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Colofon
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 51.
Kopij kunt u voor 1 december 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.
Foto omslag Sietse Kingma - Uitzicht vanaf de Stasjonswei op de Ropta molen.
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

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Iets later dan u van ons gewend bent ontvangt u weer de Metslawier Aktief.
Gelukkig kunnen we meedelen dat het voortbestaan van dit blad voor 2018 is veilig gesteld.
Doede Jongeling heeft aangegeven de taken van Sietse Kingma voorlopig voor een jaar over te
willen nemen. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We nemen nu nog geen afscheid van Sietse
want hij zorgt voor een gedegen inwerktraject.
Daarmee zijn we er nog niet. We hebben dringend behoefte aan ideeën voor nieuwe rubrieken.
Dankzij alle adverteerders kunnen we zonder al te veel kosten dit blad uitbrengen, maar het moet
niet zo zijn dat de advertenties gaan overheersen. Dus nogmaals, denk met ons mee!
Eind december verschijnt de volgende M.A.
Graag tot dan,
Redactie Metslawier Aktief.

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 oktober tot en met december 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.

Oktober 2017
KUNSTSTOF KOZIJNEN
Langgrousterwei 47-a | 9137 DK Oosternijkerk

Datum

Activiteit

Ruimte

Tijd

Maandag

2 okt.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

3 okt.

Handwerken
Knutselen

Gjetmoei
Romsicht

10.45 uur
15.00 uur

Woensdag

4 okt.

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

5 okt.

Bijbelstudie

Romsicht

09.45 uur

Vrijdag

6 okt.

Huiskamer &
Borreluurtje

Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

9 okt.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

10 okt.

Handwerken

Gjetmoei

10.45 uur

Vrijdag

13 okt.

Huiskamer &
Borreluurtje

Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

16 okt.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

17 okt.

Handwerken

Gjetmoei

10.45 uur

Woensdag

18 okt.

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Vrijdag

20 okt.

Huiskamer &
Borreluurtje

Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Voor meer informatie:

kozijnen

0519 - 24 12 96

deuren

Maandag

23 okt.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

dakgoten

Dinsdag

24 okt.

Handwerken
Spelmiddag / demonstratie van
de belevenistafel

Gjetmoei
Romsicht

10.45 uur
15.00 uur

Vrijdag

27 okt.

Bingo
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Openingstijden showroom:

schuifpuien

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

gevelbekleding
dakkapellen

November 2017
Datum

December 2017

Activiteit

Ruimte

Tijd

Datum
Vrijdag

Activiteit

Ruimte

Tijd

1 dec.

Huiskamer &
Borreluurtje

Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

4 dec.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

5 dec.

Sinterklaas

Woensdag

1 nov.

Koersbal “Skûle”

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

2 nov.

Bijbelstudie

Romsicht

09.45 uur

Vrijdag

3 nov.

Huiskamer &
Borreluurtje

Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

6 nov.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

6 dec.

Koersbal Metslawier

Dinsdag

7 nov.

Handwerken
Kleding verkoop

Gjetmoei
Romsicht

10.45 uur
14.30 uur
tot 16.00
uur

Donderdag

7 dec.

Bijbelstudie

Romsicht

09.45 uur

Vrijdag

8 dec.

Huiskamer &
Borreluurtje

Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Zaterdag

9 dec.

Kerststukjes worden door
diaconie bij Skûle bewoners en
aanleunwoningen langs gebracht.

Maandag

11 dec.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

12 dec.

Handwerken
Kerst optreden Waadseesjongers

Gjetmoei
Romsicht

10.45 uur
19.30 uur

Vanaf
15.00 uur

Woensdag

8 nov.

Koersbal “Metslawier”

Vrijdag

10 nov.

Huiskamer &
Borreluurtje

Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

13 nov.

Samen zingen met
Wiebe muziek

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

14 nov.

Handwerken
Najaarsuitje

Gjetmoei
Romsicht

10.45 uur
15.00 uur

Woensdag

13 dec.

Koersbal “Skûle”

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

15 nov.

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Vrijdag

15 dec.

Romsicht

Vrijdag

17 nov.

Huiskamer &
Borreluurtje

Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Huiskamer &
Borreluurtje

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

18 dec.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Maandag

20 nov.

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

19 dec.

Dinsdag

21 nov.

Handwerken
Spelmiddag

Gjetmoei
Romsicht

10.45 uur
15.00 uur

Handwerken
Bloemschikken

Gjetmoei
Romsicht

10.45 uur
15.00 uur

Woensdag

20 dec.

