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HOLWERDA V.O.F.

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

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • 

KOZIJNEN EN BOUWMATERIALEN • TEKENWERK

Redactie    Telefoon  E-mail
Sietse Kingma (opmaak MA)  06 43 41 74 18 redactie-ma@hotmail.com
Freddy ter Harkel (Advertenties) 06 30 13 09 20 metslawieraktief@outlook.com
Betty Poley   0519 24 18 62
Anneke Verbeek   0519 24 19 94

De volgende Metslawier Aktief verschijnt in 2016 week 11.
Kopij kunt u voor 2 maart 2016 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.

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

Dorpsgenoten.

Voor u ligt alweer de laatste MA van dit jaar.

En zoals dat meestal gaat met terugkijken, het roept goede en minder goede herinneringen op. 
Veel onrust in de wereld om ons heen waardoor je je gaat afvragen waar dat allemaal naar toe gaat.

Dat ons dorpje er nu weer “himmel en kreas” bij ligt stemt natuurlijk tot blijdschap. En waar een 
mens ook blij van wordt is de hoeveelheid werk die door vele vrijwilligers is verzet en waardoor de 
Doarpstsjerke en (PKN-kerk) Rehoboth er weer piekfijn bijstaan. In de energie en betrokkenheid 
van al deze mensen voor het welzijn en welbevinden in Metslawier is geen krimp te ontdekken.

Wat er rond de jaarwisseling te doen is leest u in deze MA en op de website van dorpsbelang: 
www.mitselwier.nl .

Ook in 2016 kunt u van ons weer vier keer een MA verwachten. Borrelt u van goede ideeën omtrent 
nieuwe rubrieken, laat het ons weten. Mooie foto’s van ons dorp worden door ons ook op prijs 
gesteld, we kunnen deze als omslag voor MA gebruiken.

Rest ons u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond 2016.

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

ALU-HALLEN

SPANTENTEN 

EVENEMENT - VLOEREN

(OVERDEKTE) PODIA

VERHUUR AGGREGATEN

CATERING

COMPLETE INRICHTING

kijk ook op: www.vankammententen.nl

Méér dan
alleen

een tent...

Activiteiten in Café Veldzicht

19 december   Metslawier gesloten dartstoernooi 
   Enkels en koppels met winnaars en verliezersronde
   Aanvang: 17.00 uur in Cafe Veldzicht, inleg € 5,00 per persoon.

25 en 26 december  Cafe Velzicht gesloten 
 
31 december  Oudejaarsdag 
   Cafe Veldzicht open vanaf 16.00 uur tot 20.30 uur 
 

Er zijn nog steeds inwoners die wel 4 x per jaar 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: _____________________________________________________________ 
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
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Mounebuorren 21
9133 MA Anjum
T: 0519  321 251
info@hiemstra-bouwbedrijf.nl

Ambachtelijke bouwers,
met een moderne visie!

Shiatsutherapie / Triggerpoint / Dornmethode / Massages / EFT

A A N D A C H T  V O O R  U W  G E Z O N D H E I D

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

it Skoar 12
9145 CD Ternaard

Mevrouw A. Jongmans

Activiteiten in ”De Skûle”Activiteiten in ”De Skûle”

Van 31 december 2015 t/m 23 maart 2016 zijn er de volgende activiteiten in de Skûle.

Dag Datum Activiteit Ruimte Aanvang

Dinsdag 31 dec
Oudjaarsviering met dia’s van afgelopen jaar 

Na afloop borreluurtje Romsicht 15.00 uur

Maandag 4 jan
Nieuwjaarswensen

Samen zingen

Romsicht

Romsicht

09.30 uur

15.00 uur

Dinsdag 5 jan Beamer middag Romsicht 15.00 uur

Maandag 11 jan Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 12 jan Spelmiddag Romsicht 15.00 uur

Woensdag 13 jan Koersbal SWD voor 55+ ers uit dorp Romsicht 14.30 uur

Maandag 18 jan Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Maandag 25 jan Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 26 jan Knutselen Romsicht 15.00 uur

Woensdag 27 jan Koersbal SWD voor 55+ ers uit dorp Romsicht 14.30 uur

Donderdag 28 jan Muziekgroep “Seis Tinten Griis” Romsicht 15.00 uur

Vrijdag 29 jan
Bingo

Borreluurtje

Romsicht

Romsicht

15.00 uur

16.15 uur

Maandag 1 feb Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 2 feb Beamer middag Romsicht 15.00 uur

Maandag 8 feb Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 9 feb Knutselen Romsicht 15.00 uur

Woensdag 10 feb Koersbal SWD voor 55+ ers uit dorp Romsicht 14.30 uur

Maandag 15 feb Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 16 feb Spelmiddag Romsicht 15.00 uur

Maandag 22 feb Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Woensdag 24 feb Koersbal SWD voor 55+ ers uit dorp Romsicht 14.30 uur

Vrijdag 26 feb Bingo

Borreluurtje

Romsicht

Romsicht

15.00 uur

16.15 uur

Maandag 29 feb Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 1 mrt Knutselen Romsicht 15.00 uur

