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De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 12.
Kopij kunt u voor 2 maart 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.

De gebeurtenissen in de wereld stemmen ons vaak niet vrolijk. De gebeurtenissen in Metslawier
daarentegen (meestal) wel.
Wat kunnen we genieten van het prachtige pleintje voor het café, van de Doarpstsjerke en van alle
activiteiten die daarin plaatsvinden! De eerste Metslawierder Kerstmarkt was een feit en wie weet
voor herhaling vatbaar.
Het openluchtspel zette ons dorp helemaal op de kaart. Kortom, volop reuring in ons kleine dorpje.
En door de Centrale As zijn we snel en makkelijk bereikbaar.
Deze editie van Metslawier Aktief leent zich bij uitstek voor een genoeglijk leesmoment onder de
kerstboom; daarna bent u weer helemaal op de hoogte van de komende activiteiten.

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

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

De redactie wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 toe.

Metslawier

Activiteiten in de Skule
Een greep uit de activiteiten van De Skûle van januari tot en met maart 2017
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.

Januari 2017

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Grienewei 45 | 9137 RZ Oosternijkerk

Voor meer informatie:
0519 - 24 12 96

kozijnen
deuren
zonwering
dakgoten
schuifpuien
gevelbekleding
dakkapellen
dakramen

Datum
Maandag

2

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3
4
5
6

Maandag
Dinsdag

9
10

Donderdag
Vrijdag

12
13

Maandag
Dinsdag

16
17

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18
19
20

Maandag
Dinsdag

23
24

Donderdag
Vrijdag

26
27

Maandag
Dinsdag

30
31

Activiteit
Nieuwjaarsreceptie
Samen zingen
Handwerken
Koersbal 55+ Metslawier
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Knutselen
Koersbal 55+ Metslawier
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Optreden Shantykoor “Swimmersjongers”
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Film op beamer

Ruimte
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

Tijd
09.30 uur
15.00 uur
10.45 uur
14.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
14.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur

Februari
Datum
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3

Maandag
Dinsdag

6
7

Donderdag
Vrijdag

9
10

Maandag
Dinsdag

13
14

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15
16
17

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

20
21
23
24

Maandag
Dinsdag

27
28

Activiteit
Koersbal 55+ Metslawier
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Knutselen
Koersbal 55+ Metslawier
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken

Ruimte
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei

Tijd
14.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
14.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur

Maart
Datum
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3

Maandag
Dinsdag

6
7

Donderdag

9

Activiteit
Koersbal 55+ Metslawier
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Knutselen
Kapeldienst

Ruimte
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht

Tijd
14.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
15.30 uur

Vrijdag

10

Maandag
Dinsdag

13
14

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15
16
17

Maandag
Dinsdag

20
21

Donderdag
Vrijdag

23
24

Maandag
Dinsdag

27
28

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

29
30
31

Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Kleding verkoop H en A Mode
Koersbal 55+ Metslawier
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Amusement koor Haven in
zicht
Koersbal 55+ Metslawier
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje

Romsicht

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
14.00 uur –
16.00 uur
14.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

14.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur

Romsicht
Romsicht

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

Don. 05 Januari

Don. 02 Februari

Don. 02 Maart

30 maart

Don. 12 Januari

Zon. 12 februari *

Don. 09 Maart

06 April

Don. 19 januari

Don. 16 Februari

Don. 16 Maart

13 April

Don. 26 januari

Don. 23 Februari

Don. 23 Maart

20 April

* Heilig avondmaal
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 ongeveer 9.30 tot 10.30 uur, in zaal
“Romsicht” bij de Fam. J. Streekstra.
Bijbelstudie:
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
5 januari, 2 februari, 2 maart

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

Metslawier toen en nu

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

www.allema.nl

Master Fon Loanstritte nr. 6. Hier was vroeger een smederij in gevestigd met een winkel in
huishoudelijke goederen. Later was er nog de kapsalon van Popke Kooi.

