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NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • 

KOZIJNEN EN BOUWMATERIALEN • TEKENWERK

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

De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 28.
Kopij kunt u voor 22 juni 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.

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

Beste dorpsgenoten,

Na een kwakkelwinter hopen we op een zacht en zonnig, voorjaar.
We hebben spannende verkiezingsweken achter de rug. En wat u ook mag vinden van de uitslag, 
de opkomst was geweldig!
Tegelijkertijd kon u een nieuwe gemeentenaam kiezen. Het werd: Noardeast-Fryslân.
Het blad dat voor u ligt brengt u op de hoogte van alle komende gebeurtenissen in Metslawier.
Twee dingen willen we speciaal onder uw aandacht brengen: de jaarvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelang ( 10 april a.s.) en de vacature in de redactie van M.A.
Door de jaarvergadering te bezoeken en mee te praten hebt u invloed op de leefbaarheid van ons 
dorp. Zeker belangrijk in tijden van krimp.
En we hopen dat iemand de redactie komt versterken, want dat is belangrijk voor het voortbestaan 
van Metslawier Aktief.

Wij wensen u veel leesplezier. 
Redactie Metslawier Aktief.

Vacature
De redactie van Metslawier Aktief is op zoek naar een iemand 
(m/v) die ons team komt versterken.
Sietse Kingma, die de opmaak van het blad verzorgt, heeft 
aangegeven binnen niet al te lange tijd te willen stoppen.

Als je verstand hebt van grafisch vormgeven en kunt werken met 
Indesign, dan ben jij de juiste persoon.

Wij bieden je een gedegen inwerktraject, waardering van alle 
dorpsgenoten en vier gezellige vergaderavonden per jaar.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Sietse, 
telefoon: 06-43417418 Je kunt je aanmelden via onze website: 
redactie-ma@hotmail.com
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Activiteiten in de Skûle

Een greep uit de activiteiten van De Skûle van april tot en met juni 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.

Voor meer informatie:
0519 - 24 12 96

KUNSTSTOF KOZIJNEN

kozijnen
deuren
zonwering
dakgoten
schuifpuien
gevelbekleding
dakkapellen
dakramen

Grienewei 45  |  9137 RZ Oosternijkerk

    

    

  April 2017

Datum Activiteit Ruimte Tijd 
Maandag 3 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 4 Handwerken

Knutselen 
Gjetmoei
Romsicht 

10.45 uur
15.00 uur 

Woensdag 5 Koersbal Romsicht 14.30 uur
Vrijdag 7 Huiskamer &

Borreluurtje
Romsicht 15.00 uur

16.15 uur
Maandag 10 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 11 Handwerken Gjetmoei 10.45 uur
Woensdag 12 Paasbroodmaaltijd 
Donderdag 13 Been en onder mode Renee pama

En Gero footware (schoenen) 
Heilig avondmaal  

Romsicht
 
Romsicht

10.00 uur 

15.30 uur 
Vrijdag 14 Huiskamer &

Borreluurtje 
Romsicht 15.00 uur

16.15 uur 
Maandag 17 2e Pasen koffiedrinken in zaal Romsicht 9.30 uur
Dinsdag 18 Handwerken

Spelmiddag 
Gjetmoei
Romsicht 

10.45 uur
15.00 uur 

Woensdag 19 Koersbal Romsicht 14.30 uur 
Vrijdag 21 Huiskamer &

Borreluurtje 
Romsicht 15.00 uur

16.15 uur 
Maandag 24 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 25 Handwerken

Muziekkorps UDI Oosternijkerk 
Gjetmoei
Romsicht 

10.45 uur
19.30 uur 

Donderdag 27 Koningsdag vanaf 9.30 uur 
Koffiedrinken in de zaal.  (samen 
tv. Op de beamer kijken)

Romsicht   9.30 uur 

Vrijdag 28 Bingo
Borreluurtje 

Romsicht 
Romsicht 

15.00 uur
16.15 uur  

     



  Mei 2017

Datum Activiteit Ruimte Tijd 
Maandag 1 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 2 Kleding verkoop Romsicht 14.30 uur 

tot 16.00 
uur 

Woensdag 3 Koersbal Romsicht 14.30 uur 
Donderdag 4 Bijbelstudie Gjetmoei 9.45 uur 
Vrijdag 5 Bevrijdingsdag / Borrel  Romsicht 15.00 uur    

16.15 uur
Maandag 8 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 9 Handwerken

Knutselen 
Gjetmoei
Romsicht 

10.45 uur
15.00 uur 

Vrijdag 12 Huiskamer &
Borreluurtje 

Romsicht 15.00 uur
16.15 uur 

Maandag 15 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 16 Handwerken 

Spelmiddag
Gjetmoei 10.45 uur

Woensdag 17 Koersbal Romsicht 14.30 uur 
Vrijdag 19 Huiskamer &

Borreluurtje 
Romsicht 15.00 uur

16.15 uur 
Maandag 22 Samenzingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 23 Handwerken

Bruidsmodeshow
Gjetmoei
Romsicht 

10.45 uur
15.00 uur 

Vrijdag 26 Bingo
Borreluurtje 

Romsicht 
Romsicht 

15.00 uur
16.15 uur  

Maandag 29 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 30 Handwerken Gjetmoei 10.45 uur
Woensdag 31 Koersbal Romsicht 14.30 uur   

    

  Juni 2017

Datum Activiteit Ruimte Tijd 
Donderdag 1 Bijbelstudie Gjetmoei 9.45 uur 
Vrijdag 2 Huiskamer &

Borreluurtje 
Romsicht 15.00 uur

16.15 uur 
Maandag 5 2e Pinksterdag koffiedrinken in 

zaal 
Romsicht 9.30 uur

Dinsdag 6 Handwerken
Knutselen 

Gjetmoei
Romsicht 

10.45 uur
15.00 uur 

Vrijdag 9 Huiskamer &
Borreluurtje 

Romsicht 15.00 uur
16.15 uur 

Maandag 12 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 13 Handwerken Gjetmoei 10.45 uur
Woensdag 14 Koersbal Romsicht 14.30 uur 
Vrijdag 16 Huiskamer &

Borreluurtje 
Romsicht 15.00 uur

16.15 uur 
Maandag 19 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 20 Handwerken

Spelmiddag 
Gjetmoei
Romsicht 

10.45 uur
15.00 uur 

Vrijdag 23 Huiskamer &
Borreluurtje 

Romsicht 15.00 uur
16.15 uur 

Maandag 26 Samen zingen Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 27 Handwerken Gjetmoei 10.45 uur
Woensdag 28 Koersbal (laatste keer ) Romsicht 14.30 uur 
Vrijdag 30 Bingo

Borreluurtje 
Romsicht 
Romsicht 

15.00 uur
16.15 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 

 
Don.  6 april   Don. 11 mei Zon. 11 juni *

Don.  13 april *   Don. 18 mei Don. 15 juni

Don.  20 april   Don. 25 mei Don. 22 juni

Don.   4mei   Don.  1 juni Don. 29 juni

 * 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 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:  april,  mei,  juni 
                   



Tel. 0519 - 29 64 44
Dokkum

Adem- & Ontspanningstherapie 

Methode Van Dixhoorn 

 

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten 

 

Kijk voor meer informatie op de website: 

www.praktijkopademkomen.nl of mail: 

info@praktijkopademkomen.nl of bel gerust: 

Jantine Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360 

 

 

verbouw 

nieuwbouw 

renovatie 

utiliteitsbouw

onderhoud

w w w . h i e m s t r a - b o u w b e d r i j f . n l 

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

Ambachtelijke bouwers,
met een moderne visie!

