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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 12.
Kopij kunt u voor 2 maart sturen naar: redactie-ma@hotmail.com
Foto’s / illustraties bij tekst ook los aanleveren als jpg-bestand.
Voor informatie of plaatsen van een advertentie: metslawieraktief@outlook.com

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
In deze laatste M.A. van dit jaar wordt u weer geïnformeerd over alle activiteiten die er in december
en begin 2018 in Metslawier plaatsvinden.
En omdat bewegingen in de huizenmarkt ook in Metslawier merkbaar zijn willen we nieuw
ingekomen bewoners van harte welkom heten. En mocht het fenomeen carbidschieten u onbekend
zijn: het kan u niet ontgaan op oudejaarsdag (ook al zou u dat misschien wensen). Het is tevens
een mooie gelegenheid om met dorpsgenoten kennis te maken. U leest er alles over in deze M.A.

De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te wijzigen.
Vorm- en zetfouten voorbehouden.

Ook in het Mienskipshûs Doarpstsjerke vinden in 2018 diverse activiteiten plaats. Van 23 december

redactie-ma@hotmail.com is ook het e-mailadres voor al uw ideeen, suggesties, op- en aanmerkingen.

Metslawierder, bewonderen. Hij exposeert met beelden en sculpturen.

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

De toegankelijkheid van het Mienskipshûs is momenteel een minpuntje. Het slechte weer van de

2017 t/m 5 januari 2018 is het gesloten. Maar vanaf 6 januari kunt u het werk van Pyr Bosma, oud-

afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat bestrating rondom de kerk vertraging heeft opgelopen.
Ook de werkzaamheden op het kerkhof rond de kerk zijn nog in gang. Maar het resultaat mag er
straks zijn! Nog even geduld.
De redactie wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe.

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

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 januari tot en met maart 2018

Alle eventuele veranderingen en overige activiteiten worden vermeld op het maandoverzicht in de
hal van De Skûle. Een ieder van 55 jaar en ouder wordt van harte uitgenodigd aan deze activiteiten
mee te doen en mee te beleven.

Januari 2018
Datum

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Langgrousterwei 47-a | 9137 DK Oosternijkerk

Voor meer informatie:

kozijnen

0519 - 24 12 96

deuren
dakgoten

Openingstijden showroom:

schuifpuien

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

gevelbekleding
dakkapellen

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

2 jan.
3 jan.
4 jan.

Vrijdag

5 jan.

Maandag
Dinsdag

8 jan.
9 jan.

Woensdag

10 jan.

Donderdag
Vrijdag

11 jan.
12 jan.

Maandag
Dinsdag

15 jan.
16 jan.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17 jan.
18 jan.
19 jan.

Maandag
Dinsdag

22 jan.
23 jan.

Woensdag

24 jan.

Donderdag
Vrijdag

25 jan.
26 jan.

Maandag
Dinsdag

29 jan.
30 jan.

Woensdag

31 jan.

Activiteit

Ruimte

Tijd

Nieuwjaarsreceptie
Koersbal bewoners Metslawier
Bijbel studie
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Beautymiddag
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal bewoners Skûle
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Koersbal bewoners Metslawier
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Beamermiddag met foto’s van de
omgeving door Tiny Weidenaar
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal bewoners Skûle
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Beurtschippers ( in onderhandeling belt
terug) (Of knutselen vlinder)
Koersbal bewoners Metslawier

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

9.30 uur

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

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

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

Romsicht

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

Maart 2018

Februari 2018

Datum
Donderdag

1 feb.

Vrijdag

2 feb.

Maandag
Dinsdag

5 feb.
6 feb.

Woensdag

7 feb.

Donderdag
Vrijdag

8 feb.
9 feb.

Maandag
Dinsdag

12 feb.
13 feb.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14 feb.
15 feb.
16 feb.

Zondag

18 feb.

Maandag
Dinsdag

19 feb.
20 feb.