Foto’s © Doede Jongeling

Verslag van het jeugdhonk “de Oanrin”
Meidielingen:
Ek is “De Oanrin” te hier foar feestjes en partijen. De kosten bedrage foar in bernefeestje 25 euro
en oare feestjes 35 euro. Freegje nei de mooglikheden by immen fan it bestjoer.
Efkes in berjocht oer jeugdhonk “De Oanrin”. It rint al wer omtrint nei it ein fan 2016, in jier wêryn
der ferskate aktiviteiten organisearre binne foar de jongereien yn ferskate leeftyd kategoryen.
Sa is der foar de jonges en famkes dy nei it fuortset ûnderwiis gean elke twadde sneon fan de
moanne, allinne net yn de simmer moannen, soos yn “De Oanrin”. Hjir kin de jongerein “tsjillen”,
darte of lekker yn de bank hingje telefyzje sjen. Ek meie der spultsjes fan hûs meinommen wurde.
Op dizze jûnen binne der altyd frijwilligers (faak âlders) oanwêzich. ôfrûne jierren is ôfsletten mei
kampeare en in Bbq op it fuotbalfjild. In hiel gesellich en slagge aktiviteit, mei yn de moarn in
hearlik fersoarge moarnsbrogge. Ek dit jier stiet dizze ôfsluting wer op de planning.

Wy binne altyd op syk nei frijwilligers dy helpe wolle by de jeugdsoos of wêr wy in berop op kinne
dwaan by aktiviteiten. As jo ynteresse hat, tips foar aktiviteiten of wat dan ek kinne jo dit oanjûn by
immen fan it bestjoer.

Yn oktober is der in spokentocht organisearre. By dizze spannende,
heftige en soms tige enge tocht wie in opjefte fan mear as 60
persoanen yn de leeftyd fan 12 o/m 25 jier âld. Yn en rûnom Mitselwier
sieten spoken, ferstoppe yn bermen of sels yn de beammen, om
de dielnimmers sa hurd mooglik te litte kjel wurde, mei as resultaat
reaksjes as; “ik wol nei hûs” of “bliksem”. Waarden de dielnimmers
ûnderweis betrapet troch “hunters” kaam dizze groep op de swarte list. De hunters wiene op de
rûte om de groepen op te sykjen, hja wiene yn de auto, fyts of op de brommer.

Positive weromsjen op de ôfrûne aktiviteiten folget hjir in oankundiging foar de kommende
aktiviteiten. Yn de krystfakânsje sil der in darttoernoai foar de jongerein o/m 15 jier weze, de
eksakte datum folget noch. Op 30 jannewaris is der foar jong en âld de jierlikse nijjiersresepsje.
Fansels is elkenien ek hieltyd wolkom op de lêste sneon fan de moanne foar de gesellige middei.
Fanwege oare aktiviteiten yn it doarp is op âldjiersdei “De Oanrin” net iepene. Wy wolle út namme
fan it bestjoer alle frijwilligers nochris betankje foar har ynset, top!

“11 novimber wie de dei” dat wy
Sint Maarten rûn hawwe troch
it doarp. De learlingen fan de
boppebou fan de basisskoalle
hawwe jild inzameld fan doar
oant doar wylst de lytsere bern
yn in optocht, begelaat troch
de Mitselwierster drumband.
Mear dan 100 bern hawwe hjir
oan dielnommen. De opbringst
is foar it oanskaffe fan in
boarterstastel foar de boarterstún.
It totaalbedrach is wat mear as
800 euro, dit is tegearre mei de
opbringst fan 2015. Alle bern
hawwe in pûdsje snobberij krigen.

Ek Sinteklaas hat dit jier wer in
besite brocht oan Mistelwier. Alle
bern mochten de skoech sette yn
“De Oanrin”. De Sint telde mear
as 70 skuon dy syn piten folle
hawwe! Op 25 novimber wie der in
Pietendisco en mochten de bern
har skoech, mei in kadootsje, wer
ophelje.

Ta beslút in meidieling wat giet om it bestjoer, nei jierren lange ynset bin ôfgien út it bestjoer Titie,
Arjen en, wat minder lang sitten mar wol ynset, Saake Wietse. Sy binne ûnderwilens op passende
wize betanke foar har ynset. It hjoeddeistige bestjoer is as folget: Marijke, Ytsje, Tietia, Andries,
Jelle, Waling, Winand en Leo.

It bestjoer winsket jo noflike feestdagen en in gelokkich 2017!

