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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
redactie-ma@hotmail.com
metslawieraktief@outlook.com

De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 37.
Kopij kunt u voor 31 augustus sturen naar: redactie-ma@hotmail.com
Foto’s / illustraties bij tekst ook los aanleveren als jpg-bestand.
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.

Beste dorpsgenoten.
In de MA die voor u ligt vindt u een mooie fotocollage, gemaakt door Andreas Sikkema, waarin de
feestelijke opening van het Mienskipshûs te zien is.
De toespraak van de weledele heer Balthasar Bekker, geschreven door Harm Geerligs, maakt het
plaatje compleet.
Een bezoek aan Mienskipshûs “Doarpsstjerke” is zeker de moeite waard.
We hopen u middels deze MA weer goed te informeren over de diverse gebeurtenissen in en rond
ons dorp.
Wij wensen de thuisblijvers en de globetrotters een fijne zomer toe.
Redactie Metslawier Aktief

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

Uitslag 60ste Oostdongeradeel wandeltocht
De 60ste Oostdongeradeel wandeltocht werd gehouden op vrijdag 20 mei 2016
Afstanden 5 en 10 km

VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

Uitslag groepen basisschoolleerlingen
10 km.
1ste prijs: met 48 punten De Griffel groep 5 en 6 ljussens.
2de prijs: met 44 punten De Rank groep 5 en 6 Metslawier.
3de prijs: met 43 punten De Griffel groep 7 en 8 Ljussens.
4de prijs: met 42 punten Foekesjoerds Skoalle groep 6 en 7 Oosternijkerk.
5de prijs: met 40 punten By de Boarne groep 6 t/m 8 Niawier.

Jaap Jongsma

5 km.
1ste prijs: met 55 punten De Griffel groep 1 en 2 Ljussens.
2de prijs: met 52 punten By de Boarne groep 1 t/m 6 Niawier.
3de prijs: met 46 punten De Griffel groep 3 en 4 Ljussens.
4de prijs: met 45 punten De Rank groep 3 en 4 Metslawier.
5de prijs: met 40 punten Foekesjoerds Skoalle groep 3 en 4 Oosternijkerk.
6de prijs: met 34 punten De Rank groep 1 en 2 Metslawier.
7de prijs: met 33 punten Foekesjoerds Skoalle groep 4 en 5 Oosternijkerk.

Douwe de Groot
Conradi Veenlandstrjitte 94
9104 BN DAMWALD
@ info@verantwoordadvies.nl
I www.verantwoordadvies.nl

T (0511) 42 42 08

Financieel advies over:
Particulier of ondernemer
Aansprakelijkheid
Bezit
Verkeer
Sociale zekerheid

Project Mantelzorg Maatje

Nutma Schilders
Voor al uw glas- en schilderwerk

Beste vrijwilligers,
Binnen de Stichting Welzijn Het Bolwerk komen de laatste tijd steeds meer hulpvragen voor
Mantelzorg.
Velen van jullie zijn al in het verleden of nog steeds ingezet als vrijwilliger bij de Burenhulpdienst,
Formulierenbrigade of Maatje, waarvoor dank!
Toch willen wij graag uw aandacht vragen voor onderstaande oproep.
Wellicht spreekt u dit aan en staat u tevens open voor een vrijwilligerstaak als MantelzorgMaatje.
Project Mantelzorg Maatje is op zoek naar vrijwilligers!
Het Project MantelzorgMaatje is het inzetten van maatjes in de thuissituatie van een
zorgbehoevende die niet (lang) alleen kan zijn. Het kan gaan om kinderen, volwassenen en
ouderen die chronisch ziek zijn, een handicap of stoornis hebben.
Deze maatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die de tijd en aandacht hebben speciaal voor
de mantelzorger. Ze luisteren naar de mantelzorger, denken mee en kunnen tips geven. Een
maatje kan helpen praktische informatie op te zoeken. Het maatje kan zo nodig de mantelzorger
aanmoedigen om voor zichzelf op te komen en meer tijd voor zichzelf te nemen. De vrijwilliger
komt op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, maximaal 2 dagdelen per week.

