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Telefoon
06 43 41 74 18
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0519 24 18 62
0519 24 19 94

Voorwoord
E-mail
redactie-ma@hotmail.com
metslawieraktief@outlook.com

De volgende Metslawier Aktief verschijnt ± 18 december 2015.
Kopij kunt u voor 28 november 2015 sturen naar: redactie-ma@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.
redactie-ma@hotmail.com is ook het e-mailadres voor al uw ideeen, suggesties, op- en aanmerkingen.

De rust is weergekeerd in ons dorp. Af en toe was het even afzien (waar oh waar kan ik het dorp in
of uit!) maar het resultaat mag er zijn.
Feije Sikkema heeft foto’s gemaakt van de werkzaamheden die zijn verricht in Metslawier.
Hiervan is een collage gemaakt die afgedrukt is in deze MA. Ook de omslagfoto is van Feije’s hand.
Nu het stof is neergedaald is de gratis autowasbeurt bij de ‘Wasbeer’ in Dokkum, die de firma
Pijnacker de bewoners van de B. Bekkerstraat en de Roptaweg heeft aangeboden, een gebaar dat
zeker wordt gewaardeerd.
Het is ook deze keer weer een gevarieerde MA geworden waarbij het plaatjes kijken al een
gekleurd genoegen is. Wij wensen u dus ook nu weer veel kijk- en leesplezier.
Redactie Metslawier Actief

Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: h.meinema1@knid.nl
of telefonisch: voorzitter Hette Meinema 0519 29 41 61

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

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

31 oktober

Halloweenparty
’s middags van 17.00 tot 19.00 uur kinderhalloween disco
’s avonds vanaf 21.30 uur voor volwassnen (kom super verkleed!)

11 november

Herfstbloemschikken
Aanvang 20.00 uur
Voorbeelden staan in de zijkamer. Daar ligt ook het opgave formulier.

TENTEN

CATERING

OOSTERNIJKERK

18 november

ALU-HALLEN

Aanvang 20.00 uur

9 december

SPANTENTEN

Kerstbloemschikken
Aanvang 20.00 uur

EVENEMENT - VLOEREN

Voorbeelden staan in de zijkamer. Daar ligt ook het opgave formulier.

Dorpsklaverjassen
Iedere 2e vrijdag van de maand

(OVERDEKTE) PODIA

Méér dan
alleen
een tent...

Ladysnight

Eerste keer 9 oktober / laatste keer maart 2016

VERHUUR AGGREGATEN
CATERING

Maatklaverjassen
Iedere laatste vrijdag van de maand, ingaande oktober

BINGO
Iedere 3e vrijdag van de maand. Aanvang 20.00 uur ingaande oktober.

COMPLETE INRICHTING

kijk ook op: www.vankammententen.nl

N
E

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

Van 13 oktober tot 31 december 2015 zijn er de volgende activiteiten in de Skûle.
Dag

Datum Activiteit

Ruimte

Dinsdag

13 okt.

Beamer middag

Romsicht 15.00 uur

Dinsdag

27 okt.

Spelletjes middag

Romsicht 15.00 uur

Donderdag 29 okt.

Loopzorg schoenen verkoop en
ondergoed verkoop “Pama”

Romsicht 10.00 uur

utiliteitsbouw

Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

5 nov.
17 nov.
19 nov.
24 nov.

Bijbelstudie
Kleding verkoop (Bekkema)
In memoriam dienst
Dockumer Skotsploeg

Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht

onderhoud

Vrijdag

27 nov.

Bingo
Borreluurtje

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur

verbouw
nieuwbouw
renovatie

Aanvang

9.45 uur
14.30 tot 16.00 uur
15.30 uur
15.00 uur

Donderdag 3 dec. Bijbelstudie
Gjetmoei 9.45 uur
Vrijdag
4 dec. Sinterklaas feest. Na afloop borreluurtje Romsicht 15.00 uur
Dinsdag
15 dec. Kerstbloemschikken of knutselen
Romsicht 15.00 uur

Mounebuorren 21
9133 MA Anjum
T: 0519 321 251
info@hiemstra-bouwbedrijf.nl

Donderdag 31 dec.

www.hiemstra-bouwbedrijf.nl

Oudjaarsviering met dia’s van
afgelopen jaar. Na afloop borreluurtje

Romsicht 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

Dag

Datum Aanvang

Dag

Datum Aanvang

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Zondag *
Donderdag
Donderdag

8 okt.
15 okt.
22 okt.
1 nov.
5 nov.
12 nov.

Donderdag **
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

19 nov.
26 nov.
3 dec.
10 dec.
17 dec.
24 dec.

* Heilig avondmaal

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

15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
10.45 uur
15.30 uur
15.30 uur

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

** In memoriamdienst

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.
OPROEP - OPROEP - OPROEP
We zijn opzoek naar vrijwilligers die 1 of 2 keer per week met een aantal bewoners van de
Skûle en de Klink willen wandelen.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar: Tel. 0612400001
Mail: activiteitenskûle@pasana.nl

Bridgeclub zoekt klaverjassers

Dokkum

Tel. 0519 - 29 64 44

De Dokkumer BridgeClub (DBC) is op zoek naar nieuwe leden. Wij als bestuur van DBC denken
dat bridge een spel is dat puur geschikt is voor mensen die kunnen klaverjassen of tachtigen.
Daarom richten wij ons speciaal op deze groep.
Deze klaverjassers willen we graag laten kennismaken met bridge.