Elkander is de
nieuwe naam van
De Friese Wouden
in Dantumadiel en
Pasana Ouderenzorg

Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dongeradeel:

Woonzorgcentrum Dongeraheem
Dongeradyk 67, Dokkum

Woonzorgcentrum De Skûle
Stationswei 12, Metslawier

Woonzorgcentrum Spiker
Nesserweg 2, Ternaard

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging
Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf
www.elkander.frl | tel. 088 - 512 7004

Nijsgjirrige minsken
Geart en Janke Weidenaar). En dêr binne Jannie har heit en mem ek te hôf brocht. De Sijtsma’s
komme ek út dizze streek. It wenjen yn Mitselwier foldocht ús tige by tige”.
Als vaste rubriek voor onze dorpskrant stellen wij een aantal vragen aan een bekende (of
juist minder bekende) inwoner. Tijdens dit interview vragen we hem of haar het hemd van
het lijf. Dit onder het motto van: “It is net dat wy nijsgjirrich binne, mar wy wolle graach
alles witte, no!”
Vandaag maken we kennis met Piter Dykstra. Piter woont sinds oktober 2015 samen met Jannie
Sijtsma aan de B.Bekkerstrjitte in Metslawier. Piter is geboren in 1950 in Warns, bekend door
de Slag bij Warns, ook wel de Slag bij Stavoren genoemd. Op 26 september 1345 streden de
Friezen hier voor hun vrijheid tegen de troepen van Graaf Willem IV van Holland. En kwamen als
overwinnaars uit de strijd; in het moerassige landschap van het Reade Klif gingen de Hollandse
troepen ten onder.

Het zal de lezer zeker zijn opgevallen dat de Friese taal en cultuur Piter na aan het hart ligt.
Dat is ook de reden dat hij lid is van de Jongfryske Mienskip. Deze vereniging geeft vier keer per
jaar het tijdschrift “Nij Frisia” uit. Op deze manier probeert men de Friese taal, cultuur en identiteit
te promoten. Piter zorgt voor de opmaak van het blad. Vorig jaar kon de vereniging haar 100-jarig
jubileum vieren. En gelukkig is er ook sprake van nieuwe, jonge aanwas. Mocht u eens het OostFriese Waddeneiland Borkum bezoeken, dan wordt u daar welkom geheten bij een grenspaal met
pompeblêd. De Jongfryske Mienskip zorgt ervoor dat er aandacht wordt geschonken aan Friese
veldslagen uit het verleden, zoals de Slag bij Vronen op 27 maart 1297. En op 22 december dit
jaar vindt een demonstratie plaats voor beter Fries onderwijs. Mocht uw interesse in het tijdschrift
of de vereniging zijn gewekt, dan verwijs ik u graag naar de website van de Jongfryske Mienskip:
www.jongfryskemienskip.frl