Oproep vrijwilliger
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse, affiniteit met de doelgroep en zin in
afwisselend en uitdagend vrijwilligerswerk? Neem dan contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Henk Jaap Bakker
Mienskipswurker/coördinator Formulierenbrigade
Werkdagen ma/di/wo/vr van 8:00-17:00 uur
Mobiel. 06-33215646
Tel. 0519-292223
bezoekadres Zuiderschans 10, Dokkum

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

Ambachtelijke bouwers,
met een moderne visie!

verbouw
nieuwbouw
renovatie

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:

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

www.hiemstra-bouwbedrijf.nl

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

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

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

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

Metslawier toen en nu

Tȗnstrjitte & Julianastrjitte 1963

Julianastrjitte

Foto © Doede Jongeling

Foto © Doede Jongeling

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

ALU-HALLEN
SPANTENTEN
EVENEMENT - VLOEREN
(OVERDEKTE) PODIA

Voor al uw

• Verzekeringen

Méér dan
alleen
een tent...

VERHUUR AGGREGATEN
CATERING
COMPLETE INRICHTING

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

kijk ook op: www.vankammententen.nl

N
E

DOM Metslawier
Opnieuw budget voor aanzichtprojecten beschikbaar
Het experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD), ook wel
DOM-project, is gericht op het versterken van de woon- en leefmilieus in de beschermde
dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat.
De combinatie van vele werkzaamheden, enthousiasme en goede communicatie zorgt er voor dat
het experiment steeds meer succesvolle resultaten boekt. Door zichtbare kwaliteitsverbetering
worden de beschermde dorpsgezichten bovendien steeds beter op de kaart gezet.
Binnen dit experiment is de afgelopen twee jaar veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om, aan de hand van subsidie, het aanzicht van de woningen in bovengenoemde beschermde
dorpsgezichten aan te pakken. De grote vraag naar subsidie heeft ertoe geleid dat het
subsidieplafond van deze regeling eind 2015 was bereikt.
De gemeenteraad heeft daarom de budgetten binnen de verschillende regelingen opnieuw
verdeeld, waardoor er vanaf 1 mei 2016 opnieuw budget beschikbaar is voor private
aanzichtprojecten. Dit betekent dat er sinds 1 mei weer subsidieaanvragen voor particuliere
woningverbetering bij de lokale DOM’s ingeleverd kunnen worden.
Het experiment DBDD wordt deels gefinancierd door gemeente Dongeradeel en deels door de
Stuurgroep ANNO. In juli 2016 neemt de Stuurgroep ANNO een besluit over de herverdeling van
het provinciaal budget. Aan de hand daarvan komt er in juli mogelijk opnieuw budget vrij voor
aanzichtprojecten. Hierover zal t.z.t. meer bekend gemaakt worden.
Meer informatie over het experiment (waaronder het aanvraagformulier) vindt u op
http://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199/.
Bovenstaande bericht heeft u mogelijk al gelezen in de krant of op de website van Metslawier. Bij
de bewoners in het beschermde Dorpsgezicht is ook een flyer bezorgt met informatie.
Voor informatie 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”.
30 km zone in Metslawier
Binnen de bebouwde kom van Metslawier is de maximum snelheid van 30 km van kracht. Daarom
word hier nog eens duidelijk gemaakt welke bijzondere regels gelden binnen een dergelijke 30
km.-zone. Een 30 km-straat bestaat uit een rijbaan en een aparte stoep. Deze straten zijn niet
alleen bedoeld om van A naar B te reizen, maar ook als speel- en ontmoetingsruimtes. Dit wordt
natuurlijk alleen een succes als iedereen zich inderdaad aan de maximumsnelheid houdt. Hoewel
kinderen eigenlijk op de stoep moeten spelen, komen zij in hun spel ook wel eens op de rijbaan.
Het is aan de bestuurders om daar goed op te letten. Als elke weggebruiker in het dorp op de
hoogte is van de regels, zal de onduidelijkheid afnemen. Als iedereen zich dan ook nog aan de
regels houdt, wordt het veiliger en nemen de irritaties af.
Algemene regels binnen 30 km zone zijn:
1. Maximale snelheid 30 km per uur
2. Auto’s en fietsers voorrang van rechts. Geen voorrangswegen.
Er zal vaker worden gecontroleerd binnen de bebouwde kom van Metslawier op de snelheid e.d.
U bent gewaarschuwd. !

Opening Mienskipshûs
Opening Mienskipshûs “de Doarpstsjerke Metslawier” 18 maart 2016.