Kerstbroodmaaltijd

Woensdag

22 nov.

Koersbal Metslawier

Vrijdag

24 nov.

Bingo
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

27 nov.

Samen zingen

Romsicht

15.00 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.

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 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober, 2 november, 9 november,
19 november *, 23 november, 30 november, 7 december, 14 december,
21 december, 28 december.
* Heilig avondmaal
Bijbelstudie
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
Data: 5 oktober, 2 november, 7 december.

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

Verslag feestweek in De Skûle

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

www.allema.nl

In de week van 11 tot 17 september was het feestweek in De Skûle. Het thema was ‘Onder de
pannen. De gevangenis’. Aan het begin van de week werd iedereen gecontroleerd met piepers
die afgingen bij verdachte zaken. We kwamen allemaal in de gevangenis terecht. Er werden
mugshots (arrestatiefoto’s) gemaakt en vingerafdrukken afgenomen.
De heer Timmermans van Gevangenismuseum Veenhuizen kwam spreken en we hebben de hele
week geprobeerd om met elkaar uit de gevangenis te ontsnappen. Vrijdagmiddag werd de week
afgesloten met een ontsnappingsfeest. Het was een onstuimige week met veel vertier, voor jong
en oud.

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

Overlast - diverse onderwerpen
Gemeenten beginnen al met Aso-wet voordat de Kamer zich uitspreekt
‘Burgemeester moet asociale buren keihard kunnen aanpakken’
Een op de drie Nederlanders heeft wel eens overlast van de buren. Bij een half miljoen mensen is
het zo erg dat hun dagelijks leven wordt verstoord. Om de overlastgevers aan te pakken zijn er nu
twee mogelijkheden: een waarschuwing geven of de overlastgevers uit hun huis zetten. Volgens
de VVD is de eerste straf vaak te licht en de tweede juist te zwaar. De partij stelt daarom een
derde optie voor: een zogenoemde ‘gedragsaanwijzing’ door de burgemeester. Dat komt volgens
Kamerlid Van der Linde neer op “keihard aanpakken”.
Muilkorven
Die kan de overlastpleger opdragen iets te doen of juist na te laten. Als het bijvoorbeeld gaat
om een voortdurend blaffende hond, dan moet de overlastgever zijn hond muilkorven of
binnenhouden. Zorgt bepaald bezoek van de buren steeds voor een onveilige sfeer, dan moeten
zij een bezoekersverbod kunnen krijgen.
De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing of bemiddeling
niet werkt. En als er ook na de aanwijzing geen verbetering optreedt, kunnen de asociale
bewoners alsnog uit hun huis worden gezet. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit
plan. Wanneer de maatregel kan ingaan is nog niet bekend.
Lees verder via
• NOS – ‘Burgemeester moet asociale buren keihard kunnen aanpakken’
• Trouw – Gemeenten beginnen al met Aso-wet voordat de Kamer zich uitspreekt
Het gaat snel !!
Ook de Metslawiersters dragen hun steentje bij.
In onze straten is ruimte gemaakt voor voetgangers en voor auto’s. Dus wegen voor de auto en
de voetpaden voor de wandelaars. Er zijn automobilisten die de weg kwijt zijn en hun voertuig op
de stoep parkeren. Dit heeft als gevolg dat de voetgangers gebruik moeten maken van de rijbaan.
Hierdoor ontstaan gevaarlijke en ongewenste situaties.
Om de snelheid te remmen is een 30 km zone van kracht binnen de bebouwde kom van ons dorp.
Als een auto op de rijbaan staat geparkeerd, zoals dat hoort, heeft dat een snelheid remmend
effect.
Dus gewoon doen!
Gewoon 30 km per uur in de bebouwde kom.
Geen auto’s op de stoep.
Dierenvrienden !!
In Metslawier wonen echte dierenvrienden.
Zo zijn er ruim 70 honden in ons dorp.
Al die lieverds worden uitgelaten en krijgen hun verzorging en aandacht.
Ook moet het dier af en toe zijn of haar ontlasting kwijt.
Natuurlijk moet er worden gespeeld en geblaft.
Maar u dient er voor te zorgen dat al deze activiteiten geen overlast geven.
Laat het niet zo zijn:
U de hond en de anderen de stront !!!
Een inwoner van Metslawier