Shiatsutherapie / Triggerpoint / Dornmethode / Massages / EFT

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

Bij o.a. acute en chronische pijnklachten, bewegingsbeperking,
beenlengteverschil, slapeloosheid, stress, 

geestelijke ondersteuning, spijsverteringsproblemen.

Internet: www.praktijkgezondheidszorg.nl
E-mail: info@praktijkgezondheidszorg.nl

Vergoeding mogelijk via aanvullend pakket van zorgverzekeraars.
Ook zonder verwijsbrief van een arts kunt u een afspraak maken.

Info en afspraken: 0519-571737 / 06-10090092 of info@praktijkgezondheidszorg.nl

it Skoar 12
9145 CD Ternaard

Mevrouw A. Jongmans



Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Restauratie

Tel: 0519-241335         www.allema.nl

Bouwbedrijf
P. ALLEMA  bv
Niawier

Aanmelden nieuwe leerlingen CBS De Rank schooljaar 2017-2018.
In het schooljaar 2017-2018 zijn er in Metslawier kinderen die 4 jaar worden en dus naar de 
basisschool mogen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn dat uw kind op CBS De Rank naar school 
gaat. Voorheen werd er een zogenaamde inschrijfavond georganiseerd. Sinds vorig jaar gebeurt 
dat niet meer. Hieronder staat beschreven hoe de procedure van aanmelding en het bezichtigen 
van de school nu geregeld is.

Op welke manier kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool?

Dat kan op verschillende manieren plaatsvinden:

-  Wanneer uw kind al naar Peuterspeelzaal De Pikestjelp gaat, hoeft u meestal niets te doen. De 
school is in het bezit van een lijst met peuters en de directeur of juf neemt zelf zo’n 10 weken 
voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op. 

-  U kunt uw kind via de website van de school, www.rank-arlanta.nl, aanmelden via de knop 
<aanmelden kind> onder de menuknop <Informatie>. N.a.v. het ingevulde formulier neemt de 
directeur contact met u op.

-  U kunt via de mail of telefonisch contact met de school opnemen om uw kind aan te melden. 
Het mailadres is rank@arlanta.nl en het telefoonnummer is 0519-241817.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Na aanmelding wordt u door de directeur uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens 
het gesprek bespreken we de routines op school, de procedure van het aanmelden/inschrijven en 
krijgen u en uw kind een rondleiding door de school. Verder is er voor u natuurlijk alle gelegenheid 
om vragen te stellen.

Ouders die al een leerling bij ons op school hebben, worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 
Zij krijgen alleen een aanmeldformulier van school, waarna de juf van groep 1 contact met u 
opneemt.

Voordat uw kind start in groep 1 draait hij/zij altijd twee dagdelen mee om te wennen.

Vriendelijke groet, 
Onno Bouma (directeur CBS De Rank)

Aanmelden nieuwe leerlingen CBS De Rank



Wat wy allegearre witten is dat der yn Metslawier 
soad talint run rint omtrend it darten. En om de 
nije Van Gerwen of Barneveld te ûntdekken by de 
jongerein wurdt der alle jierren in darttoernooi yn 
de Oanrin organisearre. Dit evenemint fynt elk jier 
plak yn de krystfakânsje, dit yn de leeftijdscategorie 
oant en mei 15 jier. It speltype wurdt oanpast oan de 
leeftyd, sa is it net altyd nedich om saneamd mei in 
dûbeld út te goaien en dus kin elkenien meidwaan. It 
wie in gesellige middei en alle dielnimmers waarden 
trakteerd op ranje en knakwoarstjes, ek krige 
elkenien in oantinken.

útslach: 
Winnaarsronde:  1e Gosse Jan, 2e Simon en 3e Arjen 
Verliezersronde: 1e Menno en 2e Bert

Wat stiet der ûnder oaren op de aginda dit jier: at jo dit lêsse is ûnderwilens it karnaval alwer west 
en sa is dit ek bart yn de Oanrin, ferslach sil yn de folgjende Metslawier Aktief komme. Ek dit jier 
sille wy meidwaan oan “De Nationale buitenspeeldag”. De buitenspeeldag wurdt hâlden op 14 
juny. Op dy dei wurde oeral yn ús lân strjitten ôfsletten foar ferkear, sadat bern der sûnder gefaar 
nei hartenlust boartsje kinne en op dizze middei de bern net mei de kompjûter of in oare foarm 
fan game dwaande binne. Fierder stiet in tennistoernooi, blommen ferkeap op Keningsdei en 
oare aktiviteiten op it programma. Foar it eksakte programma wurdt jo op de hichte hâlden! Dit kin 
troch in flyer yn de brievebus, de Metslawier Aktief of fia Facebook.

Yn de foarige Metslawier Aktief stiet in fout! It afhuren fan de Oanrin foar in bernefeestje moat 
weze 15 euro yn plak fan 25 euro. Ek is yn it wykein de Oanrin iepene foar de jongerein, 
Jongerein ûnder de 16 bin dan ek wolkom! Elke twadde sneon fan de moanne is der in spesjale 
jûn foar jongerein allinne ûnder de 16.

Graach sjogge wy jimme by de aktiviteiten fan de Oanrin.
It bestjoer   

Op dinsdag 23 mei 15.00 uur organiseren wij voor onze bewoners in de Skûle en eventuele 
belangstellenden een  bruidsmodeshow. Hier voor zijn we nog opzoek naar dames en heren die 
mee willen lopen in de show. Heeft u nog een trouwjurk of pak en zou u mee willen doen aan de 
Show, dan vragen wij u zich op te geven bij : 

Elly de Groot tel. 0612400001 of via E-mail activiteitenskule@elkander.frl 

Voor diegene die nog wel een jurk hebben of pak, maar er niet meer in passen, ook hen willen 
we vragen zich op te geven, we hebben meerdere meiden bereid gevonden om uw jurk of pak te 
showen. Ook voor diegene die van hun jurk een doopjurkje hebben laten maken, deze zouden we 
ook graag willen showen. 

