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Colofon
Redactie
Sietse Kingma (opmaak MA)
Freddy ter Harkel (Advertenties)
Betty Poley
Anneke Verbeek

Telefoon
06 43 41 74 18
06 30 13 09 20
0519 24 18 62
0519 24 19 94

Voorwoord
E-mail
redactie-ma@hotmail.com
metslawieraktief@outlook.com

De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 40.
Kopij kunt u voor 11 september 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.
Omslag MA: Schilderij van Wilma Lanser - Zelfportret aan het wad

Beste dorpsgenoten,
Op de valreep, net voor de vakantieperiode, valt er een Metslawier Aktief bij u in de bus.
Door middel van dit blad wordt u op de hoogte gehouden van gebeurtenissen in en rond ons dorp.
Wij luiden nu echter de noodklok! In de vorige MA hebt u kunnen lezen dat er een vacature is in
de redactie van ons blad. Helaas heeft tot nu toe niemand gereageerd. Dit kan betekenen dat
in december 2017 de laatste editie van Metslawier Aktief verschijnt. En dat zouden we heel erg
jammer vinden. Daarom willen we nogmaals de vacature onder uw/jouw aandacht brengen.
Hebt u, heb jij verstand van grafisch vormgeven en kun je werken met indesign, laat het ons weten.
Rest ons u een fijne vakantie toe te wensen. Thuis of elders.

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

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 eind dit jaar 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

Metslawier

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.

Activiteiten in de Skûle
Een greep uit de activiteiten van De Skûle van juli tot en met september 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.

Activiteiten in de Skûle

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Langgrousterwei 47-a | 9137 DK Oosternijkerk

Voor meer informatie:

0519 - 24 12 96

kozijnen
deuren
dakgoten

Openingstijden showroom:

schuifpuien

Wo . 1 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0
zat. 09.00 - 12.00
of op afspraak

gevelbekleding
dakkapellen

Juli
2017
Maandag
Dinsdag

3
4

Woensdag
Donderdag

5
6

Vrijdag

7

Maandag
Dinsdag

10
11

Donderdag
Vrijdag

13
14

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17
18
19
20
21

Maandag
Dinsdag
Woensdag

24
25
26

Donderdag
Vrijdag

27
28

Maandag

31

Samen zingen
Handwerken
Knutselen

Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur

Bijbelstudie
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Visje eten op Lauwersoog.
Na de koffie
Beameren op verzoek
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Spelmiddag

Gjetmoei
Romsicht
Romsicht

9.45 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.30 uur

Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
BBQ
Terras thee drinken
(Bij slecht weer in de zaal)
Creatief kleuren
Bingo
Borreluurtje
Samen zingen

Romsicht
Lauwersoog
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

10.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
15.00 uur

Romsicht
Gjetmoei

15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

10.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur

Augustus
2017
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

1
3
4

Maandag
Dinsdag
Vrijdag

7
8
11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14
15
16
17
18

Maandag
Dinsdag
Woensdag

21
22
23

Donderdag

24

Vrijdag

25

Maandag
Dinsdag

28
29

Woensdag

30

Cocktail middag
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Film “De Gouden Swipe”
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Spelmiddag
IJsje eten in de zaal
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Zomer Quiz
Het te gekke foto uurtje en
Cake versieren
Been en onder mode Renee
pama
En Gero footware (schoenen)
Bingo
Borreluurtje
Samen zingen
Duo puur
(licht klassieke muziek )
Braderie Metslawier.

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

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

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

Hal en Romsicht

9.30 uur

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
15.00 uur

1

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

4
5
7
8

Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Knutselen
Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje

11

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

12
13
14
15

Zondag

17

Maandag
Dinsdag

18
19

Donderdag
Vrijdag

21
22

Maandag
Dinsdag

25
26

Donderdag
Vrijdag

28
29

Opening feestweek
Inschrijving gevangenis / Mugshot
Spreker gevanghuis Veenhuizen
Gevangenis Buffet
Bajes games
Knutselen met Knijpers
Helianro’s zang en accordeon.
Met Borreluurtje
Heilig Avondmaal /dienst einde
feestweek
Samen zingen
Handwerken
Kleding verkoop Hen A Mode

Romsicht

9.30

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.00 uur
12.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
16.15 uur

Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

Kapeldienst
Huiskamer &
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
10.45 uur
14.00 uur –
16.00 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

Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
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
Donderdag: 6 juli, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus, 31 augustus,
7 september, 17 september (Heilig avondmaal), 21 september.