Tot zijn 14e levensjaar heeft Piter in Warns gewoond. Heit Dykstra, die boer was, verhuisde in
1968 met zijn gezin naar Oldeberkoop in de Stellingwerven. In 1968 verruilde Piter Oldeberkoop
voor Groningen om daar te gaan studeren. Hierover vertelt Piter het volgende: ”Ik bin begûn
mei biology te studearjen, mar op in stuit haw der foar keazen om mei filosofy troch te gean. Dat
haw ik ôfmakke, mar ik haw der ynformatika by dien om letter dochs wurk krije te kinnen. Ik moat
tajaan dat ik ek wol wat in pierewaaier wie. Ut ús hûs yn Grins wei koene wy it rekkensintrum fan
de universiteit lizzen sjen mei de kompjoeterhal en it koelgebou fan de grutte Cyber-kompjoeter
dy ‘t deryn stie. Ik tocht: `Sok moai boartersguod sa ticht by hûs moat brûkt wurde’. It wie in 64bits kompjoeter. Dat ha jo no op jo buro stean. Sa hurd kiinne de tiden feroarje, mar sa bin ik mei
ynformatika begûn”.
Na de studie volgde een baan als leraar aan de gemeentelijke HTS in Groningen, gevolgd door
de Hanzehogeschool. Uit het klaslokaal dus weer in het klaslokaal. Piter geeft zijn visie op het
onderwijs: ”As dosint binne jo der yn it foarste plak foar de learling of de studint. It draait om
harren foarming. Ik ha mysels altiten sjoen as in tsjinner fan de kollektive sektor. Yn ús lân is it sa
regele dat de steat soarget foar it ûnderwiis en dat is de bêste garânsje foar likense kânsen foar
eltsenien by de start yn de maatskippij. Dêrom fyn ik ek dat ûnderwiis, mar ek sûnenssoarch, net
oan de ‘Markt’ oerlitten wurde kin.
Ik ha my slim steurd oan de skoallemanagers dy’t in soad jild útjouwe oan fuzys en nije gebouwen
foar hyltiten gruttere ynstituten ta meardere eare en gloarje fan harsels en de hichte fan harren
eigen salaris. Ik ha wol spul hân mei myn tiemlieder by it HBU omt ik in learling nei de universiteit
ferwiisde: dat wie net yn it belang fan ús organisaasje!
Ik bin ek in foarstanner fan in basisynkommen. En ik kin ek mei langstme weromtinke oan de
sikefûnstiid. Troch de ‘Marktwerking’ mei de fersekerings fan no is de solidariteit nei de bedelte
rekken”. Vanaf 2007 tot 2015 was Piter als docent gedetacheerd bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij hoopt in 2017 een promotieonderzoek over sociale simulatie af te ronden.
Piter is in 1975 getrouwd en heeft een zoon. Een grote klap in hun leven was het overlijden van
zijn echtgenote en moeder van zijn zoon in 2006. Daaraan vooraf gingen zes jaar van ernstige
ziekte. Na verloop van enkele jaren lukte het om de draad weer op te pakken. Piter komt in contact
met Jannie Sijtsma die hij nog kende van hun beider HBS-tijd. Gedurende enkele jaren woonden
ze in Waskemeer. Op mijn vraag hoe ze in Metslawier terechtkwamen antwoordt Piter:
“Wy wennen op in boerespultsje by Waskemar. Mar doe ‘t myn soan te studearjen gie bleau ik
allinne oer en fûn ik it hûs te grut en it lân brûkte ik ek amper. Sadwaande haw ik it te keap set en
doe ‘t ik Jannie wer trof ha wy tegearre om wat oars socht.
Wy hawwe ek wol yn de Súdwesthoeke sjoen dêr ‘t ik berne bin. Mar dan sykje jo wat jo fyftich jier
lyn efterlitten hawwe en dat fine jo net. Alles is feroare en altemets net altiten ten goede.
Eins liket Mitselwier no mear op myn berteplak Warns fan fyftich jier lyn as it Warns fan no.
Dizze omkriten wiene ús lykwols net frjemd. Jannie har mem komt fan Nijewier (hja is ien fan

Van de vele hobby’s die Piter heeft is boten restaureren er één. Het schip dat hij nu bezit,
de “Aventoer”, is een luxe motorjacht in 1927 gebouwd door scheepswerf De Dageraad te
Woubrugge, één van de vijf werven in Zuid-Holland van de beroemde familie Boot. Voor de
botenliefhebbers of scheepskenners noem ik even de afmetingen van het schip: 26,95x5,40, 135
ton, 320 pk DAF. Piter vertelt:”Dit skip wie eartiids boud as in sân- en grint-skip foar de Hollânske
rivieren. Ik haw it yn 2008 kocht om der yn te wenjen, mar ik bin der noch hyltiten mei dwaande.
It moaiste ferhaal is dat der in man fan goed yn de tachtich by it skip lâns kaam. It wie by de
werf yn Harns en ik wie der op oan it wurk mei de restauraasje. De man frege my oft dit faaks
de ‘Avontuur’ wie. Ik sei: ‘Ja.’ en doe sei er: ‘Dit schip heeft mijn vader nog getekend en mijn
grootvader heeft het gebouwd’. Doe kaam út dat dizze man Bouwe van Wijk wie; âlddirekteur fan
it van Wijk-sloepenfabryk út Woubrugge. Syn heit hie tekenaar west by de Dageraad en hy wie
troud mei in dochter fan Boot, dat sadwaande. No hie Boot al fiif soanen yn de direksje en derom
koe van Wijk-senior net hegerop. Hy is doe mar in werf foar himsels nêst de Bootwerf begûn, dêr
‘t er de moaiste sloepen boude. De irony is no dat yn de jierren sântich-tachtich fan de foarrige
ieu alle Boot-werven falyt gien binne mei de resessy yn de skipsbou, mar de van Wijk-werf bestiet
noch jimmer en is no tige ferneamd. Wat apart no, dat sa ‘n âld man noch altiten wit hokker
skippen syn heit en pake makke hawwe.
De ôfrûne simmer is de Aventoer ûnder de namme ‘Methusalem’ as teaterskip brûkt. Mei it skip
en en it teaterselskip haw ik op ferskate plakken yn Drinte en Grinslân lein. It selskip Iemandsland
spile oan board de foarstelling ‘De Kronieken van Kapitein Kolk’. Kapitein Kolk is in nuveraardich
personaazje dat úthâldt dat er hûnderttwaennjoggentich jier is, in soad fan de wrâld sjoen hat, in