Daartoe organiseren we
op woensdag 30 september en 7 oktober
’s avonds van 19.30 – 22.30 uur
in de bowling in Oostrum/Dokkum

Adem- & Ontspanningstherapie
Methode Van Dixhoorn

met een korte uitleg vooraf en tussendoor
2 x een bridgewedstrijd voor klaverjas-bridge-paren
met gezelligheid en voor de beste paren kleine prijzen

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

~ deelname is helemaal gratis en vrijblijvend ~

Kijk voor meer informatie op de website:

Wie interesse heeft kan zich, liefst per mail, opgeven.
Wij koppelen geïnteresseerden voor 2 avonden aan een ervaren bridger.

www.praktijkopademkomen.nl of mail:

Na de tweede avond kunnen deelnemers beslissen of ze wel of niet een cursus willen volgen en
willen doorgaan met bridge.

info@praktijkopademkomen.nl of bel gerust:
Jantine Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360

Aanmelden, liefst met naam en e-mailadres, z.s.m. maar in ieder geval voor 20 september bij
Hendrik Nicolai, h.nicolai02@knid.nl, telefoon 0519-241658.
Namens het bestuur van DBC
Hendrik Nicolai
Niawier

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!”
Deze keer betreft het niet één maar twee inwoners van Metslawier. Aan de grote tafel aan
de Snikke 24 ontmoet ik twee ondernemende zussen. Ik stel ze even aan u voor. Tineke van
Kammen-Wijnsma is de oudste van de zusters, en tevens de oudste dochter van Gosse en Roelie.
Tineke is getrouwd, heeft vier kinderen waarvan het oudste kindje bij de geboorte is overleden.
Jelmer, zoontje van vijf maanden, volgt met grote interesse en plezier ons gesprek. Tineke is
38 jaar geleden geboren in Metslawier en is er ook opgegroeid. Zij heeft altijd als administratief
medewerkster in het bedrijf van haar vader gewerkt. Toen hij het bedrijf had verkocht, kwam ze in
dienst bij Leo Reitsma Paper Recycling BV. En tot op heden werkt ze daar met veel plezier twee
dagen per week.
De jongste van de twee is Gaby Wijnsma. Zij zag 31 jaar geleden het levenslicht. Gaby woont
samen en heeft drie kinderen. De kinderen van beide zussen, allemaal ongeveer van dezelfde
leeftijd, kunnen het heel goed met elkaar vinden, alsof ze broer en zusters van elkaar zijn. Gaby
heeft jaren in de modebranche gewerkt. Dat is ook de reden waarom ze twee jaar in Dokkum
heeft gewoond. Overigens niet tot haar plezier. Heimwee deed haar al snel naar Metslawier
terugkeren, waarmee haar vader volgens Gaby heeft geboft, want hij als familieman vindt het
fijn om zijn kinderen met aanhang om zich heen te hebben. Alle vier Wijnsma-telgen wonen nu
dus in Metslawier. Omdat op een zeker moment werk en gezin – haar vriend heeft een baan als
vrachtwagenchauffeur en is dus veel van huis - moeilijk te combineren vielen, heeft Gaby ervoor
gekozen om fulltime thuis te zijn. Ze heeft nooit spijt gehad van haar keuze.

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

Hoe zijn jullie op
het idee gekomen
een kledingwinkel in
Metslawier te starten?
Gaby en Tineke
vertellen hoe een en
ander is begonnen.
In 2008 kwamen ze
in Rinsumageest
in aanraking met
het fenomeen
kinderkledingbeurs.
De crisistijd speelde
daarbij zeker een rol:
je kunt je geld maar
één keer uitgeven.
Maar ook het gegeven
dat baby’s, peuters en
kleuters heel snel uit hun
kleertjes groeien en zich
bovendien niet bewust
zijn van merkkleding,
doet je al snel beseffen
dat het onzin is om
voortdurend nieuwe