Woensdag

21 feb.

Donderdag
Vrijdag

22 feb.
23 feb.

Maandag
Dinsdag

26 feb.
27 feb.

Woensdag

28 feb.

Activiteit
Bijbelstudie
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
*(Dhr. Witteveen Vragen )
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal bewoners Skûle
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Koersbal bewoners Metslawier
Geen dienst
Huiskamer
Borreluurtje
Koffie drinken
Kapeldienst HA
Samen zingen
Handwerken
“De Skûle, Winterspelen “
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal bewoners Skûle
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Activiteit Anneke ??
Koersbal bewoners Metslawier

Ruimte
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei

Tijd
09.45 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur

Datum
Donderdag

1 mrt

Vrijdag

2 mrt

Maandag
Dinsdag

5 mrt
6 mrt

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht

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

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 mrt
8 mrt
9 mrt

Maandag
Dinsdag

12 mrt
13 mrt

Woensdag

14 mrt

Donderdag
Vrijdag

15 mrt
16 mrt

Maandag
Dinsdag

19 mrt
20 mrt

Woensdag

21 mrt

Donderdag
Vrijdag

22 mrt
23 mrt

Maandag
Dinsdag

26 mrt
27 mrt

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 mrt
29 mrt
30 mrt

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei

15.00 uur
16.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
10.45 uur

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei

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

Romsicht

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.

Activiteit
Bijbelstudie
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Kleding verkoop H en A mode
Koersbal bewoners Skûle
Kapeldienst
Nl doet
High-tea
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Koersbal bewoners Metslawier
Waadsee sjongers
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Bekkema Mode
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal bewoners Skûle
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Paas bloemschikken
Koersbal bewoners Metslawier
Witte donderdag Heilig avondmaal
Bingo
Borreluurtje

Ruimte
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Gjetmoei
Romsicht
Romsicht
Romsicht

Tijd
09.45 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
14.00 uur
15.00 uur
15.30 uur

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

15.00 uur
15.00 uur
10.45 uur
15.00 uur

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

19.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur
14.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.45 uur

15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur

Bijbelstudie
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur. Een ieder van 55 jaar en ouder
wordt van harte uitgenodigd aan deze activiteiten mee te doen in zaal Gjetmoei van de
Skûle. Data: 4 januari, 1 februari , 1 maart 2018

Kapeldiensten
Donderdag middags aanvang 15.30 uur is er een kerkdienst in de Skûle. Een ieder van 55
jaar en ouder wordt van harte uitgenodigd aan deze activiteiten mee te doen.
De avondmaal diensten op zondag zijn van 10.45 uur tot 11.45 uur
Don. 04 Januari, Don. 11 Januari, Don. 18 januari, Don. 25 januari, Don. 01 Februari,
Don. 08 Februari, Zon. 18 Februari *, Don. 22 Februari, Don. 01 Maart, Don. 08 Maart,
Don. 15 Maart, Don. 22 Maart, Don. 29 maart * Witte donderdag
* Heilig avondmaal

Geslaagde Winterfair in de Skûle

Winterfair

Op zaterdag 25 november j.l. werd er in de Skûle te Metslawier een winterfair gehouden. De
organisatie had weer alles uit de kast getrokken om de fair tot een succes te maken. En dat is
zeker gelukt.
Met leuke stands afgewisseld met raad spelletjes, loten verkoop en natuurlijk het rad van avontuur.
De prijzen werden gesponsord door Slagerij Weidenaar, Bakker van Eck, Jorritsma, van Smaak en
door vrijwilligers en personeel. Al met al was het een zeer gezellige en geslaagde fair. De dames
Geertje Postma en Tsjitske Iedema zorgden voor muzikale omlijsting, waar door iedereen al snel
in winter stemming werd gebracht. De opbrengst zo’n € 500, van loten en rad van avontuur zijn
bestemd voor activiteitencommissie van de Skûle.
Hiermee kunnen zij weer vele leuke activiteiten organiseren voor de bewoners.