Maandag 7 mrt Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 8 mrt Spelmiddag Romsicht 15.00 uur

Woensdag 9 mrt Koersbal SWD voor 55+ ers uit dorp Romsicht 14.30 uur

Maandag 14 mrt Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 15 mrt Kledingverkoop Romsicht 14.00 uur

Maandag 21 mrt Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 22 mrt Optreden Rûmsop Romsicht 19.30 uur

Woensdag 23 mrt Koersbal SWD voor 55+ ers uit dorp Romsicht 14.30 uur

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



Tel. 0519 - 29 64 44
Dokkum

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 

 

 

Adverteren in dit blad?
Info: Freddy ter Harkel

Tel. 06 30 13 09 20
metslawieraktief@outlook.com

Dag Datum Aanvang
Donderdag 18 feb. 15.30 uur
Donderdag 25 feb. 15.30 uur
Donderdag 3 mrt 15.30 uur
Donderdag 10 mrt 15.30 uur
Donderdag 17 mrt 15.30 uur
Donderdag 24 mrt 15.30 uur
Donderdag 31 mrt 15.30 uur

Kapeldiensten
Donderdag middags aanvang 15.30 uur is er een kerkdienst in de Skûle. 
De avondmaal diensten op zondag zijn van 10.45 uur tot 11.45 uur.

Dag Datum Aanvang
Donderdag 24 dec. 15.30 uur
Donderdag 7 jan. 15.30 uur 
Donderdag 14 jan. 15.30 uur 
Donderdag 21 jan. 15.30 uur
Zondag * 31 jan. 10.45 uur 
Donderdag 4 feb. 15.30 uur
Donderdag 11 feb. 15.30 uur

* Heiligavondmaal

Bijbelstudie
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
Data: 7 januari, 4 februari, 3 maart 

Meedoen?
Een ieder van 55 jaar en ouder wordt van harte uitgenodigd aan deze activiteiten mee te doen en 
mee te beleven. 

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. 



Voor al uw glas- en schilderwerk

Nutma Schilders

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

Onderonsjes met Meester Bekker (2)

In een vorige aflevering van MA (juli 2015) hebben we kennis gemaakt met een jongeman die 
luistert naar de naam Arnoldus Jillesz. Herrema, Dokkumer van geboorte. Hij heeft van Bekker 
een uitnodiging gekregen om hem een bezoek te brengen op diens buitenverblijf bij Jelsum. Van 
de ontmoeting met Bekker schrijft Arnoldus een verslag dat in deze aflevering van MA begint. 
Daarin geeft hij zijn gesprekken met Bekker nu en dan weer in de dialoogvorm, dus in de directe 
rede, dat zijn de gedeelten die tussen aanhalingstekens staan. Weer andere stukken, meestal 
de langere vertellingen of beschrijvingen door Bekker, schrijft hij bij voorkeur in de indirecte rede. 
De voetnoten zijn van mij, Maria Pollmann. Veel zaken uit Bekkers persoonlijke leven, zoals 
zijn jeugdjaren, de rol van zijn vader in zijn opvoeding, zijn studietijd, zijn jaren in Franeker en 
Amsterdam, zijn beide huwelijken, enz., worden niet in tijdsvolgorde besproken, maar volgen 
de loop van Arnoldus’ verslag als resultaat van zijn waarnemingen, conclusies en spontaan 
opkomende vragen. Hier begint dan Arnoldus’ verslag:

De avond van de eenentwintigste dag van de augustusmaand. Ik schrijf bij lamplicht in mijn 
nieuwe onderkomen: een leegstaand bediendenvertrek met een venster op het zuiden, op 
de hoogste verdieping van het oostelijke deel van Hinnema1. Dit vertrek is mij allerhoffelijkst 
aangeboden door Meester Bekker, waarvoor ik hem mijn erkentelijkheid heb betuigd. Na de 
avondmaaltijd, die ik samen met het aanwezige personeel mocht gebruiken in de bijkeuken, ben 
ik nog naar Jelsum gelopen om mijn logement in de dorpsherberg, dat ik voor tien dagen had 
besproken, af te zeggen.

De reis met de dagschuit over de Vaart naar Leeuwarden2 drie dagen geleden was prettig. Ik had 
besloten om, in plaats van bij Tergracht van boord te gaan en de rest van mijn reis naar Jelsum te
voet af te leggen, door te reizen naar Leeuwarden om daar mijn jeugdvriend Pybo te bezoeken 
en, zo ik hem thuis mocht treffen, bij hem te overnachten. Onderweg kreeg ik bij de wisselplaats 
in Birdaard gezelschap van een bebaarde molenaar is ruste. Hij moet in mij een aandachtig 
toehoorder hebben gevonden, want hij heeft mij veel verteld over de bouw, werking en 
verschillende toepassingen van windmolens. Ik heb mij voorgenomen mij verder te verdiepen in dit 
belangwekkende onderwerp.