protte meimakke en in hopen ferneamde minsken moete hat lykas Darwin en Lenin. Bert Hadders
en de Nozems dy’t oars ek muzyk meitsje en yn it Feankoloniaals sjonge, spilen syn soannen en
soargen foar muzikale fariaasje. It wie in kostlike foarstelling dêr ‘t in protte folk op ôf kaam. Mei
subsydzje fan de provinsje Drinte wie in toernee fan twa moanne mooglik.
Mei in oar skip, in snikke, haw ik jierren de Sinterklaasyntocht yn Easterwâlde, Donkerbroek en
Wynjewâlde dien. De Aventoer kin behalven as teaterskip ek foar groepstochten (mei skipper)
brûkt wurde”.
Waar word je blij van?
“By it sjen fan fereale minsken of gewoan dat je sjogge dat minsken wille yn it libben ha. En
fansels fan Jannie en myn soan Jouke.”

Nutma Schilders
Voor al uw glas- en schilderwerk

En waar word je verdrietig van?
“Dat minsken meiïnoar stride en elkoar net it ljocht yn ‘e eagen gunne”.
Stel dat je volgend jaar tot premier zou worden gekozen, welke drie acties staan dan op je
prioriteitenlijstje?
“Yn it foarste plak soe ik ha wolle dat eltsenien in basisynkommen krije soe; twaddens dat it
Frysk lykberjochtige wurdt oan it Hollansk en fierders ophâlde mei it brûken fan fossile brânje en
oergean op griene enerzjy’’.
Tot slot, heb je nog een motto?
‘’Ik haw der net foar keazen Fries te wêzen, ik haw gewoan gelok hân’’.
December 2016, BP yn gearwurking mei Piter Dykstra

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

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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Wandelmiddagen in Oosternijkerk
Beste lezers,
Wist u al dat we in Oosternijkerk gestart zijn met wandelmiddagen?
Hier en daar hangen al flyers om iedereen daarvan op de hoogte te brengen.
Via deze dorpskrant willen we nog het één en ander toelichten.
De wandelmiddagen zijn er voor u!
Het is een rustige wandeling van ongeveer één uur met halverwege een pauze.
Er wordt in twee groepen gewandeld zodat u in een tempo kunt wandelen die bij u past.
Na de wandeling is iedereen uitgenodigd in dorpshuis de Terp om na te praten onder het genot
van een kopje koffie of thee.
Bij slecht weer is er gelegenheid om binnen activiteiten te doen. Zo hebben we in december al een
zeer geslaagde middag gehad tijdens het maken van kerststukjes.
Deze middagen zijn geheel kosteloos zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen.
Het project ‘Mei elkoar ûnderweis’ wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Buurtzorg
Nederland, de gemeente Dongeradeel en dorpshuis de Terp.
Het wandelproject is in principe voor ouderen en chronisch zieken met of zonder rollator maar ook
rolstoelgebruikers kunnen meedoen!
Iedere vrijdagmiddag om 14.30 uur is de start in Dorpshuis de Terp , doktersfiif 22 te Oosternijkerk
U kunt u aanmelden bij team Buurtzorg Dongeradeel via tel nr: 06-2350 0926 of via het volgende
e-mail adres: dongeradeel@ buurtzorgnederland.com.
Ervaren verpleegkundigen en vrijwilligers lopen met u mee.
Heeft u geen vervoer dan kunt u dit aan ons doorgeven en dan zoeken we een oplossing.
We hopen op uw deelname! Mantelzorgers mogen natuurlijk meelopen.
Heeft u tijd en zin om als vrijwilliger mee te helpen dan zijn we daar erg blij mee!
Heel graag tot ziens!