X  Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.

X  De emancipatie van de vrouw houdt op wanneer haar auto het begeeft.

X  De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog. 

X  Een gast brengt altijd vreugde aan. Is het niet bij ‘t komen, dan is het wel bij ‘t gaan.

X  Aan alle studenten: Word bokser, meer kans op slagen.

X  De nieuwe loopbanen zijn inmiddels renbanen geworden.

X  Die verrekijker vergroot 8 maal. Toen ik hem een negende keer gebruikte deed hij 
X  het ook gewoon...

X  Eén van de redenen om geld te verdienen is om er zeker van te zijn dat je kinderen 
X  kontakt met je blijven houden.

X  Er staat een man op de bus te wachten. Zegt de buschauffeur: “kom van m’n bus af!”

X  Er zijn twee redenen waarom een man naar een café gaat: òf hij heeft geen vrouw òf 
X  hij heeft er wel een.

X  Gekheid is erfelijk je krijgt het van je kinderen.

X  Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen.

X  Gisteren werd er paniek gezaaid, vandaag stond het al een meter hoog.

X  Gokken is slecht. Wedden?

X  Het leven is als een neus. Je moet eruit halen wat er in zit.

X  Het verschil tussen jou en mij is dat ik een stuk salaris over heb aan het eind van de 
X  maand, en jij een stuk maand aan het eind van je salaris.

X  Het voordeel van een bezoek aan de huidarts is, dat je de uitslag hebt voor het 
X  onderzoek.

X  Ik ben de baas in huis, zolang mijn vrouw het goedvindt.

X  Ik ben niet dik, ik ben gewoon te klein voor mijn gewicht.

X  Ik kan het niet hebben als iemand me zegt dat ik niet tegen kritiek kan.

Nijs fan “De Oanrin”  Spreuken met een knipoog

Bruidsmodeshow in de Skûle



www.elkander.frl  |  tel. 088 - 512 7004

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

Pasana Ouderenzorg

Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging    
Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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. 

Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving

Onze locaties in Dongeradeel:

Woonzorgcentrum Dongeraheem  
Dongeradyk 67, Dokkum

Woonzorgcentrum Spiker  
Nesserweg 2, Ternaard

Woonzorgcentrum De Skûle 
Stationswei 12, Metslawier



In een vorige aflevering van MA (december 2015) hebben we gezien hoe onze `jongmeester` 
Arnoldus Herrema in Dokkum op de dagschuit naar Leeuwarden stapt om op uitnodiging van 
Bekker een bezoek te brengen aan Hinnemastate, Bekkers buitenverblijf bij Jelsum. Arnoldus zal 
Bekker nu van een andere kant leren zien dan de filosoof en sterrenkundige die hij in zijn studietijd 
in Groningen uit boeken had bestudeerd: een man van vlees en bloed die door zijn eigenzinnige 
opvattingen als theoloog en predikant, en dan vooral als bestrijder van het bijgeloof, tot zijn grote 
verdriet en teleurstelling met velen in conflict kwam. Arnoldus, die steeds meer sympathie krijgt 
voor de soms danig gekwelde geleerde, raakt echter vooral geïnteresseerd in Bekkers vertellingen 
over de dikwijls bizarre en vermakelijke vormen die het bijgeloof kan aannemen. Hier vervolgt 
Arnoldus zijn relaas:

Met een korte, stramme buiging en een afgemeten ‘Meester Bekker kan u ontvangen, heer 
Herrema’, houdt Gysbert de deur voor mij open en sluit deze met een zachte klik. Met ogen die 
moeten wennen aan het zonlicht na de gang door de donkerder gedeelten van de state, ontwaar ik 
Meester Bekker die met uitgestrekte hand op mij toekomt vanachter een zware schrijftafel bezaaid 
met boeken en papieren, opgesteld in een iets meer beschaduwd deel van het vertrek. Zijn 
handdruk is warm, hartelijk. ‘Welkom, jongmeester Arnoldus’, zegt hij, ‘ik ben vereerd dat u mijn 
uitnodiging heeft kunnen aannemen, want ik ben u een … bekentenis en een excuus schuldig. 
Vergeeft u mij mijn slordigheid, want ik vond uw brief … ja, zeer slordig van mij, ik ben doorgaans 
zeer punctueel in dit soort zaken … ik vond uw brief tussen de papieren bij de voorbereiding 
van de verhuizing naar hier, uw brief van enkele jaren geleden … zoekgeraakt dus, voor een tijd 
althans, maar ziet u … ik hoop dat ik u met mijn uitnodiging enige genoegdoening kan schenken.’ 
Ik weet niet meer wat ik heb gestameld als antwoord, maar het moet gunstig zijn geweest, want 
Meester Bekker geeft aan verheugd te zijn dat de kwestie voor mij was afgedaan. ‘Maar ik kan u 
ook zeggen, jongmeester Arnoldus’, vervolgt hij, ‘dat ik u niet alleen heb uitgenodigd om reden van 
genoegdoening, want wat mij trof in uw brief was vooral … ja, vooral uw sterrenkundige kennis 
en uw … ja, hoe zal ik dit zeggen … uw … wel … uw enigszins afwijkende visie op de moderne 
wijsbegeerte, maar wellicht dat wij hierover later nog eens van gedachten kunnen wisselen’. Ik 
kon moeilijk inschatten hoe Meester Bekker zich deze ‘afwijkende visie’ voorstelde , maar het was 

mij duidelijk dat ik genoegen moest nemen met dit 
voorlopige resultaat van misschien iets te onbezonnen 
ambitie. Nu mijn ogen wat gewend waren en het 
ongemak van het eerste moment was afgenomen, 
kan ik zijn verschijning pas goed in mij opnemen. 
Meester Bekker is kleiner van postuur dan ik mij had 
voorgesteld, maar is goed geproportioneerd, heeft 
een alleszins markant gelaat - om het woord ‘lelijk’ 
maar te vermijden - dat wordt omlijst door golvend, 
grijzend haar dat op zijn schouders valt 1, en met 
donkere ogen onder zware wenkbrauwen, eerder 
nieuwsgierig dan doordringend, die scherpzinnigheid 
en humor verraden, maar waarachter een moeilijk te 
doorgronden melancholie schuilgaat. Mijn blik wordt 
onwillekeurig getrokken naar zijn neus, die echter 
minder prominent is dan ik dikwijls had horen beweren. 
Bij Meester Bekker, die mijn blik kennelijk had gevolgd, 
speelt een nauwelijks waarneembare glimlach om de 
mondhoeken. ‘Ja …, jongmeester Arnoldus, de ironie 

wil dat er om mijn neus bijkans nog meer te doen is geweest dan om mijn geschriften … Ziet u, 
er zijn van die lieden die menen dat zij het karakter van een persoon kunnen aflezen van diens 
gelaatstrekken, maar hun twijfelachtige wetenschap nooit op zichzelf hebben toegepast 2. Maar 