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

• SCHOONHEIDSSALON •

Moai
Momint

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

TOE AAN EEN MOMENT VOOR UZELF?

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

U bent van harte welkom!
In deze salon staat persoonlijke aandacht voorop.
Professionele, kwalitatieve behandelingen worden u aangeboden in
een gezellige, ontspannen en gemoedelijke sfeer.
Schoonheidssalon Moai Momint
biedt u de volgende behandelingen aan:

ANTI-AGING
HUIDVERZORGING
HUIDVERBETERING
ONTHARING
MAKE-UP
MASSAGES
HAND- EN VOETVERZORGING

WWW.MOAIMOMINT.NL
Mail: info@moaimomint.nl
Mobiel: 06 102 340 71

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

Adres: Skipfeartsein 5A
9123 JR
Metslawier

“DOARPSWURK” Metslawier
Via onze website, publicaties, flyers en raambiljetten zult u daarover geïnformeerd worden. Bent of
wordt u donateur/freun van de Doarpstsjerke dan krijgt u over de activiteiten via de mail bericht.
Terugblik, dankwoord, vooruitzicht en ( goede) voornemens
Het jaar 2017 ligt al weer bijna achter ons. Het lijkt wel of met het toenemen van de jaren, de
jaarwisselingen elkaar steeds sneller opvolgen.

Namens de D.O.M. Metslawier en de Stichting Doarpstsjerke Metslawier wensen we u alvast
een goed, gezond en cultuurrijk 2018, en hopen wij u als vrijwilliger, dan wel freun, van de
Doarpstsjerke te mogen begroeten.

Na de grote renovatie en herinrichting van ons dorpshart ( Doarpsplein, Roptawei en B.
Bekkerstrjitte) in 2016 werd het dorp in 2017 verrijkt met een Panna Kooi. Een omheinde
speelplek direkt naast de tennisbanen en het jeugdhonk, waar de jeugd naar hartelust kan
voetballen, tennissen en basketballen.
Verder werd na de zomervakantie de speeltuin aan de Túnstrjitte uitgebreid met enkele nieuwe
speeltoestellen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een volledige renovatie van de bestrating
in de Tsjerkebuorren en het vroegere Tsjerkhôf rond de Doarpstsjerke met bijbehorende
bomenkrans. De weersomstandigheden maken dat de werkzaamheden langer duren dan
verwacht.
Naast deze verbeteringen aan en in de publieke ruimte zijn in 2017, binnen het Beschermde
Dorpsgezicht, ook verschillende particuliere woningen opgeknapt. Al deze ruimtelijke ingrepen
werden mede mogelijk gemaakt met de financiële en personele inzet van de Dorps Ontwikkeling
Maatschappij ( DOM). Daarvoor past dan ook een bijzonder woord van dank.
Ons dorp begint er steeds beter uit te zien en dat heeft zijn weerslag op aantrekkelijkheid van
Metslawier als dorp om te wonen en te leven.
Deze aantrekkelijkheid als woondorp wordt ook mee beïnvloed door de activiteiten die het jaar
rond plaatsvinden in ons Mienskipshûs “Doarpstsjerke Metslawier”. De Doarpstsjerke is ieder
weekend (zaterdag en zondag) van 13.30 uur tot 17.00 uur geopend. Er valt van alles te zien
en te horen. Er wordt altijd iets tentoongesteld ( schilderijen, keramiek, kunstnijverheid e.d.) en
gemiddeld 6 keer per jaar vindt er een concert plaats waarbij zo af en toe ook uit volle borst
mee kan worden gezongen. Voor toeristen maar ook voor ons als inwoners is er in de oude
consistorie een klein informatie centrum ingericht, maar ook vrijwilligers die aanwezig zijn tijdens
de openingstijden, kunnen u van de nodige informatie voorzien over “de geheimen van de
Doarpstsjerke”.
Recent zijn er in de Doarpstsjerke een 5- tal bolkroonluchters aangebracht, het interieur
is daardoor nog mooier geworden dan het al was. ( de oude verlichting is te koop) De
aantrekkelijkheid van de Doarpstsjerke blijkt ook uit het aantal bezoekers, sinds de opening in
2016 hebben meer dan 3500 personen het Mienskipshûs bezocht!. Wat daarbij opvalt, is het lage
aantal dorpsgenoten!
We doen dan ook een beroep op u om ook eens langs te komen of een van de exposities en
concerten te bezoeken. Ook kunt u zich natuurlijk opgeven als vrijwilliger, de continuïteit van het
Mienskipshûs staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende mensen die bereid zijn “ dienst
te doen” in het kader van activiteiten die er plaatsvinden. Ook in het bijna voorbije jaar is dat weer
duidelijk gebleken. Voor hun inzet past eveneens een bijzonder woord van dank!
Het komende jaar zal het aantal ingrepen in de publieke ruimte naar verwachting beperkt zijn,
de subsidiemogelijkheden vanuit de DOM beginnen namelijk uitgeput te raken. Wel is het nog
mogelijk om vanuit de DOM gelden t.b.v. ingrijpende renovatie/restauratie, binnen het Beschermde
Dorpsgezicht, een goedkope hypotheek te verschaffen. (informatie bij het DOM bestuur)
Wat betreft het Mienskipshûs zullen de ruimtelijke ingrepen beperkt blijven tot de afronding van
het voormalige Tsjerkhôf. De activiteiten in en rond de Doarpstsjerke zullen in 2018 vooral in het
Mienskipshûs plaats vinden. Het jaarprogramma is al volledig ingevuld met exposities, concerten,
(kerk)diensten, huwelijken e.d.