Na op deze warme dag afscheid te hebben genomen van Pybo en zijn jonge gezin heb ik de 
tweeënhalve mijl naar Jelsum deels te voet afgelegd en deels per wagen, aangezien mij door een 
vriendelijke, praatgrage landman een plaats naast hem op de bok werd aangeboden. In Jelsum 

aangekomen ben 
ik afgestapt bij de 
dorpsherberg om 
daar mijn logement 
te bespreken. De 
waardin wees mij de 
weg naar Hinnema, 
waar ik na ongeveer 
een kwartier lopen 
aankwam. De 
voetgangersdeur in 
het grote gietijzeren 
hek stond open, 
maar ik aarzelde 
een ogenblik om 
mijn indruk van het 
massieve gebouw 
te verwerken. 



Dit werd kennelijk opgemerkt door drie jonge tuinlieden die daar aan het werk waren, want zij 
wenkten mij om naderbij te komen, wat mij een gevoel van gastvrijheid en ongedwongenheid gaf. 
Na de reden van mijn bezoek kort te hebben gemeld, ging een van hen mij voor naar een koele 
en ruime bijkeuken. Daar werd mij door een kwiek, licht blozend dienstertje, naar ik later vernam 
Rixt geheten, een verfrissende drank uit vlierbloesemsiroop aangeboden. Zij vroeg mij beleefd 
naar mijn naam en de reden van mijn bezoek en verdween vervolgens met een knik en een lichte 
buiging door een van de vijf deuren. Toen ik tijdens de avondmaaltijd kennis had gemaakt met mijn 
tafelgenoten en met hen aan de praat raakte, werd mij duidelijk waarom Benno, zoals hij werd 
genoemd, mij zo gretig voorging en zijn beide maten daarbij stonden te gnuiven!

Na een klein kwartier kwam een tanige huisknecht, met grijzende bakkebaarden tot halverwege 
zijn iets ingevallen wangen, binnen. Hij maakte op mij een wat afwezige indruk. Ook heb ik hem 
niet getroffen aan de maaltijd. Zonder verder naar mijn naam te vragen - hij zal Meester Bekker 
al van mijn komst op de hoogte hebben gesteld en van hem mijn naam hebben vernomen - 
gebaarde hij mij hem te volgen, de trap op naar de eerste verdieping, waar zich Meester Bekkers 
studeervertrek bevond, eveneens aan de zuidzijde. Zijn kloppen werd van binnen beantwoord 
met een kort maar niet onvriendelijk ‘Ja’. Hij kondigde mij aan met woorden die zo zacht werden 
gesproken dat ik ze niet kon verstaan, maar door de half geopende deur hoorde ik een gezagvolle 
maar aangename, melodieuze stem zeggen: ‘Ja ..., jazeker, laat hem binnen, Gysbert, laat hem 
binnen’.

1 Zie de afbeelding. Hinnema zou voor het eerst zijn vermeld rond 1450. Na in het bezit te zijn geweest van 
de adellijke families Hinnema en Donia kwam de state in 1670 in handen van Bekkers zwager, Bernardus 
Fullenius, hoogleraar aan de universiteit van Franeker. Bekker heeft de laatste jaren van zijn leven grotendeels 
doorgebracht in de rust die hij daar vond. Hij schreef er het derde en vierde boek van zijn Betoverde Weereld. 
Na Bekkers dood in 1698 heeft zijn weduwe nog tot 1728 op de state gewoond. Het gebouw is na haar 
overlijden voor de sloop verkocht en afgebroken in 1732. Van de state zelf is nu niets meer terug te vinden. 
Volgens enkele bronnen zou de ligging van woongedeelte en grachten nog in 1838 in het landschap te zien 
zijn geweest. Hinnema lag ongeveer een kwartier gaans ten oosten van de dorpskern van Jelsum, in een 
flauwe bocht van de weg die nu de Aldlânsdyk heet. Zoals ook is te zien op o.a. de Vegelinkaart van 1736, 
lag het gebouw een kleine 150 meter het land in. De huidige dubbele bomenrij zou de vroegere loop van de 
toegangsweg kunnen markeren. Wie daar een bezoekje brengt en tussen de bomenrijen door het land inloopt, 
kan zelfs nu nog iets ervaren van de rust die van de plaats moet zijn uitgegaan. De state zelf muntte evenwel 
niet uit in schoonheid. De oorspronkelijke tekening uit 1723 is van Jacobus of Jacob Jansz. Stellingwerf (ook 
wel Stellingwerff), en is thans in bezit van het Fries Museum. De (talloze) tekeningen van Stellingwerf zijn echter 
niet altijd historisch even correct omdat hij weinig op locatie werkte, en zijn opdrachtgevers hem daarom maar 
voorzagen van een zelfgemaakte schets die nogal eens aan nauwkeurigheid te wensen overliet. Niettemin kan 
deze tekening ons een aardige indruk van Hinnema geven. 