Nijs fan “de Oanrin”
Wy wolle jimme op dizze manier wer efkes op de hichte bringe fan de
aktiviteiten dy’t der bard binne it ôfrûne seizoen.
Sa is der op 27 april, Keningsdei, de tradisjonele blomkesmerk hâlden
by “de Oanrin”. Foar de bern wie der in springkussen oanwêzich.
Nettsjinsteande it waar wie der dochs noch bêst in soad animo. Foar
it iten koe der “pyk fan it spit” besteld wurde. Lykas alle jierren smakke
de pyk wer tige bêst.
Op woansdeimiddei 13 juny waard “De
nationalen buitenspeeldag” organisearre.
Ek yn Metslawier wie dit, tanksij it prachtige
waar, in grut sukses. De bedoeling fan dizze
buitenspeeldag is dat de bern allegearre
bûten boartsje gean. En troch grutte
opkomst, mear as 60 bern, blykt dat de
bern dit hiel aardich fine. In soad wille op it
springkussen dat altyd wer in sukses is. De
bern waarden trakteerd op in súkerspin, dy
vakkundig troch Walling makke waarden. Al
mei al reden genôch om folgjend jier dit wer
op te pakken.
Foar de simmerfakânsje hawwe wy
de speldriedaagse opset. Tippeljen,
keatse en volleybal wiene de spultsjes
wêr west oan mei dwaan koest. Foar
alle trije de jûnen wie der soad opjefte.
Ek de weergoden wurken mei, wat
earst noch efkes spannend wie. Foar it
tippeljen moast der in berop dien wurde
fan de kennis fan de feteranen, Jelle
Streekstra en Meindert Meindersma.
Lâns dizze wei wolle wy alle frijwilligers,
volleybalvereniging en Kafee Veldzicht
nochris betankje foar jimme meiwurking.

Sa sjocht jo mar dat net it jeugdhonk allinne foar de jongerein is,
mar ek foar aktiviteiten foar it hiele doarp. Wat is der no moaier dan
tegearre mei de jongerein aktyf te wêzen. As jo net mei dwaan kinne
oan de aktiviteiten is it ek moai dot jo komme te sjen.

Fêste aktiviteiten
- Iedere 2e sneontejûn fan de moanne: jongerein fan 12 o/m 16 jier,
- 20.00 oant 23.00 oere
- Iedere lêste sneon fan de moanne: gesellige middei, 17.00 oant
- 19.00 oere. Byprate mei de jongerein.
Oant slot noch in mededeling út it bestjoer. Winand Dijkstra is út it
bestjoer, Marcel Timmerman en Karin Veenstra komme ús fersterkje.

Nutma Schilders
Voor al uw glas- en schilderwerk

It bestjoer.

Lidmaatschap Dorpsbelang
Al eerder hebben wij via de MA aangegeven dat er nog steeds inwoners zijn die wel jaarlijks ons
boekje ontvangen maar (nog) geen lid zijn van Dorpsbelang.
De € 7,50 contributie kan toch niet de belemmering zijn om lid te worden?
Hieronder is weer een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap afgedrukt, dus vul deze alsnog in
en bezorg hem bij de penningmeester Sietze Verbeek (Master fan Loanstrjitte 16).
Wij zijn u dan dankbaar en bezorgen met veel plezier onze dorpskrant.
Bestuur Dorpsbelang

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van onze vereniging van Dorpsbelang Metslawier.
Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar € 7,50. Om praktische redenen en gezien het geringe
bedrag willen wij heel graag de contributie d.m.v. automatische incasso innen. Door ondertekening
van dit formulier machtigt u onze vereniging om jaarlijks, rond eind december (dus betaling van het
afgelopen jaar), het lidmaatschapsgeld zijnde € 7,50 van uw rekening af te schrijven. Opzegging van
uw lidmaatschap dient schriftelijk te worden gemeld aan de penningmeester van onze vereniging
vóór 1 januari van het nieuwe lidmaatschap-jaar.
Naam: _____________________________________________________________
Adres:

___________________________________________________ Nr.: ___

Postcode en woonplaats: 9123 ____ Metslawier
Datum: _____________________________________________________________
Bankrekening nr.: _____________________________________________________
Handtekening: ________________________________________________________
U kunt dit formulier inleveren bij de penningmeester Sietze Verbeek, M. fan Loanstrjitte 16, Metslawier

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...
• cv
• dakbedekking
• elektra
• gas
• riolering
• water

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

Word collectant. Help MS-patiënten

IK VOEL ME BETER
DOOR JOU!
WORD COLLECTANT. HELP MS-PATIËNTEN.