Metslawier leefbaar maken en houden
Zonder deze met naam te noemen zijn veel stille werkers en bestuursleden in ons dorp met zaken
bezig die de leefbaarheid in ons dorp Metslawier ten goede komen.
Genoemd kunnen worden:
-

Ontwikkeling van een panna kooi
Uitbreiding dorps speeltuin
Herinrichting plein en straten
Herinrichting beschermd dorpsgezicht rondom de Doarpstsjerke
Activiteiten St. Doarpstsjerke Metslawier
De Dorps Ontwikkeling Maatschappij (DOM)

Vele inwoners zijn al lid van de vereniging Dorpsbelang en van de St. Doarpstsjerke Metslawier.
Als lid van Dorpsbelang ontvangt u per kwartaal het bekende boekje Metslawier Aktief, dit wordt
huis aan huis gratis verspreid zonder dat gekeken wordt of u wel of geen lid bent. Wij moeten
echter constateren dat er een redelijk aantal inwoners niet lid zijn en daardoor geen inspraak
hebben in plannen en ontwikkeling op o.m. de jaarvergadering en andere bijeenkomsten.
Ook is een groot aantal niet donateur geworden van Mienskipshûs St. de Doarpstsjerke. Deze
actieve stichting heeft dit gebouw over genomen en organiseert veel jaarlijkse activiteiten die tot
nu toe meer dan 3000 bezoekers naar ons dorp hebben getrokken. Een 35-tal vrijwilligers zet zich
wekelijks in om bezoekers te ontvangen en activiteiten te organiseren. Donateurs ontvangen met
regelmaat een nieuwsbrief waarin de te houden activiteiten worden genoemd.
Het bestuur van Dorpsbelang en Mienskipshûs de Doarpstsjerke roept u hierbij dan ook op om:
Lid te worden van Dorpsbelang en donateur te worden van St. de Doarpstsjerke om zo deze
vrijwillige organisaties te ondersteunen in hun werk om, zoals boven aangeven, ons dorp
aantrekkelijk en leefbaar te houden.
In deze Metslawier Aktief zijn een 2-tal aanmeldingsformulieren opgenomen die u kunt uitknippen
en ingevuld kunt inleveren bij de aangegeven personen van Dorpsbelang en St. Doarpstsjerke.
Is u niet in de gelegenheid om dit te doen dan kunt u contact opnemen met een van de
bestuursleden, deze zal dan bij u langskomen om het formulier op te halen.
Wij rekenen er op dat u als inwoners van Metslawier ons wilt ondersteunen door lid en donateur te
worden, bij voorbaat dank
Bestuur vereniging Dorpsbelang. Tel. 294161
Bestuur Mienskipshûs Stichting Doarpstsjerke Metslawier. Tel. 242107

