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De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 50.
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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

Tot volgend jaar zomer, welkom herfst. Na een mooie zomer periode is de herfst weer
aangebroken, dus kortere dagen, meer binnen zitten en dus meer tijd om even door de M.A. te
bladeren in de warmte van de open haard. Weer boordevol met de nodige informatie en vermaak.
De zomerperiode werd afgesloten met het prachtige openluchtspel “Foarby it Boarkumer Fjoer”.
Wat een talent, wat een enthousiasme, wat een inzet van velen. Van ver buiten de
gemeentegrenzen kwam men naar Metslawier om hiervan te genieten. Op de midden-pagina een
aantal foto’s van het openluchtspel gemaakt door Bote Sape Schoorstra.
Wat er in de herfst te genieten valt leest u in deze Metslawier Actief. En.... wij willen nog steeds
graag van u tips en ideeën ontvangen voor nieuwe rubrieken in onze dorpskrant.
Voor nu, veel leesplezier.
De redactie

Klaverjassen seizoen 2016-2017

Klaverjassen
Het klaverjasseizoen begint weer op
14 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:
14 oktober 2016
11 november 2016
9 december 2016

13 januari 2017
10 februari 2017
10 maart 2017
April nog niet bekend.

Dorpsbelang

Activiteiten in de Skule

Nutma Schilders
Voor al uw glas- en schilderwerk

Activiteiten in de Skȗle van 3 oktober t/m 29 december:
Dag

Datum Activiteit

Ruimte

Maandag

3 okt.

Dinsdag

4 okt.

Romsicht 15.00 uur
Gjetmoei 10.30 uur
14.30 tot 16.00 uur

Woensdag

5 okt.

Samen zingen
Handwerken
Bekkema kleding verkoop
(dierendag)
Koersbal (de Skûle bewoners)

Donderdag 6 okt.

Bijbelstudie
Kapeldienst

Gjetmoei 09.45 uur
Romsicht 15.30 uur

Vrijdag

7 okt.

Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur

Maandag

10 okt.

Samen zingen

Romsicht 15.00 uur

11 okt.

Handwerken
Hellingbazen

Gjetmoei

Dinsdag

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

Aanvang

Romsicht 14.30 uur

10.30 uur
19.30 uur

Woensdag 12 okt.
Donderdag 13 okt.

Koersbal SWD
Kapeldienst

Romsicht 15.30 uur

Vrijdag

14 okt.

Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur

Woensdag 19 okt.
Donderdag 20 okt.

Koersbal
Kapeldienst

14.30 uur
Romsicht 15.30 uur

Vrijdag

21 okt.

Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

24 okt.
25 okt.
26 okt.
27 okt.
31 okt.
1 nov.
2 nov.

Samen zingen
Handwerken
Koersbal SWD
Kapeldienst
Samen zingen
Handwerken
Koersbal

Romsicht 15.00 uur
Gjetmoei 10.30 uur

Donderdag 3 nov.

Bijbelstudie
Kapeldienst

Gjetmoei 09.45 uur
Romsicht 15.30 uur

Vrijdag

4 nov.

Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur

Maandag
Dinsdag

7 nov.
8 nov.

Samen zingen
Handwerken

Romsicht 15.00 uur
Gjetmoei 10.30 uur

Woensdag

9 nov.

Koersbal SWD
Sionssjongers Niawier

Romsicht 19.30 uur

Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

15.30 uur
15.00 uur
10.30 uur
14.30 uur

Donderdag 10 nov. Kapeldienst

Romsicht 15.30 uur

Vrijdag

11 nov. Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14 nov.
15 nov.
16 nov.
17 nov.

Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

Vrijdag

Samen zingen
Handwerken
Koersbal
In memoriam dienst
Huiskamer
18 nov.
Borreluurtje

15.00 uur
10.30 uur
14.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur

Dag

Datum Activiteit

Ruimte

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

21 nov.
22 nov.
23 nov.
24 nov.
28 nov.
29 nov.
30 nov.

Samen zingen
Handwerken
Koersbal SWD
Kapeldienst
Samen zingen
Handwerken
Koersbal

Romsicht 15.00 uur
Gjetmoei 10.30 uur

Donderdag 1 dec.