Onderonsjes met Meester Bekker (3) 

neemt u plaats, jongmeester Arnoldus’, daarbij wijzend naar een met leer beklede stoel, schuin 
geplaatst tegenover de schrijftafel, ‘u zult ongetwijfeld vermoeid zijn van uw reis, en graag bied 
ik u iets te drinken aan, een warme thee misschien …?’ Ik geef aan dat ik in de bijkeuken al een 
verfrissing heb gehad, maar Meester Bekker staat erop dat ik een warme thee met hem drink, en 
trekt in een hoek achter de schrijftafel aan een schellenkoord. Nadat Gysbert de bestelling heeft 
opgenomen, wijst Meester Bekker nogmaals naar de stoel, en ga ik zitten terwijl hij in afwachting 
van de bediening heen en weer loopt met nu en dan de rechterhand aan zijn kin. ‘Ik meen uit uw 
brief te kunnen opmaken dat u mijn verhandeling over de kometen hebt gelezen, dat is toch juist, 
jongmeester Arnoldus?’ Ik knik ter bevestiging, en Meester Bekker vervolgt: `Daar heeft u goed 
aan gedaan, want ik vond dat zeker nodig, een wetenschappelijk betoog te schrijven tegen de 
waarzegpraktijken van geboortelezers en planetenlezers 3, hoe vermakelijk soms ook’. ‘Ik ken 
een man in mijn stad … in Dokkum, Meester Bekker’, probeer ik, ‘die duiven houdt die volgens 
hem voorspellingen kunnen doen. Dat is toch … meen ik … de kunst van auspicium?’ ‘Jazeker, 
jongmeester Arnoldus, jazeker, dat zegt u goed. Vogelschouwing of vogelkakeling, zo vertaal ik 
dat maar, waarzegging uit vogelgedrag of vogelgeluid, dat was het bedrijf van vogelkijkers en 
vogelluisteraars. En van Dokkum weet ik het niet, maar in het oude Rome stond deze wichelarij 
in hoog aanzien. Daar had men het Augurum Collegium, een maatschappij van wichelaars. Men 
ondernam niets van belang, zoals een veldtocht, zonder dit Collegium te raadplegen. Om een 
goede waarzegging te kunnen doen lette men op drie manieren op de vogels: op hun vlucht, op 
hun gezang of gekras en op de eetlust van hoenderkuikens.’ ‘De eetlust van kuikens …? ’, herhaal 
ik uit verbazing. ‘Jaha, hun eetlust, maar eerst over die manier van vliegen. Kent u dat verhaal van 
de arend en keizer Augustus? Nee? Welnu, toen de keizer nog een klein kind was, kwam er een 
arend uit de lucht vallen en rukte hem een stuk brood uit de hand dat hij aan het opeten was. De 
arend vloog daarmee omhoog, maar daalde weer naar de grond en liet toen het stuk brood vallen. 
Daaruit meende men het persoonlijk geluk en de voorspoedige regeerperiode van de keizer te 
kunnen voorspellen. En wat hun gezang of gekras betreft: kraaien, of het nu bonte of zwarte 
waren, voorspelden niet veel goeds, vooral niet als ze krassend aan de linkerhand voorbijschoten 
4. En dan die hoenderkuikens. Als een kuiken het voer zo gretig opslokte dat het weer uit zijn bek 
op de grond viel, dan werd dit als een goed voorteken gezien, maar als het voer onaangeroerd 
bleef, dan moest men vrezen voor een kwade uitslag’. 5

Voetnoten:
1 De haardracht was in de zeventiende eeuw al evenzeer aan de mode onderhevig als thans het 
geval is, en kon met de beroepsgroep, zoals het predikantengilde waar Bekker deel van uitmaakte, 
verschillen. (Kerk)historicus J. Exalto schrijft in een artikel getiteld `Baarden, snorren en pruiken als 
bron van onrust` het volgende: ‘Als uiterlijke beroepskenmerken van de gereformeerde predikant golden 
in de zeventiende eeuw de volle baard en het platte, kortgeknipte haar. Pas na 1670 wordt het haar 
in lange, golvende lokken gedragen. De pruik verschijnt onder het predikantenkorps voor het eerst in 
de achttiende eeuw. Lange haren werden door de rechtzinnige predikanten afgewezen omdat ze een 
teken zijn van vrouwelijke onderdanigheid …’ We mogen dan ook redelijkerwijs aannemen dat Bekker 
(die leefde van 1634 tot 1698), zoals hij doorgaans wordt afgebeeld, zijn eigen haar droeg en geen 
pruik gebruikte. Aannemelijk is dat bij de haarverzorging (niet alleen door de dames) krultangen werden 
gebruikt om het haar een golvend uiterlijk te geven. Het is mogelijk dat Bekker, die geregeld in conflict 
kwam met zijn rechtzinnige beroepsgenoten, zijn lange haar droeg om zich van hen te onderscheiden. 
In ieder geval deed hij blijkbaar geen moeite om zich fysiek aan hen te conformeren. 
2 De zogenaamde physiognomisten, die een ‘wetenschap’ beoefenden die bekend stond als de 
physiognomie of, vrij vertaald, de gelaatsleeskunde. Een 18e-eeuwse, verder anoniem gebleven 
physiognomist geeft op volgende wijze blijk van zijn geleerdheid door Bekkers gelaatstrekken onder 
de loep te nemen, zonder Bekker overigens bij naam te noemen: ‘Een der meest physiognomische 
aangezichten, ’t welk niet genoeg bestudeerd kan worden. Het aangezicht is enig in zijn soort, gelijk 
het levende origineel. Hardzinnigheid zonder sterkte, scherpzinnigheid zonder eenen eenvoudigen 
regelrechten waarheidszin, zou ik tot het karakter van dit aangezicht maken … In den mond en kin is 
naarstigheid, schranderheid, zwakheid en koelheid zichtbaar.’ De afbeelding toont het (niet bepaald 
flatteuze) portret van Bekker aan de hand waarvan deze beschrijving is gegeven. [Bron: ‘Bekkeriana, 
Balthasar Bekker biografisch en bibliografisch’, bewerking Jacob van Sluis, Fryske Akademie, Ljouwert/
Leeuwarden, 1994, p. 84 (hierna: ‘Bekkeriana’)]. Dat Bekker niet altijd werd gewaardeerd blijkt ook uit 