Nutma Schilders
Voor al uw glas- en schilderwerk

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

Jaaroverzicht activiteiten DOM
JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN DOM METSLAWIER 2017
Café
Veldzicht
december
2017
In hetActiviteiten
verslagjaar 2017 zijn enkele
projecten
definitief afgerond
waaronder de panna
kooi en de
aanschaf van enkele speeltoestellen in de dorps speeltuin aan de Tûnstrjitte.
Laatstgenoemde uitbreiding is tot stand gekomen met de bijdrage van de jeugd ( inzameling
tijdens St. Maartenoptochten) bijdrage DOM, Dorpsbelang, Ecodon en de Provincie Fryslân).
De DOM Metslawier is in 2017 bezig geweest met het in gang zetten van de herinrichting van
het beschermde Dorpsgezicht, rondom de Doarpstsjerke en in alle toegangspaden zal nieuwe
bestrating aangebracht
worden en hekwerkjes
vervangen. Ook zal
de zoutbak verplaatst
Vrijdag
22 december
2017
worden bij de boerderij van Sinnema. In november 2017 is een aanvang gemaakt met de
werkzaamheden. Ook voor dit project is subsidie verleend uit de kansen/publieke ruimte pot van
de DOM.
Met de gemeente is kort overleg geweest over herstrating wandelpad langs het manegeterrein,
mogelijk zal dit in 2018 aangepakt worden.
In 2017 een 4-tal aanvragen voor subsidie t.b.v. woningverbetering toegekend uit de pot “ Private
aanzichten”. Na toekenning hiervan is de bodem van deze subsidiepot in zicht, in de afgelopen
jaren is er dan voor meer dan € 60.000,- aan subsidiegelden
verstrekt aan eigenaren
Aanvang:
19.30van
uur
woningen in het Beschermde Dorpsgebied.
De DOM is al enkele jaren met de gemeente Dongeradeel in gesprek over onderhoud bomen
rondom de Doarpstsjerke, vorig jaar is er de overlast van de roeken bijgekomen. Wij hopen dat in
het komende verslagjaar een oplossing voor deze problemen zal komen.

Maatjassen

Inleg: € 5,00 p.p.