KOM IN ACTIE EN GA
NAAR MSCOLLECTE.NL
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan
17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen
openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte
onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten,
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt
wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal
MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?
Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd.
En het is nog leuk ook.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan.
Samen staan we sterker tegen MS!

Opbrengst KWF 2017
Van 3 t/m 9 september 2017 was het de jaarlijkse collecte week van het KWF kankerbestrijding.
In Metslawier is weer een mooi bedrag van €544.91 opgehaald en overgemaakt op de rekening
van het KWF.
Via deze weg wil ik alle gevers en collectanten die dit mogelijk hebben gemaakt, nogmaals
hartelijk bedanken, voor hun inzet.
Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Met vriendelijke groeten van Els Dam
Contact persoon namens het KWF in Metslawier.

Project uitbreiding speeltuin
Zoals u wellicht weet heeft dorpsbelang, na vraag van jonge gezinnen, bij diverse instanties
subsidie aangevraagd voor een kleine uitbreiding van speeltoestellen in de huidige speeltuin aan
de Tûnstrjitte/Wilhelminastrjitte.
Van de Provincie Friesland en de DOM zijn financiële toezeggingen binnengekomen, ook een
bijdrage uit het ledenpotje van de ECODon* is positief. In de afgelopen tijd heeft de jeugd via de
St. Maartenoptocht ook geld ingezameld ( € 800,-). Met een bijdrage van Dorpsbelang is aan de
gemeente Dongeradeel opdracht gegeven om een nestschommel en een klimtoren/glijbaan aan te
schaffen en te plaatsen. Ook zal de gemeente rubberen tegels aanleggen en kan via hen de BTW
over dit project worden verrekend.
Onderhoud en controle op de aanwezige toestellen blijft in handen van de gemeente
Dongeradeel, door vrijwilligers wordt het gras in de speeltuin periodiek gemaaid.
Met deze uitbreiding op hopelijk korte termijn is er weer een stukje “ leefbaarheid” aan ons dorp
toegevoegd, mede dank zij uw “gaven” aan de deur de afgelopen periode. Daarvoor dank!
Dorpsbelang.
*. ECOdon is onze dorps corporatie die huishoudens in ons dorp voorziet van gas/stroom. Leden
zorgen er voor dat in het potje jaarlijks € 75,- wordt gestort per lid wat door het dorp gebruikt kan
worden voor allerlei activiteiten/ideeën. Dus een reden te meer voor u als inwoner om hier lid
van te worden. Zie hiervoor op www.ecodon.nl of mail: info@ecodon.nl of bel met Geert Bril
Stationsweg 5 op nummer 242227 of 0683605177. Hij kan voor uw aanmelding/deelname zorgen!

Definitieve realisering voetbal/tennis kooi
Nu de subsidie toekenningen van NAM, Tennisclub, Dorpsbelang ,Basisschool de Rank, de
DOM en de Gemeente Dongeradeel zijn afgehandeld en verrekend, is dit project ( met hulp van
vrijwilligers) nu definitief afgerond. Zoals u heeft gemerkt wordt er al enige tijd volop door de jeugd
gebruik gemaakt van deze speelvoorziening. Onlangs is het veld voorzien van een coating en zijn
de belijningen voor voetbal en tennis aangebracht.
Toezicht is in handen van de Tennisclub, in overleg zullen afspraken worden gemaakt over het
gebruik. Hiervoor zal nog een mededelingenbord worden geplaatst waarop wordt aangegeven
wanneer er door wie gebruik van wordt gemaakt.( uiteraard op eigen risico) Uitgangspunt is dat
de kooi vrij gebruikt kan worden door de jeugd, uitgezonderd mogelijke jeugd tennislessen en
activiteiten van de Basisschool.
Met deze sportvoorziening is een mooie invulling gegeven voor het ontstane verlies van de
gymzaal, en past mooi in de omgeving bij het jeugdhonk, de Tennisclub en de Basis school. Door
deze ligging is de mogelijke overlast zeer beperkt.
Dank aan de vrijwilligers voor het uitvoeren van een stukje zelfwerkzaamheid om dit project “ rond”
te maken.
Uiteraard is deze sportkooi bedoeld voor balsporten, en niet voor fietsende/ skatende kinderen,
hierbij een oproep aan ouders om hierop toe te zien.
Ook deze voorziening draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp.
Dorpsbelang

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.noordoostfriesland.rabobank.nl/service.