de Nederlandse vertaling van een Frans hekeldicht: ‘Om den duivel te vergeten / Balthasar, zoo moet 
je weten, / Dat ik in plat Hollands zeg: / Bekker hou je bakhuis weg!’ Hoewel de term `bakhuis’ (ons 
woord ‘bakkes’ voor ‘bek’ is daarvan afgeleid) oorspronkelijk geen negatieve bijklank had, treft ons dit 
toch als tamelijk grof taalgebruik. Aan dichter en toneelschrijver Pieter Langendijk (1683-1756) wordt het 
volgende rijmpje toegeschreven: ‘Had Balthasar geleefd in ’t kluis van St. Anthonie / Daar quam geen 
spook omtrent, uit schrik voor zulken tronie’. [Bron: W.P.C. Knuttel, ‘Balthasar Bekker, de bestrijder van 
het bijgeloof’, Bouma’s Boekhuis – Bert Hagen, Groningen – Castricum 1979, p. 28 (hierna: ‘Knuttel’)]. 
Ter verduidelijking: een kluis of kluizenarij is een klooster(tje) met slechts één monnik of zuster; St. 
Antonius was een bekende Franciskaan. 
3 De astrologie of sterrenwichelarij. Beoefenaren van deze kunst menen uit de stand van de sterren, en 
in het bijzonder die van de planeten, het tijdstip van de geboorte van een mens, zijn of haar karakter, 
levenswijze, levensgang en levenseinde te kunnen voorspellen. En dit bedrijf is, zoals Bekker verzucht 
in Boek I van zijn ‘Betoverde Weereld’ (Hoofdstuk III, p. 12) ‘tot op desen dag nog uit de weereld niet’. 
(En hoeveel mensen laten tegenwoordig nog wel niet hun ‘horoscoop trekken’!) In zijn verhandeling 
‘Onderzoek van de Betekeninge der Kometen …’ (1863) geeft Bekker blijk van zijn grote astronomische 
kennis, en stelt hij het (bij)geloof in de invloed van hemellichamen op het mensenleven op scherpzinnige 
wijze aan de kaak. 
4 Ons woord ‘sinister’ heeft zijn oorsprong in het Latijnse ‘sinistra’; dit kan, afhankelijk van de context, 
`zwart` of ‘links’ betekenen, en duidt op iets onheilspellends of geheimzinnigs. 
5 Bovenstaande illustraties van waarzeggerij zijn ontleend aan Bekkers ‘Betoverde Weereld’, Boek I, 
Hoofdstuk III, pp. 12-14. De volledige titel van Bekkers bekendste werk luidt: ‘De Betoverde Weereld, 
Zijnde een grondig ondersoek van ’t gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver aart en 
vermogen, bewind en bedrijf: als ook ’t gene de menschen door derselver kraght en gemeenschap doen, 
in vier boeken ondernomen van Balthasar Bekker S. Th. D. Predikant tot Amsterdam’, Daniël van den 
Dalen, Amsterdam 1691. Verwijzingen naar de ‘Betoverde Weereld’ worden hierna aangegeven met 
‘BW’, met vermelding van boek, hoofdstuk en pagina(‘s).
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DORPS ONTWIKKELING MAATSCHAPPIJ METSLAWIER

Budget voor aanzichtprojecten en budget voor leningen beschikbaar 
voor woningen in het beschermde dorpsgezicht van metslawier.

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 jaren veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, aan de 
hand van subsidie, het aanzicht van de woningen in bovengenoemde beschermde dorpsgezichten 
aan te pakken. Maar wist u dat er ook een mogelijkheid voor het lenen met een lage rente mogelijk 
is?

Het experiment DBDD wordt deels gefinancierd door gemeente Dongeradeel en deels door de 
Stuurgroep ANNO.

Meer informatie over het experiment (waaronder het aanvraagformulier) vindt u op http://www.
dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199/.

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”.  

D.O.M. Metslawier 

1. Paas bloemschikken: woensdag 5 april 20.00 uur. Voorbeelden liggen in de zijkamer vanaf 
 8 maart. Opgeven t/m/ 22 maart. Opgavelijst ligt ook in de zijkamer.

2. Koningsdag: donderdag 27 april s’ middags start van een spel bij Café, flyer volgt huis aan huis.

3. Klaverjassen: Café Veldzicht iedere 2e vrijdagavond van de maandag.

4. Bingo: Café Veldzicht, iedere 3e vrijdagavond van de maandag.

5. Maat klaverjassen: Café Veldzicht, iedere laatste vrijdagavond van de maand. 
 

Agenda Café Veldzicht 2017



Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 

Notulen jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Metslawier.

Deze jaarvergadering werd gehouden op 11 april 2016 in Café Veldzicht.

1.   Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
Op deze jaarlijkse ledenvergadering heet voorzitter Hette Meinema een kleine 50 belangstellenden 
een hartelijk welkom. Aanwezig zijn afgevaardigden van alle politieke partijen van Dongeradeel en 
Leonie Lammers van Thús Wonen. Met kennisgeving afwezig is Ina Witteveen, dorpen coördinator 
van de gemeente Dongeradeel. Zonder kennisgeving afwezig is wijkagent Trijntje van Dekken.  
De voorzitter spreekt zijn bijzondere dank uit aan de vele vrijwilligers die in Metslawier actief zijn.  
De voorzitter heeft de volgende mededelingen; 
-  Er zal geasfalteerd gaan worden op de Roptawei.  
-  Een herhaalde oproep aan alle inwoners van Metslawier om zich op te geven voor de AED- 
-  cursus. Tevens dient er een lijst te komen van mensen die ‘opgeleid’ zijn voor een AED.  
Ingekomen stukken; 
-  De Skûle zoekt nieuwe vrijwilligers 
-  Mail van de Tsjerkebuorren bewoners over de bomen rond de Doarpstsjerke en dan met name 
-  over het onderhoud van de bomen. 
 
2.   Vaststellen agenda  
Voorzitter wijzigt de agenda een klein beetje, hij voegt Thús Wonen aan punt 7 toe. Verder wordt 
de agenda onveranderd vastgesteld.
 
3.   Notulen van de jaarvergadering van 13 april 2015 
De notulen zijn afgedrukt in de Metslawier Aktief en op de website van Mitselwier. Er is een vraag 
over de skatebaan. De voorzitter geeft aan dat deze plannen veranderd zijn in een pannakooi. 
Voorzitter geeft verder aan dat er een mail naar Wetterskip Fryslân is gegaan over de afwatering 
via het Jellegat. Als laatste punt geeft de voorzitter aan dat de Andreaskruizen zijn weggehaald 
omdat het spoorfiets project niet door gaat.
 