2 Nu de Dokkumer Ee. Op de genoemde Vegelinkaart wordt dit water aangeduid als ‘Vaart van Leeuwarden tot 
Dokkum’, een destijds drukbevaren deel van de verbinding met Groningen en daarmee het Duitse achterland. 
Het meeste handels- en passagiersverkeer vond in grote delen van Nederland, en al helemaal in het waterrijke 
Friesland, plaats over het water. De Dokkumers zullen deze waterweg waarschijnlijk de Vaart naar Leeuwarden 
of mogelijk kortweg de Grote Vaart hebben genoemd , ter onderscheiding van de (Dokkumer of Strobosser) 
trekvaart, toentertijd officieel bekend als de ‘Trekvaart naar Groningen’. 

Via de redactie van MA bereikte mij de vraag van een lezeres wat er nu precies staat in het handgeschreven 
deel onder het portret van Bekker in de vorige aflevering. Dit is inderdaad lastig te lezen, ook omdat er 
afkortingen zijn gebruikt. Er staat: Uwen HoogEd.(ele) onderd.(anig) dienaar (naam ondertekenaar). Dit was 
destijds een (standaard)slotformule in de briefwisseling in de hogere kringen. Bekker zal zijn brief aan Arnoldus 
vermoedelijk dus anders hebben ondertekend.

MP

NL doet Verwen en klus dag

Voor Vrijdag 11 maart
Hebben wij enthousiaste klussers nodig
Van 9:30 tot 17:30 uur
Locatie 
Stasjonswei 12
9123 JZ Metslawier

Omschrijving
Wij willen deze dag meerdere dingen gaan doen voor de bewoners van de Skûle en de Klink.
Wat extra aandacht voor de bewoner, eventueel wandelen, verwendag met high tea.
verder gaan we rollators schoon maken en kleine klusjes doen die bewoners zelf kunnen aangeven.
Opknappen en grote schoonmaak kleine activiteitenruimte (Gjetmoei).

Eindresultaat
Gezelligheid en sfeer verhogen.
 
Je kunt je aanmelden via de website van NLDOET of in de Skûle
 
Verzorgingshuis De Skûle
Contactpersoon: mevrouw G.E. de Groot
activiteitenskule@pasana.nl
Telefoon: 0519244514



Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Restauratie

Tel: 0519-241335         www.allema.nl

Bouwbedrijf
P. ALLEMA  bv
Niawier

Voor meer informatie:
0519 - 24 12 96

KUNSTSTOF KOZIJNEN

kozijnen
deuren
zonwering
dakgoten
schuifpuien
gevelbekleding
dakkapellen
dakramen

Grienewei 45  |  9137 RZ Oosternijkerk



Metslawier toen en nu

De Reigerhof.  Foto’s © Doede Jongeling
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 Voor al uw •  Verzekeringen
    •  Administraties
    •  Belasting aangiften

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

Mobiel 06-51135135

Auto niet op de stoep, maar op de weg

Nou zeg !! Auto niet op de stoep, maar op de weg !!!

Regelmatig komt voor dat er auto’s op het trottoir worden geparkeerd.
De voetgangers moeten hierdoor gebruik maken van de rijbaan.
Dit levert gevaarlijke situaties op.

Oproep aan de autobezitters: Zet uw auto waar het hoort zodat het niemand stoort.

       

30 km zone

In de bebouwde kom van Metslawier is de maximum snelheid van 30 km van kracht.
Deze limiet wordt regelmatig overtreden. Hoog tijd om hier iets aan te doen.

Er zal vaker worden gecontroleerd in Metslawier binnen de bebouwde kom.

U bent gewaarschuwd. !



Het is voor de dorpsbewoners goed om te weten dat de 
AED (automatische Externe Defibrillator) van TC Metslawier 
tijdelijk op een andere plaats hangt.
De AED is nu tijdelijk te vinden (zie foto) aan de voorkant 
van de kantine op het tennispark aan de Singel.
Wanneer na de winter het hekwerk geplaatst is, zal de AED 
weer een plekje krijgen aan de buitenkant van het hekwerk 
bij de ingang.

Meindert Castelein

AED hangt tijdelijk bij kantine TC Metslawier



Oude beroepen in Metslawier (deel 5)

We behandelen het oude beroep schoolmeester. Daar schrijft G. Jongeling het volgende over: 
“De onderwijssituatie van voor de reformatie in 1580 was wel heel verschillend van die, na de 
grote omwenteling. Voor 1580 waren er geen regelingen op onderwijsgebied en met de kennis, die 
men in het dagelijks leven toch zo nodig had, zoals rekenen, schrijven en lezen, was het, onder de 
gewone mensen, treurig gesteld. Bij de gegoede burgerij en ook bij de adel die Metslawier nogal 
rijk was, lag dat nog vaak anders. Van diverse families leest men dat er een inwonende gouveneur 
(nante) was om de kinderen de nodige kennis bij te brengen. Ook was het vaak de pastoor die 
vaak de kinderen, die extra begaafd waren, verder op weg hielp. Het was na de reformatie (1580) 
dat ten aanzien van het onderwijs enige algemeen geldende regels werden vastgelegd. Er werd 
op aangedrongen, te komen van stichting van scholen en het benoemen van schoolmeesters “.