Ik ben beroemd geworden, niet alleen door mijn kenmerkende neus, maar meer door mijn boeken.
In 1665 promoveerde ik als doctor in de theologie, vandaar deze toga, oftewel “outfitt”, zoals ze
in uw tijd zeggen. Om u even een indruk te geven van die tijd; Toen ik nog een kind was, weet ik,
dat er prachtig avondmaalszilver werd aangeschaft en ook geschonken door notabelen; een wit
aardewerken wijnkan met zilveren deksel, een beker, een broodschaal en een bijzondere zilveren
doopschaal. Ik heb dat zilver altijd met grote bewondering bekeken als het op zaterdagavond werd
klaargezet voor het avondmaal op de zondag. Dat zilver, heb ik vernomen, staat nu te pronken
in het museum in Dokkum. Gelukkig is het nog steeds eigendom van de kerkelijke gemeente
Metslawier-Niawier. Dit kerkgebouw is mij niet bekend, want het gebouw uit mijn tijd is in 1776
afgebroken en toen werd deze tegenwoordige kerk gebouwd.
Het doet me genoegen, dat Metslawier mij niet vergeten is. In deze kerk werd in 1954 een plaquette
van mij onthuld. Gij ziet de plaquette in de achterwand, ik had toen nog lang haar. Er werd hier in
Metslawier een straat naar mij genoemd en in 2002 werd er een standbeeld ter herinnering van mij
opgericht.
In mijn meest bekende boek “De betoverde wereld” heb ik mij verzet tegen de pauselijke bul
“Summis desiderantes affectibus”. De Nederlandse vertaling daarvan is: “Omdat we ten zeerste
verlangen”. In deze bul gaf paus Innocentius VIII goedkeuring aan strenge maatregelen tegen
personen die beschuldigd werden van magie en hekserij. Deze vervolgings- en strafpraktijken
werden ook door de protestanten overgenomen. In mijn boek “De betoverde wereld” reken ik af
met spoken, heksen, boze geesten, bezweringen en duivelse invloeden. Na het verschijnen van
dit boek werd ik door alle theologen van mijn tijd bekritiseerd. Door mijn boek en de zienswijze en
publicaties werden er in Pruisen vrouwen vrijgesproken van hekserij.
Door dit alles word ik in de geschiedenis aangeduid als bestrijder van bijgeloof en als één van
de voorlopers van de Verlichting. Ik was een aanhanger van René Descartes en had zelfs een
ontmoeting met Spinoza. Door de geschiedenis heen ben ik niet vergeten en vooral in de plaatsen,
waar ik woonde bleef ik bekend, zoals hier in Metslawier. Gezien mijn reputatie vind ik het ook niet
toevallig, dat er een hele grote kolonie watervleermuizen op de zolder van deze kerk aanwezig is.
Zelfs de grootste broedkolonie van Nederland.
De tijd, dat de kerk alleen op zondag gebruikt werd is tegenwoordig voorbij. Een groot goed is het,
dat er in het dorp Metslawier een plek is, waar de mensen geestelijk even tot rust kunnen komen.
Gewone kerkdiensten en bijzondere diensten, zoals rouw- en trouwdiensten kunnen en zullen hier
nog steeds plaats vinden. Daarnaast zal deze kerk vooral een ontmoetingsplaats zijn en er zullen
allerlei activiteiten plaats vinden. Veel geldschieters hebben geld beschikbaar gesteld, Euro schijnt
tegenwoordig de naam van de muntsoort te zijn, afijn, daar heb ik geen verstand van.

Openingstoespraak van B.Bekker bij de Doarpsstjerke, door Harm Geerligs:
Geacht stichtingsbestuur, genodigden en waarde inwoners van het dorp Metslawier, de Grietenij
Dongeradeel en verdere belangstellende toehoorders.
Gij zijt hier allen vanmiddag uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de heropening van deze kerk. Gij
ziet mij staan, een man in een zwarte toga en gij vraagt u uiteraard af, wie ik ben. Wat moet deze
man hier? Daarom zal ik me eerst aan u voorstellen. Ik ben oud-inwoner van Metslawier, mijn
naam is Balthasar Bekker.
Het is mij waarlijk een groot genoegen, dat ik rondom mijn geboortedag ben uitgenodigd om deze
kerk, oftewel dit huis opnieuw officieel te openen. Zoals ge misschien wel of niet weet ben ik op 20
maart 1634 in Metslawier geboren als oudste zoon van dominee Henricus Bekker. Als kind kreeg
ik thuis, les van mijn vader en later heb ik gestudeerd in Groningen en Franeker.