4.   Jaarverslag van de vereniging van Dorpsbelang 2015 
Dit verslag wordt voorgelezen door voorzitter Hette Meinema.
 
5.   Financieel verslag 2014 
Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt. De volgende 
vragen worden aan de penningmeester gesteld:  
-  Waarom zijn de bankkosten zo hoog? Er is een foutieve afschrijving door de bank gemaakt. 
-  Waarom staat het fotoboek nog in het verslag? Af en toe wordt er nog een fotoboek besteld. 
Verder wordt het verslag voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.
 
6.   Verslag kascommissie 
Dit jaar bestond de kascommissie uit Arnold Nutma en Douwe Dam. Bij monde van Arnold Nutma 
wordt de penningmeester gedechargeerd. Douwe Dam verlaat de kascommissie, voor hem in de 
plaats komt Jan Cha Dol Rispens.
 
6a. Bestuursverkiezing 
Greetje Krol wordt unaniem aangenomen door de aanwezigen. 

7.   Verslagen commissie Dorpsbelang 
Groencommissie; Op 28 januari kwam onverwachts Staasbosbeheer langs in het Metslawierster 
bos om de schouwpaden vrij te maken voor hekkel en opruimwerkzaamheden. Het vrijgekomen 
hout mocht door de Boscommissie verkocht worden. Het onderhoud van de bospaden wordt 
door Piet Poutsma en Rense Visser gedaan. Helaas moeten de mannen erg veel uitwerpselen 
verwijderen voordat er met de werkzaamheden begonnen kan worden. Er zijn 80 vogelkastjes in 
en rondom Metslawier, hiervan was ongeveer de helft bewoond.          

Feestcommissie: Livius Meinsma verteld dat er in 2018 weer een dorpsfeest is. 2 avonden feest 
i.p.v. 3 is goed bevallen. Er zijn geen bestuurswisselingen geweest.
Ijscommite: Het ijscommite heeft in haar laatste vergadering besloten te stoppen als commissie. 
Diverse oorzaken zijn de reden dat de commissie gaat stoppen met alle ijsbaan gerelateerde 
activiteiten. Het geld wat de commissie nog in kas heeft, zal naar de rekening van Doarpsbelang 
gestort worden. De commissie geeft wel aan dat dit geld gereserveerd dient te worden voor een 
eventuele commissie die ijsactiviteiten wil beginnen.  
Sportstichting: Ruurd Verbeek verteld dat er op 20 mei de 60e Oost Dongeradeel wandeltocht 
gehouden zal worden. De drumband van Oosternijkerk zal de intocht verzorgen. Er zijn geen 
bestuurlijke wisselingen geweest.  
Iepenloftspul: Tijdens de vorige jaarvergadering was alles nog in nevelen gehuld, nu heeft Ruurd 
Verbeek wat meer informatie. Er zal Foarby it Boarkumer fjoer gespeeld gaan worden, verdeeld 
over 6 avonden in september. Er is voor 6 avonden gekozen vanwege de capaciteit van de 
tribune. 
DOM Metslawier: Gerrit van Dellen geeft aan dat er geen bestuurswisselingen zijn geweest 
binnen de DOM. Het plein voor café Veldzicht is gerealiseerd. Ook de Doarpstsjerke is af, er is al 
een expositie gaande. Op 9 april is de Waddentoer geopend. De aanleg van de pannakooi wordt 
door de DOM gesteund. Er zijn nog aanvraagmogelijkheden voor leningen/ aangezicht bepalende 
zaken voor woningen binnen het beschermd dorpsgezicht. Van Dellen geeft ten slotte nog aan dat 
duurzame energie in Metslawier meer gestimuleerd moet worden.  
Thús Wonen: Leonie Lamers van Thús Wonen heeft meerdere mededelingen. Er mag weer met 
Dorpsbelang overlegd worden, iets wat een tijdje niet meer gebeurd is. De dialoog moet weer 
aangegaan worden. Er zal tot medio 2018 weer onderhoud aan de huizen van Thús Wonen 
gepleegd worden. Lamers geeft aan dat er minder woningen van Thús wonen verkocht worden, er 
kan meer gehuurd worden. De woningen in de Pelfinne staan voor 2021/2022 op de nominatie om 
gesloopt te worden. Er zullen 16 huizen verdwijnen, er zullen 10 voor in de plaats komen. Ook zal 
er weer een herstructurering commissie opgericht worden.  

8.   Pauze
 
9.   Voorlichting brandveiligheid door Wietze Brandsma, coördinator Brandveilig Leven 
9.   Brandweer Fryslân. 
Wietze Brandsma geeft in een kort maar bondige presentatie de gevaren in een woning weer, die 
kunnen resulteren in brand in de woning. 

10.   Rondvraag 
-  Jelle Streekstra; het kerkhof rond de Doarpstsjerke, kan dat dit jaar aangepakt worden? Van der 
-  Bij geeft aan dat er eerst andere zaken moten gebeuren. 
-  Ruurd Verbeek; de ijsbaancommissie houdt op, is er iets mogelijk met het stinzeterrein? Wordt 
-  meegenomen tijdens een eerstvolgende winter. 
-  Betty Poley; er moet veel gebeuren voor het realiseren van gescheiden waterafvoer, kan 
-  Doarpsbelang hier iets in betekenen? De voorzitter geeft aan gemaild te hebben met Boele 
-  Dijkstra van de gemeente. Deze geeft aan dat de bewoners contact met hem op kunnen nemen. 
-  Voorzitter zal alsnog contact opnemen met Boele Dijkstra. Verder wordt uit de aanwezigen 
-  aangegeven toch een bezwaarschrift te schrijven. 
-  Freark v.d. Bij; zondag 17 april is er een concert in de Doarpstsjerke. 
-  Catharina Meirink; het volleybaltoernooi is op 11 juni 2016. 
-  Wietske Nijboer; hoe staat het met de pannakooi? Voorzitter geeft aan dat de financiering nog 
-  rond gemaakt moet worden. 
-  Catharina Meirink; kunnen activiteiten via de bel/ doarpsomropper bekend gemaakt worden? Dit 
-  zou kunnen mits er een omropper gevonden kan worden. 
-  Dijkstra; het licht dat het beeld van B. Bekker beschijnt is kapot. Is bekend bij de gemeente. 
-  Dijkstra; de bestrating in de Tsjerkebuorren is zeer slecht, kan hier iets aan gedaan worden? 
-  Voorzitter geeft aan dat hier onderhandelingen over gevoerd worden met de gemeente.  
 
Voorzitter Meinema nodigt iedereen uit tot het bijwonen van de kranslegging bij het monument op 
15 april. 
 