Hier boven een afbeelding van een school uit het midden van de 17de eeuw.

De eerste school die we kunnen vinden is op Tsjerkebuorren nr. 12, dit gebouw heeft een 
gevelsteentje met het jaartal 1770. Toen was het school en meesterwoning onder één dak. 
G. Jongeling schrijft: “De school was inmiddels bouwvallig geworden (1828). Men kon eigenlijk 
maar kwalijk over een school spreken. In 1829 werd dan ook een nieuwe school gebouwd op de 
plek wat nu Tsjerkebuorren 13 is, en nummer 12 word schoolhuis. De invertaris bestond uit 14 
banken voor ieder 5 leerlingen, 5 leerbanden en een kachel. In 1870 werd de school belangrijk 
vergroot en verbeterd. Op 1 januari 1882 werd als hoofd der school benoemd de heer Jimke van 
Loon, een man , aan wie de herinnering nu nog voortleeft door de “Master fan Loanstrjitte”. Hij had 
het genoegen al spoedig in een nieuwe school te mogen werken, die op 11 december 1883 werd 
geopend “. Deze school is in 1989 gesloten en was op de Master fan Loanstrjitte nr.33.

                                         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. 



Een aandeel in elkaar

Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 op (0511) 426380

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. 

Rabobank Noordoost Friesland

en hoe u 
dat wilt

Bankieren
waar,

wanneer

De volgende personen waren schoolmeester, schooldienaar of ze noemden 
je dorpsrechter. Je was eigenlijk van alles wat, want je moest in de kerk ook 
voorzanger zijn, klokkenluider, doodgraver en noem maar op.

1574/75 is Jan Bottes rechter te Metslawier. 

1618- Sierd Sijtzes, schooldienaar. 

1624- Jacob Janz., schoolmeester. 

1664- Ridser Jans. 

1667- Pijtter Tiommes, dorpsrechter.

1669- Pijtter Tiommes, schooldienaar. 

1676 Jan Jacobs, schooldienaar en Pijtter Tiommes, dorpsrechter. 

1692- Goslingh Jans, schoolmeester. 

1695- Marcus Johannes Rispens (overleden 1719), schooldienaar ( trouwde op 28 juni 1696 met 

Riemcke Sjolles). 

1720-1752 Otto Pijtters (Petersma), schoolmeester en is in 1755, dorpsrechter. 

1763- Hans Sytzes Blom, schoolmeester en in 1776 zijn zoon.

1770- Nieuwe school en schoolhuis ( Tsjerkebuorren 12) . We weten niet of voor die tijd op deze 

plek ook al een school stond.

1776- Sijtse Hanses Blom, schoolmeester. 

1780- Pieter Jilderda, schoolmeester. 

1797- Hendrik Harmens Venema, schoolmeester en dorpsrechter ( kort na 1800 vertrokken). 

Dan is tot 1808 Jan Jansen, 1808- Jan Pieters de Vries (1828 met pensioen). 

1828- Jan Jans Sikema als hoofd.

1829- nieuwe school op Tsjerkebuorren 13.

1839- Hendrik Leopold. 

1840- Klaas van Otten. 

1843- Nicolaas Salverda ( 1850, eervol ontslagen).

1850- Taekle Abes Heslinga ( 1881, eervol ontslagen). 

1882- Jemke van Loon, hoofd van de school (1916, eervol ontslagen).

1916- J.J. Schrader ( 1938, Pensioen).

1883 - nieuwe school op de Master fan Loanstrjitte 33.

1938- B. Betzema, tot 1955.

De eerste Christelijke school in metslawier werd geopend op 20 maart 1922 en stond/staat op de 
Roptawei nr. 7.

Einde deel 5 (oude beroepen in Metslawier)
Henk Tacoma.



Toewijding
in techniek...

cv
dakbedekking
elektra
gas
riolering 
water

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





 

Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier” 

Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier”.
Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
Rekening nr: NL14RABO0187695288 
tnv St. Doarpstsjerke Metslawier.

Door het Stichtingsbestuur en de werkgroepen wordt hard gewerkt 
om alles klaar te krijgen voor de heropening van de Doarpstsjerke 
in maart a.s. Graag hadden we komende kerst al een activiteit willen 
starten maar dit gaat qua benodigde tijd en nodige werkzaamheden die gedaan moeten worden 
niet lukken.