September
2017
Vrijdag

Maandag

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 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.
In augustus en september is er geen Bijbelstudie

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

Geslaagde bruidsshow in De Skûle

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

www.allema.nl
Mooie trouw- en doopjurken, een heus bruidspaar dat werd getrouwd en taart: het leek
dinsdag 23 mei wel een echte bruiloft in zorgcentrum De Skûle. De activiteitenbegeleiding
had een bruidsmodeshow georganiseerd.
Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers showden hun eigen trouwjurk of een jurk van iemand
anders. Er waren 20 bruiden en drie bruidegoms. Mevrouw Turkstra liep ook mee en showde
enkel doopjurkjes die ze zelf had gemaakt, uit de trouwjurken van haar schoondochters. De
oudste trouwjurk dateerde uit 1950. Deze durfden we niet meer te dragen om dat de jurk erg teer
is. Toch werd de jurk van mevrouw Van Zelderen wel gedragen door haar kleindochter Eva. De
jurk van Baafke de Haan uit 1953 werd niet gedragen maar hangend geshowd. De jongste jurk
was van juli 2015, gedragen door Lilian van der Woude-Steegstra. De zaal was prachtig versierd
en bij binnenkomst kreeg iedereen een feestelijk drankje. Ladyspeaker Elly de Groot vertelde over
alle jurken door wie ze waren gedragen en wanneer en waar.
Trouwceremonie
Rond de klok van vier werd er een bruidspaar in trouwauto naar De Skûle gereden. Het waren Piet
en Gaatske Poutsma-Jongeling, in werkelijkheid al 46 jaar getrouwd, maar voor deze gelegenheid
wilden ze de trouwceremonie best nog één keer overdoen en elkaar opnieuw de trouwbelofte
geven. Trouwambtenaar Grytsje Woudstra voltrok de trouwceremonie, Anneke Haakma en Elly de
Groot waren met de bezoekers van de show als getuigen aanwezig.
Na het ja-woord en het ondertekenen van de trouwakte was er nog een grote verrassing: de
bezoekers én de deelnemende bruiden werden verrast met een hele grote bruidstaart, gemaakt
door bakkerij van Eijk uit Damwâld. Ook dit werd in bruidssfeer geserveerd: de taart werd
aangesneden door Piet en Gaatske. Een grote taart met diverse plateaus en bovenop stond een
sierlijk bruidspaar.
Het was een geweldige middag. Ook de bewoners van woonzorgcentrum Spiker waren op bezoek
om de show met ons mee te vieren. Dit gaf de middag nog een extra feestelijk tintje. We kunnen
terug kijken op een prachtige bruidsmodeshow. Iedereen die aan deze middag mee heeft gewerkt
willen wij hartelijk bedanken. Mede door jullie was het een geslaagde middag.

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

Stroom uit een postcoderoos (ECODon)
Figuur 1. Opbouw van het volle kWh-tarief

Stroom uit een postcoderoos hoe werkt dat?
De energie coöperatie Dongeradeel (ECODon) is één van de 40 lokale
energie initiatieven in Friesland. Naast wederverkoop van stroom
en gas voor Noordelijk Lokaal Duurzaam houden wij ons bezig met
het initiëren en realiseren van zonnedak (SDE+) en postcoderoos
(PCR) projecten. In dit artikel ga ik nader in op deze laatst genoemde
projecten.
Voor wie is een postcoderoos project interessant?
De regeling staat open voor particulieren en MKB-bedrijven (met een
verbruik van kleiner dan 10.000 kWh/jaar) en is interessant als men zelf
geen zonnepanelen op het dak kan of wil hebben omdat bijvoorbeeld:
- de woning niet goed ten opzichte van de zon staat,
- de woning wordt gehuurd,
- de woning in beschermd stads- of dorpsgezicht staat of
- omdat de bewoners zonnepanelen op het eigen dak lelijk vinden.
Wat is het voordeel van de Postcoderoos regeling
Bij een Postcoderoos worden zonnepanelen op een (groot) dak geplaatst
door de Coöperatie.
De zonnepanelen zijn gekocht door particulieren en mkb (met een
verbruik van minder dan 10.000 kWh/jaar). Het aantal aangeschafte
zonnepanelen kan men zelf bepalen. Maar het is verstandig om niet
meer zonnepanelen te nemen dan nodig is om circa 90% van het eigen
verbruik te dekken.
De huishoudens verdienen namelijk hun investering terug door korting
op de energiebelasting
(€ 0,1226 per kWh incl. btw). De korting geldt voor elke kWh die
opgewekt is met de postcoderoos waar ook een door het huishouden
verbruikte kWh tegenover staat.
De figuur op de volgende pagina (1) laat zien hoe het kWh-tarief is
opgebouwd met alle belastingen en opslagen.