DVD iepenloftspul
Nijs fan Stichting Iepenloftspul Mitselwier

Der is een DVD-film makke fan it iepenloftspul “Foarby it Boarkumer fjoer”!
De DVD`s binne te krijen bij R.Verbeek Skipfeartsein 18 en ek te bestellen op
r.verbeek1@knid.nl.
De kosten binne 10 euro per stik!!
It Bestjoer

Carbid schieten op oudejaarsdag

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.

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

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

Diverse mededelingen
Aanschaf EHBO koffer
Dorpsbelang heeft, in overleg met de leden van de EHBO in ons dorp, besloten om een koffer
voor algemeen gebruik aan te schaffen.
Deze kan dan gebruikt worden bij alle activiteiten die plaatsvinden in Metslawier.
De koffer zal in beheer zijn bij Livius Meinsma, De Snikke 30 ( telf. 242293) en kan dan bij hem
opgehaald worden.
Dorpsbelang

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

Biologisch met de hand geplukte appels
Hallo allemaal,
Bij Jan en Alie Popkema op de Snikke 5 zijn ze weer volop verkrijgbaar:
Biologisch met de hand geplukte appels.
Voor appeltaart, appelmoes of appelbeignet.
1 zak a 2½ kg € 2,00.

Bankieren
waar,
wanneer

De opbrengst gaat volledig naar:
“Kinderen van de Zon”
Project voor straatkinderen in Peru

Inzameling Kerstbomen
De inzameling van Kerstbomen zal plaatsvinden op 7 januari 2017.
Tijd:
Plaats:

tussen 10 en 12 uur
jeugdhonk

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
Op uit te reiken loten zijn weer mooie prijzen te winnen door de jeugd.

Een aandeel in elkaar
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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.
Openingstijden
Zoals bekend, is het Mienskipshûs Doarpstsjerke wekelijks op zaterdag en zondagmiddag van
13:30 tot 17:00 uur geopend. Het weekend van Kerst en oud en nieuw is de Tsjerke gesloten.
Vanaf 5 januari zijn de vrijwilligers weer aanwezig om een rondleiding te geven en bezoekers te
informeren. U bent dan weer welkom en de koffie / thee wordt snel gezet.
Sinds de opening in maart jl. hebben al ruim 1300 mensen de Doarpstsjerke bezocht. Soms voor
het bijwonen van een activiteit, maar ook werden de tentoonstellingen goed bezocht.