Bijbelstudie
Kapeldienst

Gjetmoei 09.45 uur
Romsicht 15.30 uur

Vrijdag

2 dec.

Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur

Maandag

5 dec.

Sinterklaas feest

Romsicht 15.00 uur

Dinsdag

6 dec.

Handwerken
Kerstkaarten maken / Kerstknutselen

Gjetmoei

Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

Aanvang

15.30 uur
15.00 uur
10.30 uur
14.30 uur

10.30 uur

Woensdag 7 dec.
Donderdag 8 dec.

Koersbal SWD
Kapeldienst

Romsicht 15.30 uur

Vrijdag

Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur

9 dec.

Maandag

12 dec. Samen zingen
Handwerken
Dinsdag
13 dec. Shantykoor Beurtskippers
Kerst repertoire
Woensdag 14 dec. Koersbal
Donderdag 15 dec. Kapeldienst
Vrijdag

16 dec.

Huiskamer
Borreluurtje

Maandag
19 dec. Samen zingen
Donderdag 22 dec. Kapeldienst
Maandag

26 dec. 2e Kerstdag
Koffiedrinken in zaal

Dinsdag
27 dec. Handwerken
Woensdag 28 dec. Koersbal
Donderdag 29 dec. Kapeldienst

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Grienewei 45 | 9137 RZ Oosternijkerk

Romsicht 15.00 uur
Gjetmoei 10.30 uur
Romsicht 19.30 uur
Romsicht 14.30 uur
Romsicht 15.30 uur
Romsicht 15.00 uur
Romsicht 16.15 uur
Romsicht 15.00 uur
Romsicht 15.30 uur
Romsicht
Gjetmoei 10.30 uur
Romsicht 14.30 uur
Romsicht 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.
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.
Bijbelstudie:
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
Data: 6 oktober, 3 november , 1 december
Alle eventuele veranderingen en overige activiteiten worden vermeld op het maandoverzicht in de
hal van De Skûle. Een ieder van 55 jaar en ouder wordt van harte uitgenodigd aan deze activiteiten
mee te doen en mee te beleven.

Voor meer informatie:
0519 - 24 12 96

kozijnen
deuren
zonwering
dakgoten
schuifpuien
gevelbekleding
dakkapellen
dakramen

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

Realisatie Panna / Tenniskooi

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

In samenwerking met de Tennisclub Metslawier e.o. heeft Dorpsbelang zich (met hulp van
inwoners) sterk gemaakt voor de aanleg van een Voetbal/Tenniskooi op het voormalige terrein
van de oude Gymzaal.
Uit ons dorp was in eerste instantie onder de jeugd aktie gevoerd voor de aanleg van een
skatebaan, echter dit was niet haalbaar. In overleg met o.a. de Tennisclub (eigenaar van het terrein)
is toen het plan opgevat om deze sportvoorziening te realiseren.
Naast de tennisclub (lessen voor de jongere jeugd) kan ook de basisschool de Rank en het
Jeugdhonk gebruik maken van deze baan. Uiteraard is deze sportvoorziening in eerste instantie
voor alle jongere jeugd van ons dorp. Toezicht en onderhoud is bij de Tennisclub met hulp van
Dorpsbelang en vrijwilligers. De aanleg zal starten in september 2016.
Te zijner tijd zal in onderling overleg afspraken gemaakt worden over het gebruik van deze
combi-kooi die vrij toegankelijk is.

www.allema.nl

Van de Provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), de NAM, Basisschool de Rank, Tennisclub,
de DOM, de Gemeente Dongeradeel en Dorpsbelang is een bijdrage ontvangen om dit
project te realiseren!.
Wij hopen dat de leefbaarheid van ons dorp hiermee versterkt zal worden, met de Gemeente
Dongeradeel is overleg om de bestaande speeltuin met enkele toestellen uit te breiden. Zodra meer
nieuws dan hoort u van ons.
DORPSBELANG