Figuur 2 laat zien hoe groot de korting is bij het deelnemen aan een
postcoderoos project.
U betaalt dan alleen nog de gekleurde gedeelten. De witte gedeelten
bestaan uit het energiebelasting deel en de btw daarover.
Uw stroomrekening gaat ongeveer door de helft!
Figuur 2. Opbouw van het kWh-tarief over de met de postcoderoos
opgewekte kWh’s

Deze korting op de energiebelasting wordt verrekend op de jaarnota. De
deelnemers ontvangen deze korting 15 jaar lang.
Wat zijn de voordelen voor dak leverende bedrijven
Bij een postcoderoos project hoeft een bedrijf niet zelf te investeren in de
zonnepanelen. De Energie Coöperatie draagt zorg voor het gehele project en
gedurende de gehele looptijd.
De voordelen voor de eigenaar van het dak?
- Er hoeft niet zelf geïnvesteerd te worden,
- Goed voor bedrijfsimago en nog meer binding met klanten en de nabij - omgeving,
- Bijdrage aan verduurzaming, die gebruikt kan worden bij
- aanbestedingen bij b.v. overheden,
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aspect en het sociale
- aspect van goede buur willen zijn,
- Enige compensatie voor het gebruik van het dak (verschillende
- vormen mogelijk).

Nutma Schilders
Voor al uw glas- en schilderwerk

Op de website www.ecodn.nl kunt u zich vrijblijvend inschrijven om op de
hoogte te blijven.
Geïnteresseerd? En direct meer informatie? Neem dan gerust contact op met
ECODon:
Geert Bril, Stasjonswei 5, 9123 JZ Metslawier
Tel. 24 22 27 of 06 8360 5177
Web: www.ecodon.nl
Mail: info@ecodon.nl

ECODon (gas en stroom)
Metslawier ligt aan kop bij de spaarpotjes voor het dorp! Met Ee op een goede tweede plaats.
Voor elk huishouden (gas en stroom) krijgt ECODon, per jaar, van Noordelijk Lokaal Duurzaam
geld voor de dorpen/wijken.
Hoe meer huishoudens in het dorp/wijk klant zijn bij Noordelijk Lokaal Duurzaam, hoe sneller de
spaarpot groeit.
Het geld is bedoeld voor om de duurzaamheid of leefbaarheid binnen dorp of wijk te vergroten.
Meer info? www.ecodon.nl

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

N
E

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

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

Bankieren
waar,
wanneer

en hoe u
dat wilt

Rabobank Noordoost Friesland altijd dichtbij
Veel bankzaken regelt u waar, wanneer en hoe u maar wilt.
Via Rabo Internetbankieren, de Rabo Bankieren App of via
www.rabobanknoordoostfriesland.nl/service.

Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur op (0511) 42 63 33
Een aandeel in elkaar

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

Komende activiteiten
‘Verfstreek in Beweging’. 1 juli t/m 9 september 2017
‘VERFSTREEK IN BEWEGING’ is een Duo expositie van Wilma Lanser & Sjoerd Jousma.
Deze tentoonstelling toont figuratieve schilderijen en aquarellen van twee schilders. Verbonden
met de streek vertellen zij hun verhaal gebruikmakend van een herkenbare en bewegelijke eigen
beeldtaal.