De wervingswerkgroep is bezig met de voorbereiding om u volledig te informeren over hoe u 
“Freonen Doarpstsjerke” kunt worden. Op dit moment zijn ze vooral bezig met het werven van 
sponsors. Zodat er binnenkort folders verspreid kunnen worden.
De activitieitenwerkgroep heeft bijna het jaarprogramma voor 2016 rond.
Op 11 maart 2016 wordt de Doarpstjerke heropend. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Hoe dit gaat gebeuren blijft nog even een verrassing. Zeker is dat verleden, heden en toekomst 
langs komen. Naast de heropening van de Doarpstsjerke zal tevens de eerst tentoonstelling met 
schilderijen worden geopend. Deze tentoonstelling zal gedurende drie maanden te bezichtigen zijn.
Vanaf 11 maart zal de Doarpstjerke elke zaterdag en zondag van 13:30 tot 17:00 uur geopend zijn.
Tijdens de opening van de Doarpstsjerke kan in het info centrum (consistorie) informatie verkregen 
en gekeken worden over geschiedenis van Doarpstsjerke en omgeving, Balthasar Bekker, Ropta, 
Grafzerken, de vleermuizen maar ook over de aardappelteelt rond Metslawier e.d.
Vanaf 11 maart wordt gestart met een tentoonstelling van schilderijen van Friese kerken / 
landschappen. Hierna is het plan om een tentoonstelling te maken van keramiek en foto’s rond het 
thema Wadden. Waarna in de laatste maanden van het jaar nogmaals een tentoonstelling gepland 
wordt.
Bij de heropening van de Doarpstsjerke zal er muziek aanwezig zijn. Maar hiernaast zullen er nog 
enkele keren per jaar een optreden en concert zijn. Mochten inwoners een optreden of concert 
willen geven in de Doarpstsjerke dan kunt u / jij zich altijd melden. In overleg gaan we kijken wat 
en wanneer dit zou kunnen.

Tijdens de opening op zondagmiddag zal er gepaste muziek worden gespeeld en is er 
gelegenheid om een kaarsje op te stekken. De zondagmiddag kan de Doarpstsjerke dus ook 
gebruikt worden als een stilte, luister en nadenkplek. Op verzoek kan dit ook op een ander 
moment plaats vinden. Neem hiervoor contact op met een bestuurslid.

In 2016 zal de Doarpstsjerke tevens open zijn voor deelnemers aan Tsjerkepaad en de 
Orgeldagen van Stichting Hinzeorgel en Organum Frisicum. Het volledige programma zal bekend 
worden gemaakt tijdens en na de heropening van de Doarpstsjerke.

Naast voorgaande activiteiten zal de Doarpstsjerke natuurlijk beschikbaar zijn voor rouw en 
trouwdiensten. zowel burgerlijk als kerkelijk huwelijk kan in de Doarpstsjerke plaats vinden. Heeft 
u hier belangstelling voor neem dan contact op met het stichtingsbestuur over de mogelijkheden 
en kosten. Bij het bestuur kunt u ook informatie krijgen over huren van de Tsjerke voor een 
bijeenkomst, activiteit of dienst.

In de komende maanden verwachten we dat het gerestaureerde rouwbord weer op zijn plaats 
wordt gehangen. Inmiddels is het hersteld en worden de kleuren weer aangebracht. Ook zullen 
vitrines worden geplaats in het infocentrum, hierin hopen we verschillende bodemvondsten die 
gedaan zijn in Metslawier u te kunnen laten zien. Tv scherm wordt aangebracht, waar korte 
films bekeken kunnen worden. Een wens van het bestuur is om een camera te plaatsen bij de 
vleermuizen zodat de kraamkolonie kan worden gevolgd zonder dat we deze storen.

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

Vlees uit eigen regio!



Worp van Ropta weer terug in Metslawier.
Wie de afgelopen weken in de Doarpstsjerke is 
geweest heeft vast al gezien dat in het infocentrum 
(consistorie) de hardstenenleeuw met het wapen van 
Ropta geplaatst is. Dit “beeld” is gevonden tijdens 
bodemonderzoek in 1962 en stond de afgelopen jaren 
in het gemeentehuis in Dokkum. 
De Stichting Doarpstsjerke heeft het de komende jaren 
in bruikleen gekregen.

Ook de replica van het Portret van Worp van Ropta die 
gemaakt is naar het originele schilderij van 1542 komt 
binnenkort terug in Metslawier. Bouke v.d. Sloot heeft 
deze kopie gemaakt in opdracht van Mr E Meindersma 
die dit schilderij ter aankleding van de vergaderzaal 
heeft geschonken aan de gemeente Oostdongeradeel. 
Na de herindeling van de gemeente heeft het 
jarenlang gestaan in het gemeentehuis in Dokkum.   
Na schoonmaak en restauratie krijgt het een plek in de 
Doarpstsjerke.

Tot slot
Op dit moment komen er regelmatig 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:  Freark v.d. Bij
Secretariaat:  Mente Holwerda
Penningmeester:  Hette Meinema
Bestuursleden:  Jan Popkema, Feije Sikkema, Bregt Elgersma





Inzameling van de kerstbomen in 2016

Nog even en dan is het alweer kerst en worden onze woonkamers weer gesierd met prachtige 
kerstbomen. De meeste kerstbomen blijven nog even staan tot het nieuwjaarsfeest maar moeten 
daarna toch echt het veld weer ruimen. Begin dit jaar hebben we voor het eerst de kerstbomen 
gescheiden ingezameld. Dit was een groot succes. Deze werkwijze willen we voortzetten in 2016. 
Dit is namelijk beter voor het milieu. We kunnen dit echter niet alleen. Helpt u ons ook deze keer 
weer mee met de inzameling?
 