Metslawier

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
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Thús Wonen
Tijdelijk meer huurwoningen beschikbaar
De wereld staat niet stil, onze omgeving verandert steeds. Politieke keuzes, nieuwe wet- en
regelgeving en vernieuwde inzichten zorgen ervoor dat we als corporatie moeten blijven inspelen
op wat er om ons heen gebeurt. Thús Wonen heeft haar koers bepaald, de omstandigheden
bepalen echter de snelheid en welke wegen we moeten bewandelen.
Op dit moment loopt de vraag naar sociale huurwoningen op. Dit heeft deels te maken met de
opdracht van de Rijksoverheid om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. In
totaal moeten de Friese gemeenten dit jaar nog 1090 vluchtelingen met een verblijfsvergunning
huisvesten. Deze taakstelling van de overheid vraagt om een tijdelijke aanpassing van onze koers.
Op dit moment kan Thús Wonen nog voldoen aan de taakstelling, met het toenemen van het
aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning wordt dit in de nabije toekomst steeds moeilijker.
Daarbij komt dat Thús Wonen actief is met het vernieuwen van woningen, door sloop met
vervangende nieuwbouw. De huurders van een te slopen woning hebben voorrang bij het zoeken
naar vervangende woonruimte. Dit verhoogt de druk op vrijkomende woningen en kan leiden tot
oplopende wachttijden voor andere woningzoekenden.
Om de druk die nu ontstaat voor een deel op te lossen, is er besloten om de verkoop van
woningen voorlopig stop te zetten. Jaarlijks verkoopt Thús Wonen ongeveer 25 huurwoningen.
Vrijkomende woningen met een verkooplabel worden met ingang van 1 juli, weer als sociale
huurwoning via de website www.thuswonen.nl beschikbaar gesteld aan alle woningzoekenden.
Deze maatregel alleen zal naar verwachting niet voldoende zijn om de vluchtelingen met een
verblijfsvergunning binnen onze gemeenten op te vangen. Om in de nabije toekomst ook aan
de taakstelling van de Rijksoverheid te kunnen voldoen, beraden de gemeenten zich in overleg
met de corporatie op andere mogelijkheden zoals het beschikbaar stellen van leegstaande
gemeentelijke panden.
Thús Wonen neemt met het tijdelijk stopzetten van de verkoop van huurwoningen haar
verantwoordelijkheid als sociale verhuurder.

Opbrengst voor de zending
Nog even een vakantiemoment: Geart Oane
en Henk Jan hadden even een moment dat ze
zich verveelden en toen opeens kwam het idee
“Zullen we geld ophalen voor de zending?”
Dit spontane idee resulteerde in een mooie
opbrengst van ruim € 26,00. Al dat geld is veilig
in de zendingsspaarpot gekomen.
Dank jullie wel!
School de Rank

Oude beroepen in Metslawier (deel 8, slot)
Nu krijgen wel een heel vreemd beroep. Tijdens het zoeken op internet kwam ik bij toeval
een zekere Evert Sjerps Ferwerda voorbij. Hij was geboren in Metslawier (23 juni 1755) en
was timmerman (knecht), nou is dat niet zo bijzonder maar hij ontwikkelde zich daarnaast als
mathematicus. Op wikipedia wordt vermeld dat dit een wetenschapper is die de wiskunde
beoefent. Dat antwoord is wel heel kort door de bocht en verdient meer uitleg. Bijna iedereen in
die tijd was wel nieuwsgierig op wat voor aardbol ze zaten en wat er verder in de lucht hing. Zo
gingen ze proberen de afstanden te berekenen van de planeten en zo onderzocht Evert Sjerps
Ferwerda ook de aarde en het heelal.
Hij was niet de enige in die tijd die het heelal bestudeerde want wie
kent Eise Eisinga (1744- 1828) niet, die het planetarium bouwde in
zijn woonkamer te Franeker. En dan Arjen Roelofs (1754-1828) en zijn
broers te Hijum, die niets anders deden dan almaar in de lucht te turen
met hun eigengemaakte telescopen. En zo waren er wel meer van die
boerenprofessoren want zo werden ze genoemd.
Het is bekend dat Eise Eisinga regelmatig in Hijum is geweest bij de
familie Roelofs, maar of hij ook bij Evert Ferwerda is geweest is niet
bekend. Het zou mij niks verbazen dat Ferwerda kontakt had met de
familie Roelofs. Volgens overlevering staat Evert zijn naam ook in het
gastenboek van het planetarium te Franeker. Deze ging open in 1781
en werd toen vooral bezocht door adelijken en wetenschapers.
Evert trouwde met Geertsje (Gertie) Hendriks (18 mei 1783 te Harlingen). Ze krijgen een dochter
Baukje aldaar (20 juni 1784). Dan woonden ze een tijd in Dokkum waar zoon Sjerp werd geboren
(29 januari 1789) Ook dochter Aaltsje werd in Dokkum geboren (31 maart 1791) en overleed te
Leeuwarden op 24 jarige leeftijd (27 maart 1815) alwaar ze toen woonden. Dochter Hendrikje
wordt in Leeuwarden geboren (12 oktober 1793) en hun tweede zoon Sjerp (11 mei 1795). De
eerste zoon Sjerp was overleden op 10 februari 1794 en is toen begraven op het Oldehoofster
kerkhof.