Activiteiten in Cafe Veldzicht
Zaterdag 30 december 2017

Bijdrage dorpsfeest
Geachte dorpsgenoten,
Nog een paar maanden en dan is het weer zover; dorpsfeest in Metslawier.
Iedere keer weer een prachtig evenement, waar veel mensen naar toe leven.
Zo ook de feestcommissie. Wij zijn alweer een tijdje bezig om van alles te regelen en te boeken,
zodat we er weer een spetterend feest van kunnen maken!
Over een poosje komen wij bij u langs om een bijdrage te vragen voor dit feest. Veel mensen
geven gul en daar zijn we heel dankbaar voor. Andere mensen hebben dit in het verleden wel
eens bestempeld als ‘schooien’. Dit heeft ons geraakt… Graag willen we u in dit stukje uitleggen
wat een dorpsfeest allemaal met zich meebrengt aan kosten en waarom wij bij u langs komen
voor een financiële bijdrage. Om u een idee te geven welke kosten we moeten maken, geven
we u een kort overzicht van wat er allemaal komt kijken bij een dorpsfeest: Huren van de
tent, een band op de zaterdagavond, Bonte-avond en disco op de vrijdagavond, spelmiddag
voor de basisschoolkinderen, zeskamp op zaterdag, buffet in de tent, geluidsinstallatie,
toiletvoorzieningen, containers en hekken op het terrein, enz. Al met al zitten we dan al gauw op
een kostenplaatje van bijna € 9000,00.
En dan is dit nog maar een kleine greep uit de lijst. Zoals u kunt zien; een dorpsfeest is ‘net
om’e nocht!’. We doen al veel om de kosten voor een buffet en de entree voor de vrijdag- en
zaterdagavond te drukken, maar zonder uw hulp lukt dat niet. Natuurlijk kunnen we de prijs van
de kaartjes omhoog brengen, maar het verleden leert ons dat dit niet door iedereen gewaardeerd
wordt. Als feestcommissie zijn we er zeer zeker niet op uit om ‘winst’ te maken, maar zoals het de
afgelopen feesten heeft doen blijken, moet er geld bijgelegd worden. Dit kan ook niet de bedoeling
zijn. Daarom willen wij u vragen: als de feestcommissie langskomt voor een financiële bijdrage,
zou u dan bovenstaande in u om willen laten gaan en ons hiermee willen ondersteunen?
Alvast bedankt.

Oproep: wie kent deze kater?

Metslawier Gesloten Darts Toernooi
Singles + Koppels
Opgeven tot 19.20 uur
Aanvang: 19.30 uur
Inleg: € 5,00 p.p.

Wie kent deze (ongecastreerde) kater?
Hij komt dagelijks meerdere malen bij ons
binnen en eet dan een hapje mee.
We willen elkaar wel adopteren, maar we
vermoeden dat hij al een baasje heeft.
Daarom graag even contact.
Geert Bril - Stasjonswei 5 - Tel. 24 22 27

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

Carbid Team Metslawier

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

Knallend het jaar uit met Carbid Team Metslawier
Dit jaar valt oudejaarsdag op 31 december 2017.
Mocht u op deze ochtend trillend op uw benen naast uw bed staan, dan betekent dit dat Carbid
Team Metslawier is losgegaan!
Het team dat elk jaar de laatste dag van het jaar knallend afsluit voor Metslawier is alweer druk
bezig met alle voorbereidingen. Dit jaar wordt alweer het 5-jarig bestaan van het team gevierd.
Dit wordt opgeluisterd met een officiële naam voor deze groep kanonniers. Waar ze altijd ‘de
oudjaarsploeg’ of ‘de carbidsjitters’ werden genoemd, gaan ze vanaf nu officieel door het leven als
Carbid Team Metslawier. Dit is een hele mond vol en dus zullen ze ook vaak met de initialen CTM
genoemd worden. De festiviteiten zullen ook dit jaar weer plaatsvinden op het evenemententerrein
achter de tennisbaan. Vanaf 10:00 uur bent u welkom in de extra grote tent die dit jaar geplaatst
zal worden. Deze tent zal vanzelfsprekend weer goed verwarmd worden. Wie dan toch nog op
zoek is naar warmte kan de leden van het team verzoeken om een intieme knuffel (zonder een
#metoo-melding aan je broek te krijgen overigens) óf om een gratis bakje koffie.
Opvallend de afgelopen jaren is de constante groei in het aantal leden van CTM. Na de
jeugdopleiding te hebben doorlopen, is er opnieuw vers en jong bloed aan het team toegevoegd.
Het team is altijd op zoek naar ‘explosieve types’ om het team te versterken. Dus voelt u zich
geroepen, vraag dan Douwe Wytze of Ruben even naar de mogelijkheden en toelatingseisen.
Waar er eindelijk weer geld in defensie wordt gepompt, zo wordt er al jaren geld in het
artilleriegeschut van CTM gepompt. Het arsenaal is, mede door bijdrage van sponsoren, alwéér
uitgebreid en bereikt inmiddels proporties waar Kim Jong-Un jaloers op is. Met gezellige muziek
op de achtergrond zullen er gedurende de hele dag schoten worden gelost door de mannen
van CTM. Het enige wat u nog hoeft te doen is er een gezellige dag van maken. Ook is het te
adviseren om niet in de baan van een schot van CTM te gaan staan. Maar dit wordt u ook bijna
onmogelijk gemaakt, want veiligheid hebben de mannen hoog in het vaandel staan. De gehele
dag is er volop eten en drinken verkrijgbaar in de tent. De mannen zijn zich ervan bewust dat
dit voor veel mensen de laatste keer is dat ze zich ongegeneerd kunnen laten vollopen en
volproppen, alvorens op 1 januari 2018 de goede-voornemens-diëten weer beginnen.
Vergeet vooral niet om voldoende alcoholische versnaperingen tot u te nemen, want u kent vast
en zeker het oud Friese gezegde:
“Sjitte jo op Âldjiersdei mei in lit as in bal, drink dan net te min alcohol.”
Voor meer informatie over CTM kunt u ook altijd even een bezoekje brengen aan de website:
www.ctm.frl.
Wij ontvangen u graag op 31 december 2017 vanaf 10:00 uur op het evenemententerrein om een
knallend uiteinde van dit jaar te realiseren.
Vriendelijke groet,
Carbid Team Metslawier