11. Sluiting 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
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‘Ik ben met een grote verbouwing bezig, maar nu ik dit heb gehoord, sloop ik er toch niet alles 
eruit wat ik van plan was te doen’. Deze geruststellende woorden sprak een monumenteigenaar 
na afloop van een informatieavond van de Stichting Interieurs in Fryslân. Hoe terloops ook 
uitgesproken, hij verwoordde wel een van de doelstellingen van de Stichting Interieurs in Fryslân, 
namelijk het behoud van historische interieurs en interieurelementen in Friesland. Projectleider 
Mirjam Stuurman licht toe dat de stichting dit wil doen door de huiseigenaren bewust te maken van 
wat ze (letterlijk) aan interieurschatten in huis hebben.

Op dit moment verdwijnen bij een verbouwing in een hoog tempo talrijke historische elementen. 
En tegelijkertijd verdwijnt er ook een belangrijk deel van het Friese erfgoed en dat definitief. Veel 
huiseigenaren blijken zich niet te realiseren dat er door sloop belangrijk Fries erfgoed verloren 
gaat. Daarom werd in 2013 de Stichting Interieurs in Fryslân opgericht. De stichting wil met 
wetenschappelijk onderzoek kennis verzamelen over nog aanwezige historische interieurs in 
Friesland.

De stichting probeert nu een totaalbeeld te krijgen van de Friese wooncultuur. Na een succesvolle 
inventarisatie in Súdwest Fryslân en onlangs in Harlingen, start er binnenkort een onderzoek 
naar historische interieurs in Dongeradeel. Projectleider Mirjam Stuurman: ‘wij zijn bijvoorbeeld 
geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, deuren, vloeren, tegels en 
tegeltableaus, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap.
Meubels en huisraad vallen hier niet onder’.

Inmiddels is er een lijst opgesteld van panden waarvan te verwachten is dat er zich nog 
belangrijke interieuronderdelen bevinden. ‘Binnenkort willen we bewoners en eigenaren uitnodigen 
voor een informatieavond waarop onze bedoeling en werkwijze worden toegelicht’, aldus Mirjam 
Stuurman. ‘Vanaf eind maart nemen wij dan contact op voor een eventuele afspraak voor een 
kortdurend onderzoek ter plaatse’.

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief dat wordt gesteund door de Ottema 
Kingma Stichting, de provincie Fryslân, de gemeenten en fondsen. De Stichting is in 2013 
opgericht door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries 
Scheepvaart Museum Sneek deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder 
hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij 
het project betrokken.

Wilt u helpen bij het onderzoek? Kent u panden waarin zich mogelijk interessante onderdelen 
bevinden? Neem dan contact met de stichting via info@interieursinfryslan.nl. Meer informatie 
over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl 

Zoektocht naar historische interieurs 

Voortgang/gebruik voetbal/tenniskooi aan de Singel.
Zoals wellicht bekend maakt al veel jeugd van ons dorp dagelijks gebruik van deze kooi.
Zodra het weer het toelaat zal rondom de kooi grond geëgaliseerd en ingezaaid worden en zal de 
ondergrond van een coating worden voorzien. Ook zal er een fietsenrek worden geplaatst

Gebruik van de kooi zal in onderling overleg tussen dorp/tennisclub/school worden geregeld, als 
er een activiteit plaatsvindt, zal dit vroegtijdig worden aangegeven op een nog aan te brengen 
informatiebord. Bij geen activiteiten is de kooi beschikbaar voor de jeugd van ons dorp.

Betreden van de kooi is op eigen risico, dit zal door middel van een bordje worden aangegeven.

Ook zal er een sponsorbord geplaatst worden waarop de namen worden vermeldt van de 
instanties die de realisatie mogelijk hebben gemaakt.

In het voorjaar van 2017, na voltooiing van deze sportvoorziening, zal er een opening plaats 
vinden, hiervan zal vroegtijdig via de Metslawier Aktief, en de site van de TC en Dorpsbelang 
melding van worden gemaakt.

Beheer van de voetbal/tenniskooi is in handen van de TC, onderhoud zal door vrijwilligers/ouders 
uit het dorp in samenwerking met de TC/dorpsbelang plaatsvinden. Toezicht op het gebruik en 
sociale controle van deze sport accommodatie is een taak voor het gehele dorp lijkt ons.

Doprpsbelang/Tennisclub 

Voortgang/gebruik voetbal/tenniskooi
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Dodenherdenking Metslawier
Op donderdag 4 mei a.s. is er weer de jaarlijkse kranslegging door Basisschool de Rank en de 
Gemeente Dongeradeel. De kinderen verzamelen om 19.45 uur bij de school en lopen daarna 
in stille tocht naar het monument aan de B. Bekkerstrjitte. Rond 20.00 uur vindt de plechtigheid 
plaats. U als inwoner van ons dorp is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Dorpsbelang/Basisschool de Rank/Gemeente Dongeradeel  

Viering oud/nieuw 2016
Als dorpsbelang en inwoners willen wij de oudejaarsploeg onder leiding van Ruben en Douwe 
Wytze bedanken voor de perfecte organisatie van de afsluiting van het jaar op het sportveld.
De carbidploeg en de faciliteiten op het terrein waren ( weer) geweldig, door deze organisatie is 
ons dorp weer positief in het nieuws geweest op radio/TV en in de pers!
Nogmaals hartelijk dank.

Dorpsbelang Metslawier 

Een ieder die appels heeft gehaald: bedankt!
Door verkoop van appels door fam. K. Nijboer en fam. J. Popkema hebben we samen € 155,00 
over kunnen maken naar het project voor straatkinderen in Peru.

Iedereen hartelijk bedankt namens de fam. Popkema en Nijboer. En uiteraard ook namens de 
“Kinderen van de Zon” Met een vriendelijke groet.

p.s. (dit stond in de bedankbrief die wij maart 2016 kregen)

Diverse mededelingen

Een aandeel in elkaar

Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur op (0511) 42 63 33

Veel bankzaken regelt u waar, wanneer en hoe u maar wilt.

Via Rabo Internetbankieren, de Rabo Bankieren App of via

www.rabobanknoordoostfriesland.nl/service.

Rabobank Noordoost Friesland altijd dichtbij

en hoe u
dat wilt

Bankieren
waar,

wanneer

 



De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een groot 
succes! In de gemeente Dongeradeel is een mooi bedrag van € 2477,22 opgehaald.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst 
van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collecte-
coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind op pad gegaan om zich 
sterk te maken tegen MS.

Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en 
doneer eenmalig €2.

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en 
giften.

Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost maar drie uurtjes van uw tijd. Meld u aan 
als collectant via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op (010) 591 98 39.

Samen staan we nog sterker tegen MS!

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 iedereen! 
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 in beweging te zijn. 