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.

Evert werkte voor een boekdrukker aan de Vischmarkt (nu de kelders) te Leeuwarden om
wiskundige berekeningen te maken op allerlei gebied voor de Friesche almanak. Dit doet hij
van 1795 tot 1822. Van deze almanakjes zijn verschillende bewaard gebleven
en daarin kunnen we zien wanneer de zons- en maansverduisteringen plaats
hadden, wanneer de maan vol of half was en in welk sterrenbeeld de zon onder
ging. Daarnaast ook de getijden, locale markten, kermissen en teksten over allerlei
onderwerpen variërend van kronieken tot locale verhalen of gedichten. Even leuk
om te vermelden: in deze boekjes staat ook geschreven over “Het afvaren der
voornaamste veer en vrachtschepen”. De stad was ingedeeld op plaats en tijd om
ruzie te voorkomen over wie waar moest liggen en men wist hoe laat en waar men heen moest
om in of uit te de boot te stappen. “Metzlawier bij de Hoeksterpoort K76 vrijdag 11 uur” (1845).
De grote Friese geschiedsschrijver G.A.Wumkes schrijft op 3 november 1821: ”Bij M v/d Bosch,
boekdrukker aan de Vischmarkt te Leeuwarden, uitgegeven de almanakken voor 1822 berekend
door den bekenden mathematicus Evert Sjerps Ferwerda”.
Nu gaan we naar de ouders van Evert Sjerps Ferwerda. Wat ik hier van kan vinden is dat de vader
Sjeerp Everts was en zijn moeder Baukje Alberts. De trouwdatum is 6 mei 1751 te Hantum en
ze doen belijdenis in de hervormde kerk te Metslawier/Niawier op 11 mei 1766. In 1765 en 1773
staan ze ingeschreven als lidmaat van de herv. Kerk te Metslawier/ Niawier. Als ze nog in Hantum

wonen krijgen ze een zoon Albert op 25 december 1751. Evert is de eerste die in Metslawier wordt
geboren op 23 juni 1755 en daarna Afke 13 september 1757 en als laatste Jan op 4 december 1760
(In 1760 stonden er 55 huizen in Metslawier).
In het jaar 1820 (27 december) komt Evert zijn vrouw Geertje te overlijden. Dan staat er geschreven
in de “Memories van successie” het volgende: “Geertje Hendriks overleden op 27-12-1820 wonende
te Leeuwarden, vrouw van Evert Sjerps Ferwerda, timmerman; moeder van Baukje, breidster en
afwezige Sjerp Everts Ferwerda (wiens leven of dood onbekend is)”.
Wat een vreemd verhaal, was hij bij zijn vrouw weg of wat dan ook?
Evert zijn broer Albert is overleden op 28 juni 1835 (een dag later
dan Evert), zijn broer Jan (weduwnaar) is overleden op 1 december
1833 en zijn zus Afke (gehuwd) is overleden op 27 augustus 1832 te
(Westdongeradeel).
De afbeelding hiernaast is van Evert Sjerps Ferwerda en gemaakt in zijn
sterfjaar 1835. Hij stierf op 27 juni in het Leeuwarder Diakonyhuis op 80
jarige leeftijd. Hij kwam daar op zijn 74ste. Mochten jullie in Metslawier ooit
nog eens een straat vernoemen denk dan eens aan Evert, en zet er dan
een standbeeld bij van een man die naar de sterren tuurt.
Einde / laatste deel 8 (oude beroepen in Metslawier).
Zoals het nu staat is dit het laatste deel over de geschiedenis van Metslawier. Mocht ik nog wat
ontdekken dan leest men dat wel weer in de Metslawier Aktief.
Oant sjen, Henk Tacoma.