Klaverjassen
kleren aan te schaffen. Bijkomend voordeel was ook nog dat de zussen hun eigen kinderkleding
kwijt konden. De eerste kledingbeurs vond plaats in de Skûle, daarna werd uitgeweken naar Café
Veldzicht, waar een paar keer per jaar een kledingbeurs plaatsvond. Locaties in Oosternijkerk en
Damwoude volgden. Iedereen kon kleding aanleveren - uiteraard schoon en heel - en een prijs
bepalen. De deelnamekosten bedroegen 7,50 euro. Als er kleding verkocht werd, ging het hele
bedrag naar de oorspronkelijke eigenaar.
Na enkele jaren nam met name in Metslawier de interesse af. Reden voor de dames om
met de beurs te stoppen. In de “Westereen” is trouwens het concept door een medewerkster
overgenomen en het loopt daar nog steeds als een trein. Ondernemen zit de zusters in het bloed,
of in de genen zoals u wilt, dus het bleef kriebelen. Helemaal toen vader Gosse het pand van zijn
neef (Wijnsma Kozijnen) aan de Oerslach in Metslawier had gekocht. Dat gaf ruimte! Een deel
van de bovenverdieping werd ingericht voor verkoop van gebruikte kinderkleding en speelgoed.
Bovendien was er beneden gelegenheid om de wens tot uitbreiding te verwezenlijken. Zo kun
je nu sinds een jaar terecht voor nieuwe dameskleding in alle maten, kinderkleding, schoenen,
tassen, mode- en woningaccessoires. Met de inbreng van spullen zijn Tineke en Gaby gestopt,
want er kwam te veel administratieve rompslomp bij. De dames merken op dat voor inwoners van
Metslawier de drempel van de kledingwinkel misschien wat hoog is. Jammer en niet nodig, vinden
ze. Kom vrijblijvend kijken, de koffie staat klaar. De kleding die in de winkel hangt wordt echt niet
per dozijn aangeschaft, dus de kans dat je je buurvrouw in dezelfde outfit tegenkomt is heus niet
heel groot. Naast het runnen van de winkel verzorgen de zussen fashionparty’s op locatie. Samen
met vriendinnen, familie of collega’s kun je dan in de winkel op je gemak shoppen onder het genot
van een kopje koffie.
Hoe zien jullie de toekomst, zeg maar over een jaar of vijf?
“Wij hopen stapje voor stapje de winkel uit te breiden. Een winkel waar je met je hele familie
terecht kunt voor kleding voor de baby, voor peuters, tieners, jonge mensen, vaders, moeders,
opa’s en oma’s. En in alle maten, van klein tot groot. We willen ook voor de minder slanke dames
leuke vlotte kleding in ons assortiment opnemen. Gaby en haar gezin wonen bij de winkel, zodat
de openingstijden verruimd kunnen worden.”
Dat klinkt ambitieus in deze tijd van winkelsluitingen. Wel realistisch, denken jullie?
“Absoluut realistisch. Anders waren we er niet aan begonnen.” De zussen hebben het goed
geregeld; Gaby staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Tigamode.
Voor de inkoop en de uitvoering van de verkoop is Gaby verantwoordelijk, waarbij ze ondersteund
en versterkt wordt door zus Tineke. Beiden zijn ervan overtuigd dat er vraag blijft naar goede
betaalbare kleding. “En nog dicht bij huis ook!”
Waar kunnen we jullie ‘s nachts voor wakker maken?
Tineke: “Nergens voor, hoewel ik ‘s avonds niet vroeg naar bed ga slaap ik graag en goed. Maak
me dus niet wakker.”
Gaby: “Als er een grote vrachtwagen vol met nieuwe trendy kleding voor de deur staat.”
Waar worden jullie blij van?
Tineke: “Van mijn kinderen.”
Gaby: “Als het de mensen om mij heen goed gaat.”
En waar verdrietig van?
Tineke: ”Natuurlijk van de stroom vluchtelingen maar ook van armoede in onze eigen regio.”
Gaby: “Negatief oordelen over een ander zonder die persoon te kennen. Elkaar niks gunnen.”

Het klaverjasseizoen begint weer op
9 oktober a.s.

Het is de bedoeling dat deze avonden
worden gehouden in Café Veldzicht
iedere 2e vrijdag van de maand
aanvang 19.30 uur.
Hieronder volgt nog even een lijstje met de data:
9 oktober 2015
13 november 2015
11 december 2015

8 januari 2016
12 februari 2016
11 maart 2016

April nog niet bekend.

Tot slot, hebben jullie een motto?
“Zorg goed voor jezelf, het is haalbaar en betaalbaar.”
BP oktober 2015

Dorpsbelang

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Restauratie
Bouwbedrijf
P. ALLEMA bv
Niawier
Tel: 0519-241335

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Grienewei 45 | 9137 RZ Oosternijkerk

www.allema.nl

Voor meer informatie:
0519 - 24 12 96

kozijnen
deuren
zonwering
dakgoten
schuifpuien
gevelbekleding
dakkapellen
dakramen

Metslawier toen en nu

Tsjerkebuorren. De onderste foto is van 2004, de bovenste foto is zonder jaartal, winkelier was
toen P. Wijma, verkochten o.a. kruidenierswaren, garen, breiwol en noem maar op.
© Doede Jongeling

Metslawier

DOM Metslawier
Even bijpraten.
In de vorige Metslawier Aktief hebt u kunnen lezen dat u informatie over subsidies of leningen
kunt vinden op de website van de gemeente Dongeradeel. http://www.dongeradeel.nl/gemeentedongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199 Daarnaast kunt u 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 private aanzicht is nog ruim
€ 20.000,-- beschikbaar ook voor leningen is er voor Metslawier nog geld beschikbaar. Dus als u
er gebruik van wilt maken laat dit dan zo snel mogelijk weten voor de potten leeg zijn.
Voor informatie of u in aanmerking kunt komen kunt u bovenstaande genoemde website
raadplegen of contact op nemen met F. Sikkema of F v.d. Bij van de DOM Metslawier. Enkele
voorwaarden zijn: U moet eigenaar/ bewoner van het pand zijn. Het pand moet staan in de
bebouwing van het “beschermde Dorpsgezicht”.
Publieke Ruimte.
Er is door de DOM een plan geschreven om de openbare en particuliere ruimte van het
“beschermde dorpsgezicht” te verbeteren. Op het moment van schrijven van dit artikel is het plan
in bezit van de gemeente. Ook de andere dorpen hebben hun plannen omschreven en deze zijn
gebundeld. Samen met andere projecten vanuit de dorpen Ee, Holwerd en Paesens-Moddergat is
een aanvraag gedaan voor financiering bij “het Waddenfonds”. Afwachten dus. Zoals u inmiddels
waarschijnlijk al heeft gezien is de gemeente gestart met herstel en snoeiwerkzaamheden op de
Tjerkebuorren en stinzeterrein. Wanneer en wat er gaat gebeuren hoort u binnenkort, we hebben
hierbij namelijk veel ( vrijwillige) handen nodig.
Plein Café Veldzicht.
Op het moment van schrijven zijn de eerste resultaten van het harde werken zichtbaar,
verschillende positieve geluiden over het resultaat hebben we inmiddels ontvangen. Alle inwoners
in het dorp hebben op enige wijze hinder ondervonden van de werkzaamheden die plaats vonden
in de B. Bekkerstrjitte en Roptawei. Als u dit leest zullen de werkzaamheden op het plein voor het
café ook al ver gevorderd zijn en mogelijk al zo ver dat de bomen kunnen worden geplant.