De belangrijke geschiedenis van Metslawier zal in dit gebouw niet worden vergeten. De herinnering
aan beroemde en roemruchte inwoners, familie Ropta, Sternsee en Balthasar Bekker zullen in dit
gebouw steeds zichtbaar blijven. Concerten, exposities, voorstellingen, feesten, vrijwel alles zal
mogelijk zijn, het stichtingsbestuur is hier helemaal klaar voor. Zo blijft deze kerk een middelpunt
voor de inwoners van Metslawier en omgeving en een plaats waar toeristen uitdrukkelijk welkom
zijn en in deze hectische tijd tot rust kunnen komen.
Ik hoop, als oud-oud-inwoner van Metslawier, dat het Mienskipshûs “de Doarpstsjerke Metslawier”
een goede toekomst tegemoet gaat. en hierbij verklaar ik, dat dit “huis” geopend is.
Ik heb gezegd.

Oude beroepen in Metslawier (deel 7)
Dan vind ik in 1749 een beroep met de naam “Adsistent”, dat is de diender
oftewel de politieagent, en in dat jaar zijn dat er drie. In een eerder hoofdstuk
schreef ik over Jan Ytsma die was adsistent en herbergier. De tweede is Marten
Pytters en de derde is Gerke Minnens en waar deze laatste twee woonden is
niet bekend. Er is wel een vaag vermoeden omdat in 1832 twee huizen staan
met allebei met de naam Tjeerd Jantjes de Groot als policiedienaar. Het eerste
huis staat op Master van Loanstritte nummer 8 en het andere huis stond precies
in het verlengde daarvan tussen Tsjerkebuorren nummer 14 en 15. Want daar
stonden nog twee huizen.
Dan citeer ik wat Meindert Meindersma en Doede Jongeling geschreven hebben over deze
woningen. Eerst over nummer 8 van de Master fan Loanstrjitte; ”Voor de renovatie was hier nog
een gedeelte achter. Dit is er niet meer bijgebouwd”. Dat klopt helemaal want op mijn plattegrond
van Metslawier uit 1832 zie ik aan de achterkant nog een stukje bebouwing. En dan schijven ze
over het huis op de Tsjerkebuoren het volgende; “Tussen de huisnummers 14 en 15 stonden
nog 2 woningen. De eerste woning is afgebrand. De bewoners zijn
niet bekend ( in 1832 was het eigendom van de diakonie). De tweede
woning stond met de zijkant tegen huisnummer 15 en had de ramen en
voordeur naar de kerk aan het pad. De achterdeur was te bereiken via
het pad tussen het huis Master fan Loanstrjitte 8 en Tsjerkebuorren 16”.
Die twee woningen waren dus beiden van de zelfde eigenaar en wel
van de politie en misschien ook al in 1749. In welk huis Tjeerd Jantjes
de Groot woonde van die twee blijft een vraagteken en wie woonde er
dan in het andere huis ? Het lijkt mij dat daar de hulp-diender woonde
want meestal waren ze met twee man in een dorp. We zien wel dat
tussen de huizen een boomgaard was en ook eigendom van Tjeerd.
Natuurlijk woonde men dicht bij het “hounegat” (een kleine gevangenis)
dat op de 1ste etage zit in de kerktoren.
Hierin werden misdadigers, landlopers, dronkaards en oproerkraaiers opgesloten.
Vooral in de Franse tijd (+/- 1800) schijnt men hier veelvuldig gebruik van gemaakt te
hebben. Tjeerd Jantjes de Groot woonde later op huisnummer 60 (?) te Metslawier
en is daar ook gestorven op 81 jarige leeftijd ( zonder beroep). De straffen van lang
geleden waren niet mals, zo werd Eelke Sybes uit Metslawier in 1679 veroordeeld
voor het stelen van een beetje graan. Hij kreeg zweepslagen en werd voor drie jaar
verbannen. Hiernaast een afbeelding van een veldwachter rond 1815.