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

Wilma Lanser heeft in de jaren ’70 met haar gezin op het buurtje
Tsjerkebuorren bij de kerk in Metslawier gewoond. Nu keert ze eventjes
terug naar deze plek met een expositie van haar schilderijen. De
schilderijen zijn een verzameling waarin figuren in een ruimte centraal
staan en portretten van personen. Sjoerd Jousma is geboren in het
Lauwersland en geïnspireerd door zijn directe omgeving. Of hij wordt
spontaan door iets of iemand geraakt. Zijn beste werk is snel gemaakt, vol
beweging, direct, instinctief bijna - als een snelle schets. Zijn schilderstijl
heeft iets te maken met het impressionisme,
Op 30 juni wordt de tentoonstelling geopend door Jan Anne van der Laan.
Tsjerkepaad. 1 juli t/m 9 september
Dit jaar is het Thema: Rome en Reformatie. In het Mienskipshûs is in deze periode de gids van
Tsjerkepaad verkrijgbaar. De actuele informatie kunt u ook vinden op http://www.tsjerkepaad.nl.
Kleasterrûntsje. 26 augustus
Tsjerkepaad organiseert deze tocht samen met de activiteiten commissie van het Mienskipshûs.
Het Kleasterruntsje is een wandeltocht van ongeveer 15 km en een fietstocht van rond de 33
km. Wil je meer weten loop dan even binnen in het Mienskipshûs tijdens de opening of volg de
berichten in de media.
Orgelmiddagen.
Tijdens Tsjerkepaad organiseert Organum Frisicum weer enkele orgeldagen. Verschillende
organisten komen dan het orgel bespelen. Ook het Mienskipshûs is deelnemer. Wanneer deze
middagen plaats vinden in Metslawier is ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet duidelijk.
Maar informatie volgt binnenkort.
Nacht van de Vleermuis.
Ook dit jaar hopen we weer deelnemer te zijn van de nacht van de Vleermuis. De verwachting is
dat dit op 25 augustus gaat plaats vinden. De bedoeling is dat dan een film wordt vertoond van de
vleermuizen die hun kraamkolonie hebben op zolder. In juni worden de vleermuizen weer geteld
en tevens wordt er dan een camera geplaatst die opname gaat maken van de vleermuizen. Volg
hierover ook de berichten in de media.
Cash van zolder.
In de vorige Metslawier Aktief stond hierover het volgende bericht. 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, beelden 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. Aanmelden kan nog
steeds, er mag ook direct contact gezocht worden met C Donga of J Bil.
Noteer vast in uw agenda:
24 september 15:00 uur optreden van Shanthykoor BlusWater uit Stiens.
Het koor, opgericht in 1998 binnen het brandweerkorps van Leeuwarderadeel, bestaat thans voor
ruim de helft uit oud-brandweermannen van Stiens en Leeuwarden. Het repertoire is zeer divers
en omvat Shanthy’s, Seasongs, Evergreens en een aantal Friese liedjes.
19 november 15:00 uur. Orgelconcert met Jaap Sake Heeringa. Een organist die op fenomenale
wijze kan improviseren. Tevens zijn er deze avond reproducties van schilderijen te zien van Jan
Kooistra, die betrekking hebben op het concert. De liederen voor de samenzang worden getoond
op de beamer.
16 december 15:00 tot 19:00 uur. “Wintermerke of Krystmerke” we zijn nog op zoek naar een
leuke en goede naam. Weet u een passende naam dan horen we dit graag.
Tijdens deze middag / avond wordt het kerkorgel bespeeld, is de kerk in kerstsfeer en worden
er verschillende zaken verkocht. Natuurlijk is ook warme chocolademelk, snert en glühwein
aanwezig.
17 december om 15:00 uur komt Fryslan Brass een kerstconcert geven.

Oproep aan dorpsgenoten.
Voor de kerst willen we de Doarpstjerke weer in kerstsfeer brengen. Misschien kunt u helpen.
Gaat u de tuin renoveren of snoeien in november of december, heeft u grote coniveren of
groenblijvende bomen en struiken die weg gaan. Neem dan even kontact op. Als het mogelijk is
willen we dit graag gebruiken voor versiering in de Tsjerke.
Ook kerstartikelen zijn welkom deze kunt u inleveren tijdens de openingstijden van Mienskipshûs.
Tot slot
Wist u dat:
- Sinds de opening in maart 2016 hebben al ruim 2850 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.
- Bent u nog geen Freon van de Doarpstsjerke. Door een jaarlijkse bijdrage te geven bent u freon
van de Doarpstsjerke en krijgt u bij veel activiteiten korting op de toegangsprijs. Wilt u meer
weten dan kan er contact worden opgenomen met de penningmeester H Meinema.
- 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
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Algemene informatie
Ambulance / Brandweer / Politie

112

In niet - levensbedreigende situaties
Ambulance
Brandweer
Politie

22 20 33
22 80 20
0900-8844

Dorpsagent
E-mail: harry.van.der.laan@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