Voor al uw

• Verzekeringen
• Administraties
• Belasting aangiften

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

We hopen dat het plein, centraal gelegen in het dorp, weer een verkeersveilig en bij de
cultuurhistorie passend “dorpsplein” gemaakt is waar dorpsbewoners en dorpsbezoekers elkaar
kunnen ontmoeten.
Panneveld.
Vanuit inwoners uit het dorp kregen we de vraag of er ook een panneveld gerealiseerd kan worden
op het terrein van de oude sporthal. Een panneveld is een soort voetbalkooi. Binnen de DOM is
afgesproken dat Dorpsbelang dit verder onderzoekt met de initiatiefnemers. Als Dom Metslawier
blijven we de ontwikkelingen volgen mbt speelvoorzieningen in het dorp. Mede ook omdat dit in de
dorpsverkenning is benoemd als onderwerp en vanuit de kansenpot misschien subsidie mogelijk is.
Aanvraag bushalte in het dorp Metslawier.
Met de herinrichting van het “dorpsplein’ is er aandacht gevraagd voor het realiseren van
een bushalte. De huidige haltes geven te weinig beschutting voor de reiziger. De vraag is
doorgespeeld naar Dorpsbelang en zal verder door hun worden uitgewerkt.

Waddentour en bebording historische panden.
Zoals in de vorige Metslawier Aktief is vermeld is er inmiddels een stichting Waddentour opgericht
samen met de dorpen Ee, Paesens- Moddergat en Holwerd. Inmiddels is deze stichting zo ver dat
als u dit leest de website online is. De borden worden op het moment van schrijven gemaakt en
zullen binnenkort worden geplaatst bij de woningen. Meer informatie over de Waddentour kunt u
vinden op de website: http://waddentour.weebly.com/
Duurzaamheid.
Zoals u in de vorige Metslawier Aktiefs 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.
Wilt u hier over meer informatie dan kunt u ook G. Bril benaderen.

Oproep: verloren wandelstok
Graag vraag ik uw hulp bij het terugvinden van mijn bijzondere wandelstok.
Maandag 7 september jl. heb ik de stok aan de ingang van het Ophuystrabosk aan de Balthasar
Bekkerstrjitte tegen het hek gezet om mijn hondjes in de auto te zetten.
Ik ben daarna weggereden en ben helaas de stok vergeten mee te nemen.
Het is een lange stok met aan het eind een hondekop en een fluit uit een gewei gemaakt.
Omdat ik nogal slecht loop en nog niet aan een rollator wil, heeft iemand die mij heel dierbaar
is, deze stok voor mij gemaakt en u zult begrijpen dat ik het heel erg vind dat ik de stok heb
achtergelaten.
Ik hoop dat de vinder contact met mij wil opnemen en zal dat ook zeker belonen.
Met vriendelijke groet,
Linda Kooistra
secretaris Doarpsbelang Niawier-Wetsens
0519-850144

Tentoonstelling “Mooie stukken”

Mooie stukken is de titel van de tentoonstelling van
buitenlands aardewerk en porselein uit de 19de eeuw
of ouder. Honderden, vooral Engelse, Duitse en Franse
voorwerpen zijn er te bewonderen. Deze grote verzameling
is te zien in het kerkje van Jislum.
De tentoonstelling begint op za/zo. 12/13 sept en dan
totaal 7 weekenden lang; de laatste is op za/zo. 24/25 okt
(13.00 uur tot 17.30 uur).
De entree is 2.50 P.P. en komt ten goede aan het kerkje.
Hikkaarderdijk 16 9177GA Jislum (bij Burdaard).

Oude beroepen in Metslawier (deel 4)
Er waren vroeger heel wat beroepen die nu niet meer bestaan. In dit deel bespreken we er een
aantal. Om te beginnen woonde in het dorp de wolkammer Mintsje Fetses in het jaar 1749.
Op de afbeelding zijn wolkammers bezig met
de bewerking van de vachten.
Dan blijven we nog even in 1749 want
dan zien we Hoite Hoites als gardenier,
tegenwoordig zeggen we tuinman. Die waren
in die tijd wel nodig want elk dorp had vele
tuintjes en fruithofjes. Toen waren er nog
geen potjes Hak te koop en moest ieder zijn
eigen boontjes doppen. In 1832 zien we er
drie , ééntje hadden we al besproken namelijk
Douwe Romkes Douma, die een huisje had
aan de B. Bekkerstrjitte op de hoogte waar nu de oprit zit van de dokter. Achter het witte huis
(B. Bekkerstrjitte 5) stond ook nog een woning en daar woonde toen Pieter Jacobs Bosch als
gardenier en dan woonde, wat nu B. Bekkerstrjitte 22 is, Hans Jans Bouma met het zelfde beroep.
Dan gaan we weer naar 1749 en zien we Roelof Gowert als
kuiper maar al in 1614 zien we Wijger Wobbes met dat zelfde
beroep in Metslawier.
Eerder had ik besproken bij boeren en landbouwer over 19
arbeiders maar het is niet te zeggen dat het 19 boerenarbeiders
waren, het kunnen ook medewerkers van de kuiper of wat voor
beroep dan ook zijn geweest.