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 citeer ik beknopt wat G. Jongeling over de politie (veldwachter) schrijft;” In Oostdongeradeel
waren in 1854 slechts 3 politiemannen in vaste dienst. Wel was er in elk dorp een politie-dienaar.
In Metslawier e.o. was vaste man: S.J. Kuipers. Na zijn overlijden kwam Nicolaas Matthijs. In 1867
waren dat Nicolaas Matthijs en H.D.T. Los als veldwachter en als politie-dienaar was dat toen
Siek Simon Baarda. In 1869 werd politie-dienaar H. van der Mossel,die in 1871 bevorderd werd
tot veldwachter. In 1878 was dat H. Deursen ( veldwachter). We kunnen hierop uit maken dat je
eerst politie-dienaar was en dan bij goed gedrag werd je veldwachter. Maar als veldwachter ook
gelijk stond tot politie dat weet ik niet zeker maar neem aan van wel. In 1891 werd Lijkele Bijlsma
te Metslawier benoemd. (op 26-5-1894 is een Hessel Bijlsma veldwachter, dat lijkt mij de zelfde).
Matthijs, wiens salaris 500 gulden per jaar bedroeg, werd teruggebracht op 450 gulden “omdat hij
wegens het klimmen der jaren zijn veldwachterwerkzaamheden niet geheel meer kon verrigten”.
In 1902 was A.E. Koning in Metslawier Inspecteur van politie. Hem werd eervol ontslag verleend
wegens zijn benoeming als “brievengaarder” (postkantoorhouder) te Metslawier. In 1906 is als
opvolger van Koning benoemd Willem Kruisinga, die deze funcie vele jaren waarnam”.

Dan vind ik op 31-5-1856 een veldwachter te Metslawier met de naam Harmen Thomas van
der Mossel ( 41 jaar). Als dit de zelfde van der Mossel is dan bovengenoemde dan klopt er iets
niet. Want dan is hij veldwachter en dan politie-dienaar en dan weer veldwachter. En er is een
veldwachter Eibe Klazens Bolt (39 jaar) op 22-5-1858.
Eeuwen lang zien we veldwachters en politie in het dorp op een vaste locatie en stonden ze dicht bij
de gewone burger. Ook in mijn jeugd (die duurde heel lang) hadden we een aanspreekpunt in het
dorp, als we het nou mooi vonden of niet. Tegenwoordig is alles meer op afstand jammer genoeg en
is vertrouwdheid naar mijn mening ver te zoeken.
Einde deel 7 (oude beroepen in Metslawier)
Henk Tacoma.

Bericht voor de Mannen van de DOM
DOM, wat is nu DOM
De mannen van de DOM.
Nee, zij hebben de klokken van de DOM in Keulen horen donderen!
Misschien door niet DOM te zijn.
Zij hebben Metslawier niet in het verDOM hoekje gezet.
Dom of niet, Metslawier staat nu wel mooi op de wereldkaart.
Nog net niet werelderfgoed, maar dat kan nog komen.
Alle laadjes van de subsidie hebben die lui van de DOM opengetrokken.
Samen met al die “DOMme”(dus niet) krachten hebben ze er iets heel moois van gemaakt.
De bedoelde tulpenvelden zijn weliswaar mislukt, volgend jaar maar weer subsidie aanvragen
bij één of andere wethouder voor nieuwe bollen.

Bankieren
waar,
wanneer

Voorlopig kunnen die Mannen van de Dom, hun oude dag slijten oor met elkaar een pijpje te
roken op de prachtige banken en tafel, dromend van hun bollenvelden.

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

Mannen van de DOM, bedankt (ik denk namens veel Metslawierders), op naar het volgende plan.
Cisca

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

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

Op stap met de PlusBus
Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou
willen? Met de PlusBus kunt u naar de supermarkt of kunt u mee met allerlei uitstapjes. Op stap
binnen of buiten de provincie!
Een team van gemotiveerde vrijwilligers begeleidt en vervoert u samen met andere 55-plussers
naar bijvoorbeeld het winkelcentrum in Kollum om er boodschappen te doen of naar Lauwersoog
om een visje te eten. De PlusBus maakt ook uitstapjes naar bijvoorbeeld Orvelte, Volendam of het
Planetarium in Franeker.
De PlusBus is dus geen bus die alleen naar de supermarkt rijdt, maar vooral een bus waarmee
uitstapjes worden gemaakt. De PlusBus doet geen individueel vervoer, daar hebben we de taxi voor!
Altijd begeleiding
Bij ieder uitstapje gaan altijd twee vrijwilligers mee, een chauffeur voor de bus en een begeleid(st)er.
Daarom kunnen mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, gemakkelijk mee met de
PlusBus. Deelnemers worden door de bus van huis opgehaald en na afloop weer tot de voordeur
gebracht.
Contact
Voor meer informatie of om u aan te melden voor een uitstapje, kunt u bellen met de vrijwilligers
van de PlusBus, telefoon 0511-700207 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afronding werkzaamheden Metslawier
AFRONDING RECONSTRUCTIE ROPTAWEI, B.BEKKERSTRJITTE EN HERINRICHTING PLEIN