Planning en werkwijze:
Op woensdag 6 januari 2016 kunnen de bomen op van tevoren vastgestelde inzamelplekken 
worden ingeleverd tussen 13.30-15.30 uur in de meeste dorpen en op diverse plekken in Dokkum. 
Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50. Kinderen mogen ook 
meerdere bomen inleveren, waardoor ze hun kans op een prijs vergroten en extra waardebonnen 
verzamelen voor de speelgoedwinkel. De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2016 worden  
ingeleverd bij de speelgoedzaak Top 1 Toys  in Dokkum. 

De loten hebben nummers en je moet deze bewaren. In de loterij worden 3 geldprijzen verloot:

1e prijs                  € 75,00
2e prijs                  € 50,00
3e prijs                  € 25,00

De trekking vindt plaats op donderdag 7 januari 2016 in de raadscommissie. U kunt dit op tv 
volgen via RTV NOF.  De winnende loten worden verder op woensdag 13 januari bekend gemaakt 
in  de NDC . De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stadhuis 
door wethouder Pytsje de Graaf.

Inzamelplek: 
Voor Metslawier/Jouswier is het inzamelpunt 
“Jeugdhonk Oanrin aan de Singel”.
De inzamelplekken in andere dorpen worden 
in deze MA niet vermeld.

Vrijwilligers:
Wij zoeken natuurlijk weer vrijwilligers, 
die deze middag mee willen helpen bij de 
inzameling. Jij bent dan verantwoordelijk 
voor het uitdelen van de lootjes plus 
waardebonnen en zorgt ervoor dat de bomen 
mooi bij elkaar komen te liggen. Je kunt als 
bestuurslid mee helpen, maar misschien is 
het ook een idee om oudere jeugd hierbij te 
betrekken of ouders. Namen van vrijwilligers 
kunnen aangeleverd worden bij 
Ina Witteveen (i.witteveen@dongeradeel.nl ). 

Inwoners die niet mee willen doen 
aan deze actie kunnen hun kerstboom 
inleveren bij de Milieustraat of 
versnipperen in hun groene container.

Afspraken        
 
Betreft : Dorpsbezoek aan Metslawier  
Datum : 4 november 2015  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op 4 november is er door de gemeente en politie een bezoek gebracht aan Metslawier. Hier 
is een aantal afspraken gemaakt over de komende jaarwisseling. Het overleg heeft 
plaatsgevonden, in café Veldzicht, met vertegenwoordigers van Dorpsbelang en met een 
vertegenwoordiging van de jeugd uit Metslawier.   
 
Contactgegevens Wiebe Rinzema van Gemeentewurk is: w.rinzema@gemeentewurk.nl en 
06-29564342 of, bgg 14 0519.  
 
Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn:  
 

- Er wordt ook dit jaar weer een feest georganiseerd in een tent op het sportveld. De 
organisatie heeft een plan gemaakt met een tijdsbestek van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Organisatie of Dorpsbelang zal de subsidie weer aanvragen. Hierover zal 
Dorpsbelang nog duidelijkheid geven. Aanvraag kan gedaan worden via de site van 
de gemeente Dongeradeel. In het jeugdhonk gebeurd verder niks en wat het cafe 
gaat doen is nog niet bekend.  
   

- Er wordt carbid geschoten op het sportveld. In verband met aanpassing van het APV 
artikel (Algemene Plaatselijke Verordening) wil de gemeente graag de gegevens 
hebben van een contactpersoon. Dit ivm toezending van het aanwijzingsbesluit welke 
de burgemeester in december gaat nemen.  
 

- De heer D.W. Dijkstra is weer contactpersoon voor het feest, het carbidschieten en 
het vreugdevuur (tel. 06-30403638).  
 

- De jeugd wil graag weer een tweetal vuurtonnen (conform vorig jaar) op het 
sportveld. Hier zal weer een ontheffing voor worden aangevraagd. Aanvraag kan 
gedaan worden via de site van de gemeente Dongeradeel. De aanvraag voor een 
ontheffing moet uiterlijk half november bij de gemeente binnen zijn. Gemeente levert 
een tweetal vuurtonnen en zand.    
 