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

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

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

Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte.
Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te
zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo
weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We
ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte
kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten
en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en
organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan.
Samen maken we ons sterk tegen MS!

Bloemschikken in ‘t Wier najaar 2016
Al jaren geef ik workshops bloemschikken. Er is nu enig verloop in de deelneemsters, daardoor is
er nu plek voor maximaal een 6-tal nieuwe deelneemsters.
Denk je “dat wil ik wel eens proberen” (het is echt niet moeilijk) neem dan kontakt op met mij.
Tetsje Meinema, telefoon 294161 of via de mail h.meinema1@knid.nl
Je krijgt iedere keer een voorbeeld, maar je moet wel zelf zorgen voor de benodigde materialen.
Mocht dit problemen opleveren dan kun je mij bellen, we vinden altijd een oplossing.
De data zijn: dinsdag 25 oktober, 8 november, 22 november en 13 december a.s.
De kosten per avond zijn € 5,25.
We beginnen om 19.30 uur en zijn ongeveer 21.30 uur klaar (soms ook eerder).
De locatie is ’t Wier ingang Roptawei. Wil je meer informatie dan graag mij bellen.
Tetsje Meinema

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
Website: www.doarpstsjerke-metslawier.nl/
Rekening nr: NL14RABO0187695288
t.n.v. St. Doarpstsjerke Metslawier

Ook in deze Metslawier Actief willen we u weer informeren over de activiteiten die plaats vinden in
en rond Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier.
Voor de zomervakantie heeft elke inwoner in Metslawier informatie ontvangen en kon u aangeven
of u ook het Mienskipshûs wilt ondersteunen met een financiële gift. Vele positieve reacties
hebben we hierop ontvangen en naast giften hebben verschillende inwoners zich aangemeld als
vrijwilliger. Hiervoor willen we u allen bedanken.
Mocht er niemand bij u zijn geweest of u heeft de informatie gemist dan kunt u altijd contact
opnemen.

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

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.
Sinds de opening in Maart j.l. hebben al ruim 850 mensen de Doarpstsjerke bezocht. Soms voor
het bijwonen van een activiteit, maar ook voor het bezoeken van de tentoonstellingen. Naast
bezoekers uit de omgeving hebben we ook verschillende bezoekers uit het gehele land en
buiten Nederland mogen verwelkomen. De vrijwilligers in de Doarpstsjerke ontvangen regelmatig
complimenten over het gebouw, tentoonstelling e.d. Maar ook krijgen we regelmatig complimenten
over de locatie van de Doarpstsjerke. Bezoekers vinden een bezoekje en wandeling door het dorp
zeker de moeite waard. Vaak hoor je opmerkingen als “wist niet dat Metslawier zo mooi is”, “kom
regelmatig langs het dorp maar hier ben ik nog nooit geweest terwijl dit een verrassend mooie dorp
is”. Een bezoekje wordt dan ook regelmatig verlengt tot een bezoek van enkele uren aan het dorp.
Informatieavond Watervleermuizen
Tijdens de Europese nacht van de vleermuis was op 26 augustus j.l. deze informatieavond.
Een 40 tal bezoekers waren gekomen naar deze zeer interessante en boeiende avond. Johann
Prescher vertelde over de watervleermuizen die hun kraamkolonie in de Doarpstsjerke hebben.
De grootste kolonie watervleermuizen van Nederland. Dit jaar zijn er zelfs 270 vleermuizen
geteld. Vroeger woonde de watervleermuis vooral in het bos. Maar omdat er steeds meer gekapt
wordt in het land, zoeken deze nachtdieren vaker kerken uit als woning. Wist u dat er duizenden
soorten vleermuizen zijn, waarvan 9 soorten in Nederland voorkomen. Vleermuizen de enige
vliegende zoogdieren zijn. Vleermuizen zijn geen familie van de muis. Als je naar het geraamte
van een vleermuis kijkt dan vliegen ze met de handen. Tussen de sterk verlengde vingers zit
huid om te vliegen. Vleermuizen kunnen goed zien maar kijken vooral met de oren. De vleermuis
gebruikt een sonarsysteem. Hij maakt hoge geluiden en luistert naar de weerkaatsing hiervan. De
watervleermuis gebruik zijn grote voeten om insecten van wateroppervlakten te kunnen scheppen.
De studenten Merel Klaarmond en Daan Grobben van de opleiding Diermanagement aan
de Leeuwarder hogeschool Van Hall Larenstein vertelden over hun onderzoek over hoe de
watervleermuizen overleven en waarvan ze leven. Uit het mestonderzoek concludeerden ze dat