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.

Waar nu Roptawei 12 is stond voorheen een woning ( 1832),
met als eigenaar Hylke Jaspers Hoekstra en had als beroep
wagenmaker. We zien dat het gehele gebied, waar later het
notarishuis ( inclusief hof en tuin) komt te staan, van hem
is. En in het huisje daar tussen, nu Roptawei 10, woonde
toen vast zijn broer, want als naam staat daar vermeld (
ook in 1829) wed. Pieter Jaspers Hoekstra. Het huis werd
voor 1840 verbouwd. In deze woning was lange tijd een
verfwinkel gevestigd. Douwe Uilkes Elgersma werd daarna
eigenaar tot 1869 en verkocht het weer aan Hector Livius
van Hearsma de With.
Nu gaan we naar het oude beroep smid. De eerste smid die ik kan vinden in Metslawier is
Roelof Roelfs, deze wordt vermeld in de proclamatieboeken ( 1621/1641) van Oostdongeradeel.
Johannis Jacobs is smid in 1749, nu niet wetende waar deze de smederij had, maar de kans is
groot dat deze op Master fan Loantrjitte 6 woonde, want in 1832 zien we op deze plek als smid,
Foppe Melles Smedes.
In het boekje “Ús doarp Mitselwier” lezen we dat op de zelfde plek nog in de 20ste eeuw een
smederij was. Op de plattegrond van 1832 zien we een andere situatie. We zien daar wel een
gebouw tegen de steeg aan en dan met een klein gebouwtje tegen het pand aan. Vermoedelijk
was dat het woonhuis, ieder geval niet het woonhuis wat er nu staat.

Dan gaan we eens bekijken wie er een winkeltje hadden in 1749, dat was Doetie Oetsjes
(weduwe). En een zekere Abeles was toen koopman en winkelier. En dan zien we in 1832 twee
winkels. De eerste zien we in mijn oudelijk huis ( B.Bekkerstrjitte 8 en 10), dat was toen één
woning. Daar had Jan Jans Donga een winkel. Dan schrijft G. Jongeling over deze woningen:
”Voor 1865 bewoond door de gemeente ontvanger Arent Slagman. Na zijn dood was zijn
weduwe Yebeltje Slagman- Kuining aldaar winkeliersche”. En op de plek van de oude VIVO
(Tsjerkebuorren 6) had weduwnaar Pieter Dirks Buwalda een winkel (1832).
Er waren vast meer mensen die goederen verkochten maar vergeet niet dat ook vele kooplieden
langs de deur kwamen om spullen te verkopen.
Nu even heel wat anders, tijdens de zoektocht over het verleden van Metslawier kwam ik
plotseling een straatnaam tegen “Metslawiersterstraat” te Tilburg. Dat was vreemd en met de
gemeente Tilburg gemaild hoe ze aan die naam kwamen. Het antwoord was heel simpel: ze
hebben elke nieuwbouwwijk straatnamen gegeven van dorpen uit geheel Nederland van A tot en
met Z. En in de wijk met de letter M hebben ze o.a. Metslawier genomen. Zou toch iemand van de
gemeente Tilburg roots hebben in Metslawier?
Einde deel 4 (oude beroepen in Metslawier)
Henk Tacoma.

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

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

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: _____________________________________________________________
Straat: ______________________________________________________ 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

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.
Velen van u zullen inmiddels hebben gehoord of gelezen dat er
bij de kerk een eeuwenoude grafzerk is ontdekt, ook blijkt de kerk
uniek te zijn als verblijfplaats van vleermuizen.
In deze Metslawier Aktief willen we deze wetenswaardigheden met u delen.
Grafzerk
Zoals u waarschijnlijk weet wil de Stichting Doarpstsjerke tevens het kerkhof renoveren.
De bedoeling is om o.a. de schelpen laag te verwijderen. Doordat enkele dorpsgenoten graag
schelpen wilden gebruiken werden bij toeval enkele grafzerken ontdekt die niet bekend waren.
Dan wordt een mens nieuwgierig en gaat verder zoeken. Hierdoor zijn van de Friese Academie
(o.a. Hessel de Walle en Melle Koopmans) langs geweest die ontdekten dat er wel een heel oude
grafzerken aanwezig is.