 
 

Afspraken over de komende jaarwisseling 



Natuur- en landschapsbeheer door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Het landschap in Noordoost-Fryslân wordt onderhouden door ruim duizend betrokken leden 
van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Zo’n 850 boeren en 200 particulieren in vijf 
gemeenten doen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. “Voor veel mensen zijn elzensingels 
en weidevogels in het land in onze regio vanzelfsprekend. Toch doen onze leden er veel moeite 
voor om het landschap van 50.000 hectare mooi te houden en weilanden geschikt te maken voor 
vogels”, zegt NFW-voorzitter Attje Meekma.
Het merendeel van de boeren in Noordoost-Fryslân is aangesloten bij de vereniging NFW, een 
collectief van zes verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer. De NFW-leden zorgen onder 
andere voor het beheer van 150 kilometer houtwallen en 1.500 kilometer elzensingels. Daarnaast 
onderhouden ze honderden pingo’s en dobben en staan ze borg voor 600 hectare botanisch 
beheer en 7.000 hectare collectief weidevogelbeheer.

Coulisselandschap
Het eeuwenoude cultuurlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden wordt alom geroemd. 
Kenmerkend zijn de elzensingels, houtwallen en pingo’s. Nergens in Europa is zo’n buitengewoon 
mooi coulisselandschap bewaard gebleven. Rijen bomen met daaronder (bramen)struiken 
omzomen de weilanden. De diversiteit van de natuur is uniek. Er is een grote variatie aan 
boomsoorten en tussen de bomen leeft een groot aantal zang- en roofvogels, marterachtigen, 
reeën en andere dieren. Verder is het gebied rijk aan bijzondere kruiden, mossen, varens, grassen 
en struiken.

Snoeien
Het landschap heeft onderhoud nodig om ook in de toekomst een dichte begroeiing met 
voldoende variatie te behouden. Meekma: “Dit is een taak die agrariërs oppakken. Het is 
noodzakelijk dat ze de elzensingels en boomwallen om de paar jaar snoeien. En eens in de 21 
jaar is het nodig om een complete singel om te zagen zodat de kwaliteit van de begroeiing wordt 
verbeterd. Voor een boomwal is dat eens per 25 jaar. De jaarlijkse beheeractiviteiten bestaan uit 
controle en onderhoud van de afrastering langs de singels en wallen en het snoeien van onder 
andere bramenstruiken.”

Weidevogels
Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur, veldleeuwerik en scholekster genieten ook bescherming 
van de NFW. De leden doen niet alleen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat 
jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras, maar ze proberen er ook voor te zorgen dat het 
grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Ook met 
het creëren van plasdras bieden ze goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Kruidenrijke 
percelen en randen trekken veel insecten en vervolgens ook weer vogels.

Vergoeding
De vereniging NFW werkt samen met betrokkenen in de streek aan een krachtige regionale 
economie en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. “Ook het verbeteren van de 
milieukwaliteiten van het gebied staat bij ons hoog in het vaandel. De boeren in de regio 
hebben al veel bereikt. De Noardlike Fryske Wâlden is een mooi onderhouden gebied met veel 
natuurpracht.” De bomenrijen vormen een natuurlijke handicap voor de agrarische bedrijven. Vaak 
zijn de kleine percelen slechts anderhalf tot twee hectare groot. Bovendien kost het onderhoud 
van de vele kilometers aan singels tijd en geld. Dit geldt ook voor het geschikt maken van het land 
voor weidevogels en het aanpassen van het maaibeleid. Via beheerovereenkomsten ontvangen 
de agrariërs een vergoeding voor het werk. “Helaas staan die vergoedingen onder druk. We 
proberen te zorgen dat iedereen die aan natuur- en landschapsbeheer doet, er daadwerkelijk voor 
beloond wordt”, besluit Meekma. Kijk voor meer informatie op www.noardlikefryskewalden.nl of 
www.youtube.nl/NFWalden.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden



Recept voor appelflappen

Algemene informatie

Ambulance / Brandweer / Politie   112 

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

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

Gemeentehuis Dongeradeel    14 05 19 
Wijkbeheer        29 87 77 

Dokterswacht     0900-11 27 112

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

Bereiden
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC. Laat het bladerdeeg 

ontdooien. Schil en snijd de appels in parten, verwijder 
het klokhuis en snijd het vruchtvlees in blokjes van ½ x 
½ cm (brunoise). Meng de appel met de rozijnen, kaneel, 
helft van de suiker en de spijs in een kom.

2. Leg het bladerdeeg op een met bakpapier beklede 
bakplaat. Verdeel de vulling over de helft van de 
plakjes, maar houd de randen vrij. Klop het ei los. 
Bestrijk de randen met de helft van het ei. Vouw het 
bladerdeeg diagonaal over vulling dicht en druk met de 
tanden van een vork de randen aan. Bestrijk de flappen 
met de rest van het ei en bestrooi met de rest van de 
suiker. Bak in ca. 25 min. in het midden van de oven 
goudbruin en gaar.

Variatietip:
Voor crunchy appelflappen, vervang de rozijnen door
dezelfde hoeveelheid gehakte walnoten.

Ingrediënten
•  10 plakjes bladerdeeg 
•  (pak 10 plakjes, diepvries)

•  2 friszure appels 
•  (bijv. goudreinet)

•  100 gram rozijnen
•  1 theelepel gemalen kaneel
•  6 eetlepels fijne kristalsuiker
•  150 gram amandelspijs
•  1 ei