Deze middagen zijn geheel kosteloos zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. 
Het project ‘Mei elkoar ûnderweis’ wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Dongeradeel, 
dorpshuis de Terp en Buurtzorg Nederland.

Het wandelproject is in principe voor ouderen en chronisch zieken met of zonder rollator maar ook 
rolstoelgebruikers kunnen meedoen! 
Iedere donderdagmiddag 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!

Wandelmiddagen in OosternijkerkOpbrengst MS Collecteweek





 

Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier” 

   Stichting ”Doarpstsjerke Mitselwier”
   Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
   Website: www.doarpstsjerke-metslawier.nl/
   Rekening nr: NL14RABO0187695288 
   t.n.v. St. Doarpstsjerke Metslawier

In de afgelopen tijd hebben er verschillende activiteiten plaats gevonden in Mienskipshûs 
Doarpstsjerke Metslawier.

Op 18 januari is gestart met een stilte en/ of retraite moment op de 1ste en 3de woensdag van de 
maand. In de afgelopen tijd bleek hier aan geen behoefte te zijn, er is geen gebruik van gemaakt, 
daarom besloten om hiermee te stoppen. Op afspraak blijft het mogelijk, hiervoor kan contact 
worden opgenomen met een bestuurslid.

Van 14 januari t/m eind februari was de tentoonstelling van verschillende quilts. Deze quilts waren 
gemaakt door inwoners uit de gemeente Dongeradeel e.o. Een tentoonstelling die aandacht van 
de pers kreeg. Artikel en foto’s in Friesch Dagblad, Actief, Dockumer Courant. Deze tentoonstelling 
bracht veel bezoekers naar het dorp Metslawier. Bezoekers vol lof over het getoonde werk maar 
ook over de verrassende en bijzondere plek.

Op 5 februari gaf het Brouwer’s Accordeonorkest (BAO) een concert. Een orkest, met een 
authentiek karakter, dat op muzikale en vakkundige wijze een breed repertoire ten gehore bracht.

Op 24 februari waren het shantykoor “de Waadseesjongers” en het popkoor “Gewoan Oars” 
uit Wierum aanwezig en verzorgden een zeer gezellige meezingavond voor een 50-tal 
belangstellenden. Volgens de aanwezigen zeker voor herhaling vatbaar.   

Komende activiteiten 

Orgelconcert (gaat niet door)
In de vorige Metslawier Aktief kon u lezen dat op 19 maart a.s. een orgelconcert gepland was. 
Helaas door omstandigheden gaat dit niet door.

Kunstroute 11, 12 en 18,19 maart met tentoonstelling van H Pietersma tot 9 april.
Ook Mienskipshûs Doarpstsjerke is dit jaar deelnemer aan de kunstroute. Werk van Henk 
Pietersma wordt in deze periode tentoongesteld in de Doarpstsjerke. De weekenden van de 
kunstroute is Mienskipshûs Doarpstsjerke open vanaf 11:00 tot 17:00 uur en zal de kunstenaar 
aanwezig zijn. Hierna blijft het werk voor bezichtiging in de Doarpstsjerke tot en met 9 april a.s.

In de Tentoonstelling wordt een aantal recente schilderijen getoond uit de serie ‘Credo’ waar 
Henk Pietersma momenteel mee bezig is. De Latijnse Tekst van Mis (door veel componisten op 
muziek gezet) vormt voor deze serie het uitgangspunt. Over het algemeen kleine schilderijen 
gaan in de presentatie voor een deel samen met korte zinnen waarmee de Latijnse woorden op 
spanning worden gebracht met de hedendaagse tijd. Bijbelse thema’s vormen voor Pietersma 
een belangrijke inspiratiebron. Zijn werk wordt op veel plaatsen in Nederland tentoongesteld. De 
Doarpstsjerke vormt een passende ambiance voor deze werken op paneel.   

Fryslân Brass 2 april om 15:00
Vorig jaar na afloop van het concert dat Fryslân Brass gaf kregen we veel positieve reakties. 
Ook de leden van de kopergroep waren enthousiast en wilden graag dit jaar weer een concert 
verzorgen. Heeft u het vorig jaar gemist dan is dit u kans.

In 1992 is de kopergroep Fryslân Brass opgericht door enkele bekende spelers uit de Friese 

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

Vlees uit eigen regio!



brassbandtop. De doelstelling van de oprichters was het publiek in een ontspannen sfeer te laten 
genieten van muziek op hoog niveau. Vanaf de start werd opgetreden zonder dirigent en werd de 
presentatie verzorgd door de eigen leden, waardoor een beter contact met het publiek ontstond. 
Fryslân Brass heeft inmiddels een zeer veelzijdig repertoire opgebouwd van klassieke tot moderne 
amusementsmuziek. Ook de humor ontbreekt niet op het programma.
Toegangsprijs € 10.00 (incl 1 consumptie) voor Freonen €7.50

Programma voor de komende tijd. (Noteer alvast in uw agenda, t.z.t. volgt er meer informatie)
22 april tot 18 juni   Tentoonstelling met werk van Durkje Haringa uit Oudega.
14 mei    Orgel dag van Stichting Hinzeorgel Noord-Nederland.
21 mei 15:00   De muziekband Progress
1 juli t/m 10 september  Tentoonstelling met werk van Wilma Lanser en Sjoerd Jousma
van 1 juli t/m 10 september Tsjerkpaad
24 september 15:00  Shantykoor BlusWater uit Stiens
19 november   Orgelconcert verzorgt door Jaap-Sake Heeringa en Germ en 
   Alie Patrouilje en Gooitzen Riemersma
Cash van zolder.
In het najaar willen we een verkooptentoonstelling organiseren met de werknaam “Cash van 
Zolder”. Voor het vullen van de tentoonstelling hebben we u nodig.
Heeft u kunstvoorwerpen op “zolder”, die u wel kwijt wilt dan is dit uw kans.
Artikelen zoals Schilderijen, keramiek e.d. wat u wel wilt verkopen kunt u aanbieden voor verkoop. 
Vooraf wordt het voorwerp wel door een commissie beoordeeld. Als de commissie het geschikt 
acht voor de tentoonstelling kunt u zelf de prijs aangeven waarvoor het kan worden verkocht. 
Bij verkoop is 25% van de opbrangst voor de Stichting Doarpstsjerke Metslawier. Voor het laten 
beoordelen van uw artikelen kunt u kontact opnemen met het secretariaat M Holwerda of een mail 
sturen naar bovenstaande mailadres.  

Tot slot
Wist u dat: 
- Sinds de opening in maart 2017 hebben al ruim 2000 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    22 20 33
Brandweer    22 80 20
Politie      0900-8844 

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

Gemeentehuis Dongeradeel    14 05 19 
Wijkbeheer        29 87 77 

Dokterswacht     0900-11 27 112

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