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

Niet alle grafzerken zijn goed leesbaar meer maar door hun onderzoek weten we nu iets meer
over de grafzerken. Van verschillende grafzerken was al iets van de opschriften bekend maar
sommige hebben ze verder kunnen uitwerken. Bijzonder is de zerk van Rintie van Aytta en diens
vrouw Ydt van Mershorne uit 1571. De steen is gemaakt van Belgische hardsteen. De steen is
sterk afgesleten waardoor de tekst nog maar deels leesbaar is. Rintie was van 1552 tot zijn dood
grietman van Oostdongeradeel Volgens notitie uit de genealogia Ayttana is de zerk geplaats rond
1571. Of de steen toen in de kerk of op het kerkhof geplaatst is wordt niet vermeld.
Vleermuizen
Zoals bij vele inwoners wel bekend is, hadden al jarenlang vleermuizen hun intrek genomen in
de kerk. Met vereende krachten is afgelopen voorjaar de zolder schoon gemaakt. Vele emmers
met ontlasting zijn door de vrijwilligers naar beneden gehaald. Niet het leukste werk maar de
vleermuizen schijnen het schoonmaken van hun woning op prijs te stellen.
In juni hebben twee studenten van de opleiding Diermanagement een inventarisatie gedaan in
ruim 200 kerken op aanwezigheid van vleermuizen. Johann Prescher en Simen Blokland deden
dit als afstudeeronderzoek voor hun opleiding. Met de informatie uit hun onderzoek kunnen ze
een aanbeveling schrijven ten behoeve van vleermuizen die strikt beschermd zijn door Europese
Habitatrichtlijn. Ook de Doarpstsjerke was één van de 200 kerken die ze bezochten. Begin
September kregen we van Johann het volgende bericht.
In totaal telden we 242 watervleermuizen in jullie kerk, daarmee zijn jullie de allergrootste
watervleermuiskerk
van Nederland! Uniek!
We hebben zelf
kunnen vaststellen dat
de vleermuizen een
reproductiesucces
hadden van 68%, dit
is nog nooit eerder in
Nederland berekend.
Bijgaande de foto die we
ontvangen hebben en
gemaakt is in de kerk.

Kerkhof
In de afgelopen tijd is er verschillende keren overleg geweest met de gemeente over het onderhoud
van de bomenkrans rond het kerkhof. We hopen dat de bomen flink gesnoeid kunnen worden of
wel kandelaberen. Zodat de kerk weer zichtbaar wordt maar ook mbt veiligheid rond de kerk.
De komende tijd zal gestart worden met het verwijderen van de schelpen. Mocht u belangstelling
hebben voor schelpen of mee willen helpen om deze te verwijderen dan kunt u contact opnemen
met H Meinema.
Nieuws van de Werkgroepen.
Wervingswerkgroep:
Deze groep zorgt voor het 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 “freonen Doarpstsjerke Metslawier” kunt worden.
Activiteitenwerkgroep:
Deze werkgroep organiseren activiteiten in en rond de kerk.
Het jaarprogramma voor 2016 is bijna gereed. Zodra dit klaar is dan kunt u hierover o.a. meer
lezen op de website van de Doarpstsjerke. Duidelijk is wel dat de kerk deelnemer wordt aan
Tsjerkepaed en in de zomermaanden 4 middagen in de week open zal zijn. Hiervoor zijn
vrijwilligers nodig, Lijkt het u leuk om gastvrouw/man te zijn tijdens opening van de kerk, meldt u
zich dan aan bij B. Elgersma.
Onderhoudswerkgroep:
Deze groep zorgen voor het onderhoud in en rond de kerk en zijn beschikbaar voor hand en
spandiensten.
Tot slot
Regelmatig komen er bezoekers een kijkje nemen in de kerk. Mocht u of uw bezoek in de kerk
willen kijken. Neem dan even contact op met een bestuurslid voor het openen van de deur.
Als u mee wilt helpen of goede ideeën hebt dan kunt u ook contact opnemen met een bestuurslid
of bovenstaande mailadres gebruiken.
Stichting Doarpstsjerke Mitselwier.
Voorzitter:
Secretariaat:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Freark v.d. Bij
Mente Holwerda
Hette Meinema
Jan Popkema, Feije Sikkema, Bregt Elgersma

Appels te koop
Hallo allemaal,
Bij Jan en Alie Popkema op de Snikke 5 zijn ze weer volop verkrijgbaar:
Biologisch met de hand geplukte appels goudrenet / rodeboskoop.
Voor appeltaart, appelmoes of appelbeignet.
1 zak a 2½ kg € 2,00.
De opbrengst gaat volledig naar: “Kinderen van de Zon”
Project voor straatkinderen in Peru
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Wy dogge it sels…… ECODon
Het grote verschil tussen Noordelijk Lokaal Duurzaam en de andere energiemaatschappijen is
dat NLD de winst weer teruggeeft aan de lokale coöperaties waar de anderen maatschappijen de
winst voor zichzelf houden.

Energie voor het dorp, door het dorp

Bij de NLD werkt dat als volgt.

Grote veranderingen, ook in ‘Energie Land’

NLD koopt de energie op de energiemarkt net als de andere maatschappijen. Het gaat hierbij
om groene stroom en CO2 gecompenseerd aardgas. NLD verkoopt dat stroom en gas weer aan
u net als de andere maatschappijen. Net als de ander energiemaatschappijen kan iedereen in
Nederland stroom en gas afnemen van NLD. Noordelijk Lokaal Duurzaam is niet de goedkoopste
energieleverancier maar ook niet de duurste. NLD is, als je modelcontracten vergelijkt, vaak
goedkoper dan grotere energiemaatschappijen. Tot zover geen verschil .

