Dit wordt door de aanwezigen afgewezen, voor de wind kan er en
steen op de zak gelegd worden en lang niet iedereen zal in staat zijn de zakken en pakken naar
een centraal punt te kunnen brengen.
- Frederiek Meinema vraagt of er containers kunnen komen voor het plastic afval en de pakken?
Voorzitter geeft aan dit mee te zullen nemen naar de gemeente, het betreft ten slotte een
proefproject.
- Catharina Meirink stelt voor het plastic en de pakken samen met het oud papier op zaterdag in
te zamelen. Ook dit wordt de overige aanwezigen afgekeurd.
- Wessel Meinsma vraagt of de gemeente al een oplossing voor de Pampers heeft? Nu de zomer
in aantocht is zal 4 weken lang Pampers in de grijze container onwelriekend gaan ruiken.
Voorzitter zal dit vragen aan de project begeleider.
- Jimmy Tjeerdsma vraagt of buurtverenigingen ook gebruik moge maken van de dorps website
www. mitselwier.nl Dit is zeker mogelijk, zij kunnen dit aangeven bij de webmaster.
- Catharina Meirink vraagt waarom er geen nieuwe foto’s op de website worden geplaatst. Dit is
een kwestie van aanleveren.
- Ruurd Verbeek vraagt ten slotte waarom in Metslawier op 15 april de kranslegging bij het
monument is? Dit blijkt de dag te zijn waarop in 1945 de laatste strijd voor de vrijheid werd
gevochten in de omgeving van Metslawier (Herdenking bij oorlogsmonument door leerlingen
CBS De Rank, 2014) Volgend jaar zal er weer een officiële en uitgebreide herdenking zijn.
12. Sluiting
Met dank voor ieders bezoek en inbreng sluit voorzitter Hette Meinema om exact 22.10 uur de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Denktank Dongeradeel
Bestuursleden van de Dorpsbelangen en Wijkraden in Dongeradeel,
Sinds een paar maanden is in de gemeente Dongeradeel een Denktank actief, die zich bezig
houdt met het CO2 neutraal maken van onze gemeente. Dus geen olie, steenkool of gas meer
voor onze energie maar hernieuwbare energie bronnen, zoals zon, wind en water of biogas. Het
streven is om dat in het jaar 2030 voor elkaar te hebben. Dat is een heel ambitieus plan en het
vraagt de medewerking van alle inwoners van Dongeradeel. Om u op de hoogte te houden van
wat er in de denktank bedacht wordt is een website gestart met de naam “Dongeradeel 2030”.
U kunt zelf ook met plannen komen, die via de website anderen weer kunnen inspireren.
Zou u als bestuurslid zo vriendelijk willen zijn om dit bericht door te geven aan de inwoners van
uw dorp of wijk.
Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groeten,
namens de denktank, Lieke Zuidema

Algemene informatie
Ambulance / Brandweer / Politie

112

In niet - levensbedreigende situaties
Ambulance
Brandweer
Politie

22 20 33
22 80 20
0900-8844

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

0900-8844

Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer

14 05 19
29 87 77

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