Zoals u als inwoner/inwoonster van Metslawier al heeft gezien zijn de werkzaamheden aan
bovengenoemde projecten bijna afgerond. De tafel en bankjes zijn inmiddels op het plein
geplaatst, op de tafel zal binnenkort nog een regiokaart worden aangebracht. Opening van het
plein staat gepland voor 10 juni a.s.
Door de herinrichting van de Roptawei is deze qua snelheid aangepast tot een 30 kilometer weg.
Met deze aanpassing is ons gehele dorp nu 30 km zone geworden en zijn alle kruisingen hierdoor
gelijkwaardig en is dus nu de Roptawei geen voorrangsweg meer! Ondanks deze aanpassingen
wordt er in ons dorp door m.n. eigen inwoners nog veel te snel gereden, hierbij de oproep om
u aan de snelheidslimiet van 30 km te houden. Met de gemeente Dongeradeel en de politie is
afgesproken dat er incidenteel snelheidsmetingen zullen plaatsvinden.

Thús Wonen
Thús Wonen alleen voor huurders met een smalle beurs
De overheid heeft de regels voor het krijgen van een sociale huurwoning veranderd. Alle
woningcorporaties moeten zich hier aan houden. Dit betekent dat vrijkomende sociale
huurwoningen vooral moeten worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot
maximaal € 35.739.
Wat is er veranderd?
Woningzoekenden met een (gezamenlijk) inkomen boven € 35.739 komen bijna niet meer in
aanmerking voor een sociale huurwoning. Een corporatie mag tot twintig procent van het aantal
vrijkomende woningen per jaar nog toewijzen aan een woningzoekende met een inkomen boven
deze gestelde inkomensgrens:
• Maximaal 10% van de woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen van
€ 35.739 tot € 39.874;
• Maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor urgenten (bijvoorbeeld WMO
of in verband met sloop).
Waarom deze regels?
Deze regels moeten er toe leiden dat de sociale huurwoningen vooral worden toegewezen aan de
huishoudens met een lager inkomen. Deze richtlijnen zijn door de Europese Commissie opgesteld
met betrekking tot staatsteun voor de Nederlandse woningcorporaties.
Wat is een sociale huurwoning?
Een woning met een huurprijs lager dan € 710,68. Deze maximale huurprijs betreft de kale huur.
Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht. Nagenoeg alle
huurwoningen van Thús Wonen vallen in deze categorie.
Welke inkomens tellen mee bij de vaststelling van het gezamenlijk inkomen?
Bij het bepalen van dit inkomen moeten de belastbare inkomens van de huurder, de partner en
alle meerderjarige medebewoners worden meegeteld. De inkomens van eventuele minder- en
meerderjarige kinderen tellen niet mee. Het gaat om het gezamenlijke inkomen in het afgelopen
jaar. Hiervoor heeft Thús Wonen de inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. We
checken het inkomen bij de aanbieding van een woning.
Gelden deze regels ook voor huidige huurders?
De regels zijn alleen van toepassing op nieuwe verhuringen. Er zijn dus geen directe gevolgen voor
de huidige huurders. Echter, als uw inkomen in de loop van de jaren is gegroeid tot boven € 35.739
én u wilt doorstromen naar een andere sociale huurwoning, dan is dat niet vanzelfsprekend. Daarbij
komt er vanaf 2017 een jaarlijkse inkomenstoets. Dit houdt in dat huishoudens met een hoger
inkomen een hogere huurverhoging kunnen krijgen. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf
vier personen zijn hiervan uitgezonderd.
Voor meer informatie gaat u naar www.thuswonen.nl

Bedankt voor uw medewerking om de veiligheid in ons dorp te bewaren.
Dorpsbelang

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

Vlees uit eigen regio!
Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier”.
Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
Rekening nr: NL14RABO0187695288
tnv St. Doarpstsjerke Metslawier.