24/7 telefonisch bereikbaar op (0511) 42 63 33
Een aandeel in elkaar

Activiteiten in Café Veldzicht

Mienskipshûs Stichting de Doarptsjerke

klaverjassen

De gehouden actie in het vorige jaar om donateur te worden van onze stichting heeft een goede
respons opgeleverd. Toch is een redelijk aantal inwoners van ons dorp nog geen donateur, wat
erg jammer is. Het actieve bestuur en vele vrijwilligers steken veel vrije tijd in de organisatie van
vele activiteiten, die tot nu toe (vanaf de opening in april 2016) meer dan 3000 bezoekers naar ons
dorp hebben getrokken.

Het klaverjasseizoen begint weer op
13 oktober a.s.

Het voortbestaan van gebouw en stichting, en vaste kosten zoals onderhoud, verwarming,
verlichting en verzekeringen moeten worden opgebracht uit donaties en giften.

Het is de bedoeling dat deze avonden worden gehouden in
Café Veldzicht iedere 2e vrijdag van de maand aanvang 19.30 uur.

Hierbij nogmaals een oproep om donateur te worden van de St. Doarpstsjerke, u bent dan
meteen “freon” van het Mienskipshûs, en heeft korting op de entree bij de te houden activiteiten
en ontvangt met regelmaat een nieuwsbrief. Uw jaarlijkse donatie is, in kader van onze ANBI
overeenkomst aftrekbaar als gift bij uw belastingaangifte.
Wilt u nogmaals overwegen om donateur te worden, in deze MA is het aanmeldingsformulier
afgedrukt en kan worden ingeleverd bij onze secretaris M. Holwerda de Pelfinne 10 of op uw
verzoek worden opgehaald.
Alvast dank voor uw medewerking.
Bestuur St. Doarpstsjerke Metslawier

Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com    
http://www.doarpstsjerke-metslawier.nl/
Bankrekening: NL14RABO0187695288
KvK: 61131075

Machtiging:
Ja, ik word freon fan Mienskipshûs de Doarpstsjerke Metslawier.
Ik machtig de St. Doarpstsjerke om, tot wederopzegging, jaarlijks / éénmalig
van mijn aangegeven bankrekeningnummer € ……….…. af te schrijven als donatie.
Naam en voorletters: ……………….................……………………………………………………
Adres: …………………………………………................…………………………………………………
Postcode en woonplaats: ……….…….............……….…………………………………………
E-mailadres …………………………………..................………………………………………………
IBAN: NL ................................................................................................................................
Handtekening …………………………………………………………………….
Graag retourneren aan:
			

Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
p/a de Pelfinne 10, 9123 JK Metslawier.

Hieronder volgt nog even een lijstje met de data:
		

13 oktober 2017
12 januari 2018
10 november 2017
9 februari 2018
		
8 december 2017
9 maart 2018
										
April nog niet bekend.
Dorpsbelang

Maat-klaverjassen
elke laatste vrijdag van de maand:
Vrijdag 27 oktober, 24 november 2017, laatste vrijdag december nog in te vullen.
Vrijdag 26 januari, 23 februari, 30 maart 2018, daarna opnieuw te bezien.

Bingo Cafe Veldzicht

:

Iedere 3e vrijdag van de maand:
20 oktober, 17 november, 15 december 2017
19 januari, 16 februari. en 16 maart 2018, daarna opnieuw te bezien.

Vlees uit eigen regio!

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

Komende activiteiten
Shantykoor Bluswater
Start van het culturele seizoen 2017-2018 met shanty’s van “Bluswater” uit Stiens op
zondagmiddag 24 september om 15 uur.