Wat is er de laatste jaren gebeurd.
Veel mensen zijn het zat! Steeds groter wordende bedrijven waar zelfs de overheid geen grip
meer op heeft laat staan dat wij het als gewone burger nog snappen. Hoge winsten die bedrijven
wegsluizen naar het buitenland, bonussen voor topmanagers die wanprestaties hebben geleverd.
Uit deze onvrede onder de bevolking worden her en der in het land allerlei coöperaties opgericht
om weer zelf zicht en grip te krijgen op het geleverde product. Vaak kunnen deze producten
weer goedkoper geleverd dan door de grote bedrijven of maatschappijen. Door te kiezen voor de
rechtsvorm ‘coöperatieve vereniging’ is de betrokkenheid van leden laagdrempelig. Je hoeft niet
naar de notaris om lid te worden of om te participeren. Bovendien mag je de winst delen met de
leden en is deze winstdeling belastingvrij.

Maar nu komt het:
Als u stroom en gas koopt via de Energie Coöperatie ECODon bij Noordelijk Lokaal Duurzaam krijgt:

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

Hoe kan dit allemaal
Zoals gezegd, Noordelijk Lokaal Duurzaam, Us Koöperaasje en ECODon zijn allemaal
coöperatieve verenigingen en voor het overgrote deel wordt het werk gedaan door vrijwilligers.
ECODon werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een cursus gevolgd om
volgens richtlijnen de marketing en wederverkoop voor Noordelijk Lokaal Duurzaam te verrichten.

Initiatieven
Zoals gezegd de tijd was rijp om initiatief te nemen op een aantal gebieden waaronder de
energiesector. Vanuit de boven gestelde financieel -bestuurlijke onvrede, maar ook uit onvrede dat
het verduurzamen van de energie opwekking maar niet wil opschieten.
Omdat al deze initiatiefgroepen rondvraag gingen doen naar hoe je zaken op moet zetten, werd
vanuit de Doarpwurk, Netwerk Duurzame Dorpen en Energiewerkplaats Fryslân bedacht dat
een overkoepelend organisatie zou moeten komen om al deze initiatieven te helpen. Omdat dit
fenomeen zich in alle noordelijke provincies afspeelde zijn in Friesland, Groningen en Drenthe
koepelcoöperaties opgericht, respectievelijk Us Koӧperaasje, Groninger Energie Koepel en de
Drentse KEI. Let wel alle drie zijn coöperatief.
Door deze drie koepelcoöperaties is Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) opgericht als
coöperatieve energie-inkoop organisatie.
Hoe het werkt in Friesland
Terug naar Friesland naar Us Koӧperaasje. Deze coöperatie heeft één medewerker (voor 20
uur) in dienst en werkt verder uitsluitend met vrijwilligers. Zij stelt zich tot doel de plaatselijke
initiatieven zoals ECODon te ondersteunen op allerlei gebied zoals wetgeving, voorlichting en in
contact brengen met andere opgezette initiatieven.
Nu mag niet elk bedrijf, want dat is een coöperatie ook, energie gaan inkopen en verkopen op de
energiemarkt. Daarvoor is een vergunning nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Deze vergunning heeft ACM in april 2014 verleend aan Noordelijk Lokaal Duurzaam. Daarmee
heeft de coöperatie NLD zich verplicht tot levering van gas en elektriciteit, precies zoals Nuon,
Essent en Eneco e.d. Verder gaat het anders. Zo huurt Noordelijk Lokaal Duurzaam slechts een
paar kantoorruimtes in de stad Groningen, er is maar één directeur, de klantenservice en er zijn
inkopers (lage personeelskosten). Noordelijk Lokaal Duurzaam doet zelf niet aan reclame en
marketing (dus geen kosten), maar helpt de lokale energie coöperaties.
Toch zijn de prijzen van NLD redelijk maar marktconform kortom er wordt winst gemaakt.

- u thuis stroom en gas geleverd tegen een redelijk tarief
- uw dorp € 75,- per aansluiting per jaar (gas en stroom)
- u, als u lid wordt van ECODon, inspraak en winstdeling.

Omdat ECODon deze werkzaamheden voor NLD verricht krijgt zij per aansluiting van stroom en
gas per jaar € 75,- voor het dorp. Dit geld blijft bij ECODon en gaat niet naar b.v. dorpsbelang.
Omdat iedereen in Nederland energie mag betrekken van Noordelijk Lokaal Duurzaam is het van
belang dat diegene die in onze regio energie betrekken van de NLD dat doen via ECODon, omdat
anders de € 75,- voor het dorp niet wordt uitgekeerd aan ECODon. NLD weet dan namelijk niet
dat u klant bent geworden om ook het dorp te helpen. De € 75,- blijft dan in de pot bij NLD.
Lid worden van ECODon
Naast stroom en gas afnemen van NLD kunt u lid worden van ECODon. U kunt dan mee beslissen
over wat er met het geld voor het dorp wordt gedaan. Dit kan zijn b.v. voor lokaal opwekken van
duurzame energie, voor isolatie maatregelen of voor een sociaal initiatief. De werkzaamheden die
voortkomen uit de activiteiten van ECODon worden door lokale bedrijven uitgevoerd.
Zoals bij elke coöperatie bepalen de leden wat er gebeurd. Er is één lid per huishouden en elk lid
heeft één stem.
Lokale kracht
Een belangrijke kracht van de lokale energie coöperatie is dat het draait om mensen uit de buurt.
Je belt met iemand die je kent, die de zaken voor je regelt. Dat is directer dan bellen met een
‘call center’ en steeds maar weer doorgeschakeld worden. Daarom helpen wij u graag met het
overstappen.
Overstappen
We begrijpen dat u de voordelen van de lokale energie coöperatie inziet en graag mee wil doen.
Dan is het van belang te weten of u nog een contract hebt lopen bij uw huidige energieleverancier
of dat u gelijk kunt overstappen. Uw overstap kan ingepland worden tot wel 5 maanden vooruit.
ECODon en Noordelijk Lokaal Duurzaam hebben niet het geld om overstapboetes voor u te
betalen.