Opening Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ Metslawier
Op 18 maart om 15:00 uur heeft de officiële opening plaats gevonden van het Mienskipshûs
“Doarpstsjerke”. Tevens is op hetzelfde moment de eerste tentoonstelling geopend: Fryske
Lânskipskilders en Doarpstsjerken We kunnen terugkijken op een geslaagde middag.
In deze Metslawier Aktief vindt u verschillende foto’s van deze middag. Na afloop van de optocht
naar de tsjerke werden de prijzen bekend gemaakt van de kinderen die zich het mooist hadden
verkleed. De 1ste prijs was voor Delano Mormina. 2de prijs was voor Leonie Feenstra en Wytske
Meyerink kreeg de 3de prijs van de jury.

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

Verlengen van tentoonstelling Fryske Lânskipskilders en Doarpstsjerken
Vanaf 18-3-2016 is deze tentoonstelling
te bezichtigen in het Mienskipshûs
Doarpstsjerke. Deze eerste tentoonstelling
trok al veel bezoekers. Bezoekers uit het
dorp zelf, maar ook van elders. Bezoekers
vanuit Friesland, Nederland, België,
Canada e.d. Reacties: “een prachtige,
mooie gevarieerde tentoonstelling van
oud en jong talent. Werk wat men nog niet
eerder had gezien. Een tentoonstelling die
zeker de moeite waard is in een prachtige
kerk”. Vanuit zijn collectie van werk van
Friese Landschapschilders uit de 20e
eeuw heeft Freark van der Bij een expositie
samengesteld waar in dorpskerken een rol
spelen. Het betreft werk van Pier Feddema,
Klaas en Gosse Koopmans, Jan Frearks van der Bij, Meinte Walta, Cor Reisma, Bouke en Andries
van der Sloot, Johannes Elzinga en anderen.
Inmiddels is besloten om de tentoonstelling te verlengen tot 4 juli 2016.
Heeft u deze tentoonstelling nog niet gezien dan bent u welkom tijdens de openingstijden van het
Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier.
Fryslân Brass
Op zondag 17 april verzorgde de muziekgroep Fryslân Brass een concert in het Mienskipshûs
Doarpstsjerke. Om 15:00 uur was de tsjerke bijna tot de laatste plaats gevuld met publiek en
startte de groep met het optreden. Voor deze middag was een programma samengesteld met o.a.
Ouverture uit Music fort he Royal Fireworks, Penny Lane, Radio City, Zorba the Greek en Got
Rhythm.
Zowel het publiek als de leden van de groep vonden het zeer geslaagde middag. Een middag die
zeker voor herhaling vatbaar is.

Tentoonstelling Wad van West tot Oost
Van 9 juli tot 10 september 2016 is in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier de
expositie “Wad van West tot Oost”. Een expositie bestaande uit foto’s en keramiek rond het
thema Wadden. Er is werk te zien van fotograaf Emile Huijskes en keramiek van Rinske
Reijn. Het werk van deze kunstenaars is nog niet eerder tijdens een expositie te zien
geweest in Fryslân en is zeker het bekijken waard.
Fotograaf Emile Huiskes uit Zoutkamp is sinds 6 jaar intensief met fotografie bezig en
wordt geïnspireerd door het wad, het Lauwersmeer en de natuur an sich. Inmiddels
heeft hij al verschillende keren geëxposeerd bij Staatsbosbeheer en het gemeentehuis
in de Marne in Leens. Er zijn regelmatig foto’s opgenomen in het blad van het nationaal
park Lauwersmeer. De foto’s die tijdens de expositie te zien zijn, nemen u mee langs de
noordelijkste rand van Nederland van West Friesland tot aan Borkum.
Keramiste Rinske Reijn woont sinds 2000 in Leens. Het wadden landschap met in het
bijzonder het Lauwersmeergebied zijn haar inspiratiebronnen voor haar gedraaide
kommen, potten en schalen. Ze maakt keramiek op een elektrische draaischijf met daarop
handgevormde decoraties die daarna raku-gestookt worden.

Agenda
Programma voor de komende tijd. (Noteer vast in uw agenda, t.z.t. volgt er meer informatie)
1 juni t/m 4 juli
8 juli t/m 10 sep
26 augustus
23 oktober
20 november

Tijdens openingstijden
Tijdens openingstijden
19:30
15:00
15:00

Tentoonstelling Fryske Lânskipsskilders
Tentoonstelling Wad van West tot Oost
Lezing over Watervleermuizen.
Optreden van de groep STIM
Optreden verzorgt door Leona Leppers.