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

Zondagmiddag 24 september kunt u meezingen en luisteren naar de Shanty’s, Seasongs,
Evergreens en Friese liedjes van Shantykoor “Bluswater” uit Stiens.
Zo’n 35 enthousiaste zangers onder leiding van een dirigente en ondersteund door 2
accordeonisten, een trekharmonicaspeler en een gitarist.
Het koor, opgericht in 1998 binnen het Brandweerkorps van Leeuwarderadeel, bestaat voor
ruim de helft uit oud-brandweermannen van Stiens en Leeuwarden. Zij treden regelmatig op bij
bedrijven, verzorgingscentra, jubilea, openingen, festivals enz
Wilt u zeker zijn van een plaats? Dan kunt u reserveren via de mail: stichting.doarpstsjerke.
metslawier@outlook.com of tel: 0519-241262 Toegangsprijs: €7.50 en voor freonen van de
doarpstsjerke €5.00
(incl. consumptie)

Tentoonstelling “cash van Zolder
Start van het culturele seizoen 2017-2018 met de verkooptentoonstelling “Cash van Zolder” van
30 september t/m 3 december, waar u zelf nog aan mee kan doen tot 1 december.
Een oud schilderij dat op zolder ligt, die antieke klok in de berging, dat gesigneerde boek, die
keramieken vaas, zilver dat verdient opgepoetst te worden, de munten- of postzegelcollectie die je
wilt tonen, misschien zelfs wel een bijzondere antieke stoel of meubel...

Geen rommelmarkt, maar een tentoonstelling met waardevolle
objecten, kunst en unieke of oude spullen van bewoners uit
Metslawier en omstreken die te koop worden aangeboden. De
expositie wisselt voortdurend en u wordt van harte uitgenodigd
om een kijkje te nemen. Er hebben zich al verkopers gemeld,
maar aanmelden kan nog, wanneer u zelf ook ‘verborgen
schatten’ hebt om te tonen en te verkopen. Neem dan contact
op met tel: 0519-701300 of kom langs tijdens de openingstijden
van de tentoonstelling. Elke zaterdag en zondag van 13:3017:00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op onze
website doarpstsjerke-metslawier.nl en op Facebook Stichting
Doarpstsjerke Metslawier.
Nacht van de Vleermuis
Zoals in de vorige Metslawier Aktief al gemeld werd zijn er filmopnames gemaakt van de
vleermuizen in en rond de Tsjerke. Inmiddels van de makers gehoord dat de filmactiviteiten voor
de dieren geen probleem leek te zijn. Het gedrag was volkomen natuurlijk. 1 dier heeft zelfs enkele
minuten aan de lens gehangen. Ook een moeder met zogend jong is gefilmd.
Na de première van de film bij Landgoed Verhildersum kan de film ook getoond worden in
Metslawier. Wanneer de film wordt vertoont in Metslawier is op dit moment nog niet duidelijk dus
volg hierover de berichten in de media.
Noteer vast in uw agenda:
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. Wilt u zeker zijn van een plaats? Dan kunt u reserveren via de mail: stichting.
doarpstsjerke.metslawier@outlook.com of tel: 0519-241262 Toegangsprijs: €7.50 en voor freonen
van de doarpstsjerke €5.00
(incl. consumptie)
16 december 15:00 tot 19:00 uur. “Wintermerke”
Tijdens deze middag / avond wordt het kerkorgel bespeeld, is de kerk in kerstsfeer met een
tentoonstelling met diverse engelen. Natuurlijk worden er weer verschillende zaken verkocht. Ook
is er warme chocolademelk, snert en gluhwein 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 3300 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 (tel: 242010)
Secretariaat:
Mente Holwerda
Penningmeester: Hette Meinema
Voorzitter van de activietiencommissie: Bregt Elgersma (tel: 241262)

Restaurant
herberg

Sylsterwei 26
9132 EL Dokkumer Nieuwe Zijlen
Telefoon: 0511-408245
E-mail: info@herbergdepater.nl
Internet: www.herbergdepater.nl
GPS coordinaten: 53.31799 / 6.15819
Geopend van Woensdag t / m Zondag
Vanaf 12.00 uur

De Pater
De Pater

Alweer 26 jaar het adres voor gezellig
en Lekker uit eten, Lunchen, Overnachten ,
Arrangementen, High tea’s en
Afhaal menu’s check www.de-pater.nl
Aan de voet van het “Nationaal Park
Lauwersmeer” en naast de oude zeesluizen
van 1729, en het onlangs gerestaureerde
monument .

Algemene informatie
Ambulance / Brandweer / Politie 		

112

In niet - levensbedreigende situaties
Ambulance				22 20 33
Brandweer				22 80 20
Politie 					0900-8844
Dorpsagent 				0900-8844
E-mail: harry.van.der.laan@politie.nl
Gemeentehuis Dongeradeel 			
Wijkbeheer 				

14 05 19
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 				
Roptawei 22

Tel: 24 13 60