ze vooral muggen en motten eten. De studenten hopen dat mensen meer begrip krijgen over de
vleermuizen. Veel mensen zijn er bang voor, maar omdat vleermuizen veel muggen eten, zijn
het nuttige dieren en hebben wij minder last van deze insecten, zegt Dan Grobben. Na een korte
pauze zijn we met de Batdetector naar buiten geweest en konden we verschillende vleermuizen
zien en horen vliegen. Naast de Watervleermuis werd ook de dwergvleermuis en de laatvlieger
gespot. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze Mysterieuze fladderaars kom dan eens langs in
de Doarpstsjerke, hier is meer informatie en kunt u ook van dichtbij verschillende vleermuis in de
vitrine kast bekijken.
Superleuk was het om zondags verschillende berichten op Omrop Fryslân en de NOS voorbij te
zien komen over de onderzoeken naar de kraamkolonie watervleermuizen in de Doarpstsjerke van
Metslawier.
Expositie Rein Halbersma

Van 17 september tot 13 november 2016 is in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier
een expositie van nieuw werk van Rein Halbersma uit Kollum. In de Doarpstsjerke van
Metslawier wordt een serie van aquarellen tentoon gesteld, o.a. het Lauwersmeer,
Terschelling, Vissserijhaven Lauwersoog en het Lauwersmeer.Ook enkele olieverf
schilderijen geïnspireerd op de bouwlanden in de Dongeradelen worden tentoongesteld.
Rein Halbersma werd geboren te Leeuwarden [1949] en groeide op te Wanswerd
a/d Streek. Al op jonge leeftijd bleek zijn aanleg voor tekenen. Na 1979 ging hij zich
serieus aan de kunst wijden en volgde een tiental jaren lessen bij verschillende bekende
kunstenaars. Zijn favoriete onderwerpen zijn dieren [paarden en koeien] en landschappen.
In de zomermaanden trekt Rein Halbersma er vaak op uit op de fiets of met de auto om
landschappen te tekenen en te aquarelleren. Beeld en compositie, welke in gedachten
ontstaan, verbeeldt hij al schilderend. Intuïtief en gevoelsmatig wil hij zo dicht mogelijk bij
het onderwerp komen. Zo zegt hij: “Bij de dieren gaat het niet om aaibaarheid, maar om
lichaamstaal, de uitdrukking in de ogen of jeuk aan de huid”. Om dit zo adequaat mogelijk
uit te drukken gebruikt hij zijn schildersmaterialen.

Agenda
Programma voor de komende tijd. (Noteer vast in uw agenda, t.z.t. volgt er meer informatie)
17 sept tot 13 nov Tijdens openingstijden
23 oktober
15:00 uur
20 november
15:00 uur

Expositie Rein Halbersma
Optreden van de groep STIM
Optreden verzorgt door Leona Leppers

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)
Tot slot
Wist u dat:
- Mienskipshûs Doarpstsjerke ook gehuurd kan worden of gebruikt kan worden voor Trouw of
rouwdiensten. Zelf het burgerlijk huwelijk is in dit gebouw mogelijk.
- Op afspraak ook groepen welkom zijn. In overleg kan hier voor een speciaal programma
gemaakt worden met rondleidingen door tsjerke en of dorp. We kunnen u een gezellige en
boeiende middag bezorgen.
- Goede ideeën voor activiteiten welkom zijn.
Als u mee wilt helpen als vrijwilliger of meer over bovenstaande wilt weten 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

Opbrengst KWF (kankerbestrijding)
In de week van 5 t/m 10 september 2016 was de jaarlijkse week van het KWF kankerbestrijding.
In Metslawier is weer een mooi bedrag van € 513,46 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.
Met vriendelijke groeten van Els Dam
Contact persoon namens het KWF in Metslawier