Tsjerkepaad 2016
Mienskipshûs Doarpstsjerke is dit jaar deelnemer van Tsjerkepaad. Tsjerkepaad wordt gehouden
van 2 juli t/m 10 september, steeds op zaterdagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur.
Dit jaar is het thema Kerk en Muziek. Naast de opening van het gebouw organiseerd tsjerkepaad
samen met andere stichtingen / organisaties verschillende activitieten. Enkele willen we alvast
noemen in deze Metslawier Aktief.
• Orgelpaad. Samen met de Stichting Organum Frisicum worden “orgeldagen georganiseerd.
Voor onze regio zal dit zijn op 9 juli, 23 juli, 6 augustus en 20 augustus. Tijdens deze dag zullen
er verschillende organisten langs komen om het orgel te bespelen.
• Kleasterrûntsje. Op 23 juli wordt vanuit Dokkum een wandroute en fietsroute gestart. De
wandelroute zal vooral in en rond Dokkum zijn. De fietsroute gaat langs Metslawier.
Meer informatie is binnenkort te krijgen in het Mienskipshûs Doarpstsjerke maar ook op de website
www.tsjerkepaad.nl
Bodemvondsten.
Afgelopen jaar zijn tijdens de werkzaamheden in de Roptawei en B. Bekkerstraat archeologische
vondsten gedaan. Vanaf 2 juli tot eind september zijn verschillende bodemvondsten die toen
of bij eerder onderzoeken gevonden zijn, te bezichtigen in het Mienskipshûs Doarpstsjerke. De
verwachting is dat er nu of later ruimte is in de vitrinekast . Dus als u spullen heeft die interessant
zijn om ook te tonen, neem dan contact op met Bregt Elgersma (tel: 0519-241262)
Wintermerke / krystmerke.
In het weekend van 10 / 11 december willen we een merke organiseren waarbij het pleintje voor
de Doarpstjerke en de tsjerke zelf de sfeer van kerst krijgt. Heeft u leuke ideeen of wilt u mee
helpen, laat het ons dan weten. Wilt u zelfgemaakte artikelen verkopen die passen bij de sfeer,
neem dan ook contact op met Bregt Elgersma ( tel:0519-241262)
Openingstijden.
Het Mienskipshûs Doarpstsjerke is wekelijks op zaterdag en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00
uur geopend. Vrijwilligers zijn dan aanwezig om een rondleiding te geven en bezoekers te
informeren. Ook is een informatiecentrum ingericht waar de bezoeker informatie krijgt over het
gebouw en zijn geschiedenis, maar ook over het dorp en omgeving. Aandacht wordt geschonken
aan Balthasar Bekker, Worp van Ropta en de kolonie Watervleermuizen die hun onderkomen
heeft op de zolder.
Tot slot
Als u mee wilt helpen als vrijwilliger of goede ideeën hebt dan kunt u 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

De lekkerste
verse maaltijden
Op uw gemak
genieten van
een gevarieerde
maaltijd
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Diverse mededelingen
ZOA collecte
De ZOA collecte had yn Metslawier € 566.01 oplevere!
Bedankt allegearre.
Tetsje Meinema
Herhalingscursus Automatische Externe Defibrillator (AED)
Het is al weer 2 jaar geleden dat er een herhalingscursus is geweest, het bestuur van
Dorpsbelang wil dit weer gaan organiseren.
Wilt u individueel of als buurtvereniging hieraan deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij de
voorzitter van Dorpsbelang.
Na inventarisatie zullen wij dan zien wat voor mogelijkheden er zijn (uiteraard bij voldoende
deelname) om dit in het voorjaar weer te organiseren.
Aanmelding graag via mail h.meinema1@knid.nl of op telefoonnummer 294161.
Bestuur Dorpsbelang

kunststofkozijnen?
dé fabriek voor de consument

Eigen productie & montage

Duurzaam

Energiebesparend

Optimale isolatie voor zowel
warmte als geluid

Onderhoudsarm

Leverbaar in vele
designs, passend
bij iedere woning

Inbraakwerend, geleverd
met politiekeurmerk

Een eerlijke prijs

// SHOWROOM & CONTACTGEGEVENS

Icarus 9, Heerenveen (Industrieterrein-Oost).
Maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00 uur.

Tel. 0513 76 90 51
www.kkfh.nl / info@kkfh.nl