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

Stilte en Retraite moment
Vanaf 18 januari starten we op de 1ste en 3de woensdag van de maand met een stilte en / of
retraite moment. De Doarpstsjerke is dan van 19:00 tot 20:30 uur open. Het is bedoeld voor
mensen die even een moment stil willen staan in een rustige omgeving. Een stilte, luister- en
nadenkplek. Er wordt gepaste muziek gedraaid en er is gelegenheid om een kaarsje op te steken.
Het blijkt dat steeds meer mensen hieraan behoefte hebben. Mogelijk als reactie op een leven
waarin je altijd druk bent en te weinig tijd en ruimte vrij maakt om te luisteren naar je innerlijke
stem. Ook is het een moment om stil te staan bij overleden dierbaren. Tijdens de openingstijden
kunt u gewoon binnenlopen. Er is een vrijwilliger aanwezig voor een praatje of het schenken van
een kop koffie of thee.
Quilt tentoonstelling
Van 14 januari t/m eind februari is in de Doarpstsjerke een tentoonstelling van verschillende quilts.
Deze quilts zijn gemaakt door inwoners uit de gemeente Dongeradeel. Zeker een bezoekje waard.
Brouwer’s Accordeon Orkest. 5 februari 15:00
Op 5 februari komt het Brouwer’s Accordeonorkest (BAO) een concert verzorgen. In mei 1955
werd dit orkest opgericht door de bekende accordeonpedagoog Marten Brouwer uit Gytsjerk;
het orkest heette toen: “Schoolorkest van Brouwer’s Muziekschool” en bestond uit de beste
accordeonisten van al zijn orkesten, aangevuld met uitblinkers onder de leerlingen van zijn, over
half Friesland verspreide, accordeonschool. Vanaf 1963 had Johan de With de leiding over het
orkest. In deze periode heeft hij met veel passie en grote gedrevenheid, in navolging van Marten
Brouwer, het orkest gedirigeerd met één van de belangrijkste uitgangspunten van de grondlegger:
zoveel mogelijk originele accordeonstukken. Het orkest speelt op unieke, speciaal ontworpen
instrumenten, die het geheel een zeer eigen en warme klank geven. Een orkest, met een
authentiek karakter, dat op muzikale en vakkundige wijze een breed repertoire ten gehore brengt.
Toegangsprijs is €7.50 voor freonen €5.00 (incl. 1 consumptie).
Meezingavond 24 februari 19:30
Het shantykoor “de Waadseesjongers” en het popkoor “Gewoan Oars” uit Wierum verzorgen een
gezellige meezingavond voor alle belangstellenden. In 1998 is het shantykoor opgericht en het
popkoor bestaat sinds 2015 en bestaat uit een groep enthousiaste zangers en zangeressen uit
Wierum en omgeving. Op deze avond kunt u natuurlijk komen om naar de muziek te luisteren,
maar meezingen kan tevens. Houdt u van zingen dan is dit zeker een leuke manier om kennis te
maken met de twee koren.
De entree is deze avond gratis.

Kunstroute 4, 5 maart en 11, 12 maart
Ook Mienskipshûs Doarpstsjerke is dit jaar deelnemer aan de kunstroute. Werk van een
gastexposant wordt in deze periode tentoongesteld in de Doarpstsjerke. Elk jaar is Lauwersland
het toneel van een Kunstroute. Ateliers van de regio houden dan open huis. Sinds 1992 wordt
de route door Lauwersland georganiseerd en in 2016 werd het 25-jarig jubileum gevierd van
atelierroute Kunst aan Huis. Kunstenaars uit Noordwest Groningen en Noordoost Friesland, in het
gebied rond het Lauwersmeer dat Lauwersland wordt genoemd, stellen hun ateliers gedurende
twee weekenden in maart open voor publiek. Gastexposanten schuiven aan waardoor er een
levendige en interessante route ontstaat die je op verrassende plekjes van de twee noordelijke
provincies brengt.
Agenda
Programma voor de komende tijd. (Noteer vast in uw agenda, t.z.t. volgt er meer informatie)
19 maart 15:00
2 april 15:00
21 mei 15:00

Orgelconcert v.d. Zwaag
Fryslân Brass
De Band Progress

Toegangsprijs €7.50 Freonen €5.00
Toegangsprijs €10.00 Freonen €7.50
Toegangsprijs €7.50 Freonen €5.00.

Tot slot
Wist u dat:
- Sinds de opening in maart jl. hebben al ruim 1300 mensen de Doarpstsjerke bezocht. Soms
voor het bijwonen van een activiteit, maar ook werden de tentoonstellingen goed bezocht.
- Mienskipshûs Doarpstsjerke ook gehuurd kan worden of gebruikt kan worden voor trouw- of
rouwdiensten. Zelfs het burgerlijk huwelijk is in dit gebouw mogelijk.
- Op afspraak ook groepen welkom zijn. In overleg kan hiervoor 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

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

Algemene informatie
Ambulance / Brandweer / Politie

112

In niet - levensbedreigende situaties
Ambulance
Brandweer
Politie

22 20 33
22 80 20
0900-8844

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

0900-8844

Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer

14 05 19
29 87 77

Dokterswacht

0900-11 27 112

Huisarts:
H.M.A. Wijmenga
B.Bekkerstrjitte 19

Tel: 24 12 70
Tel: 24 11 19 (spoed)

Tandarts:
A.A. Herbig
Roptawei 22

Tel: 24 13 60