ECODon – Lokaal energie opwekken
Als u de einddatum aan ons doorgeeft, houden wij deze voor u in de gaten. Wij nemen dan
contact met u op als de mogelijkheid om over te stappen in zicht komt.
Kortom
In het kort redenen om over te stappen van uw huidige energie leverancier naar Noordelijk Lokaal
Duurzaam op een rij:
-

U betaalt waarschijnlijk minder of gelijk aan wat u nu betaalt
Per aansluiting (gas en stroom) gaat € 75, - in het potje voor het dorp
Door lid te worden van ECODon heeft u stem in wat met het potje wordt gedaan
De werkzaamheden van ECODon worden door lokale installateurs uitgevoerd.
De overstap naar NLD kunt u zelf regelen of u laten regelen door Geert Bril
De winst van NLD en ECODon wordt onder de leden verdeeld (winstdeling)
Door uw overstap helpt u uw dorp en het milieu.

In een ander artikel in deze Metslawier Actief vertel ik meer over de initiatieven die ECODon heeft
genomen met betrekking tot het lokaal opwekken van energie.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.ecodon.nl
Of voer op www.noordelijklokaalduurzaam.nl uw gegevens in om uw situatie door te rekenen.
Of u neemt contact op met iemand uit de buurt:
Geert Bril
0519 - 242227 of 06 8360 5177
Stasjonswei 5, Metslawier
Wij leggen u graag uit hoe het werkt.

Productie op zonnedak
Vorig jaar heeft ECODon met succes een aanvraag gedaan voor de Stimulering Duurzame
Energieproductie (SDE+2014). Er is, in overleg met Van Kammen (Oosternijkerk) subsidie
aangevraagd voor het plaatsen van 1752 zonnepanelen met een totaal vermogen van 0,435
MW. Dat is voldoende elektriciteit om een half dorp ter grootte van Oosternijkerk of Metslawier
elk jaar van stroom te voorzien. In het plan komen de zonnepanelen op de loodsen op ’t Oogh
te liggen. De kosten voor de installatie zijn in totaal begroot op meer dan een half miljoen euro.
Bij de financiering is onder anderen het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) betrokken. Het
installatiewerk wordt bij voorkeur uitgevoerd door lokale installateurs.
Postcoderoos
Bij een postcoderoos ben je eigenaar van zonnepanelen die bij iemand anders op het dak liggen.
Je verdient de panelen terug door korting op de energiebelasting gedurende 15 jaar. De korting
bedraagt 7,5 cent zonder btw en 9,1 cent inclusief btw gaat direct na aanschaf van de panelen in.
De Postcoderoos-regeling heet zo omdat alleen huishoudens mee kunnen doen die met hun
postcodegebied grenzen aan de postcode waar de installatie ligt. In ons geval is de locatie
HZPC Research & Development aan de Roptawei 4, 9123 JB Metslawier. Dat betekent dat alle
huishoudens in de onderstaande postcodegebieden mee kunnen doen:
- 9123 (Metslawier)
- 9134 (Lioessens)
- 9137 (Oosternijkerk)

- 9124 (Jouswier)
- 9135 (Morra)
- 9138 (Niawier)

Heet van de naald
Uit plannen van het kabinet die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd blijkt dat de korting op de
energiebelasting voor postcoderoos omhoog gaat van de hierboven genoemde 7,5 naar 9 cent dat
is 10,89 cent inclusief btw.
Dat komt neer op circa 50% korting op de prijs van een kilowattuur!
Meedoen kan op verschillende manieren.
Direct
Bij de postcoderoos is dat heel direct door één of meerdere panelen te kopen en op die manier
gebruik te maken van de belastingkorting op het aantal opgewekte kWh door de zonnepanelen.
Indirect
Voor beide projecten worden geldlening afgesloten tegen een bepaald rentepercentage.
Deze rente betalen we liever niet aan de ‘bank’, maar aan u! Als u een participatie koopt voor
bijvoorbeeld € 50,- (of een veelvoud daarvan) betalen wij de rente over dat bedrag aan u.
Daarmee blijft ‘ons’ geld hier in de buurt. Dat vinden wij belangrijk.
Wilt u meer weten of heeft u vragen over hoe het werkt? Neem gerust contact met mij op en/of
houdt de website www.ecodon.nl in de gaten voor meer nieuws en aankondigingen.
Geert Bril
242227 of 06 8360 5177
info@ecodon.nl
Stasjonswei 5, Metslawier

Opbrengst KWF (kankerbestrijding)
In de week van 7 t/m 12 Sept 2015 was de jaarlijkse collecte week van het KWF kankerbestrijding.
In Metslawier is het mooie bedrag van € 643.91 opgehaald en overgemaakt op de rekening
van het KWF.
Via deze weg wil ik alle gevers en collectanten die dit mogelijk hebben gemaakt nogmaals hartelijk
bedanken voor hun inzet. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Vriendelijke groeten van Els Dam.
Contact persoon namens het KWF in Metslawier

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