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
Tentoonstelling Pyr Bosma vanaf 6 januari 2018
2018 wordt gestart met een tentoonstelling met werk van Pyr Bosma. Pyr is als oud inwoner van
metslawier bij velen bekend in het dorp. Van 6 januari tot begin maart zal werk van hem te zien
zijn in de Doarpstsjerke. Wilde u altijd al een kunstwerk aanschaffen dan is het zeker de moeite
waard om een bezoek te brengen. Pyr heeft aangegeven dat hij werk meeneemt wat ook te koop is.

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

Kunst- aan- huis route
op dit moment gaan we er vanuit dat we dit jaar ook weer een gastlokatie zijn voor een kunstenaar
tijdens de 2 weekenden van de Kunst-aan-huis-route Lauwersland. Het weekend van 10 en 11
maart en 17 en 18 maart zal dit evenement weer plaatsvinden.
Bryzantijns Mannenkoor 18 maart om 19:30 uur

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland uit drachten komt op 18 maart een optreden verzorgen in de
Doarpstsjerke. Het Byzantijns Mannenkoor Friesland (BMF) is opgericht in september 2004, telt
nu 26 enthousiaste leden en staat sinds april 2007 onder leiding van dirigente Nana Tchikhinashvili
Het koor heeft als doelstelling bekendheid te geven aan de Russisch-orthodoxe kerkmuziek en
vertolkt daarnaast volksliederen uit Oost-Europese landen.
De toegangsprijs voor dit concert is €12.50 voor freonen €10.00
U bent allen welkom maar Vol – Vol. Dus wilt u zeker zijn van een plaats dan kunt u reserveren
door een bericht te sturen naar Stichting.Doarpstjerke.metslawier@outlook.com

Tentoonstelling Merklappen, schoollappen en pronkrollen
Van 7 april tot 17 juni is er een speciale tentoonstelling speciaal voor iedereen die liefhebber is
voor handwerken. Aukje de Boer-Holwerda afkomstig uit Niawier komt met haar verzameling
merklappen, schoollappen, pronkrollen e.d. naar Metslawier. Naast de tentoonstelling zal er in
april een weekend zijn waarop ze zelf aanwezig is en uitleg kan geven.
In Mei organiseert ze samen met de ontwerpers van het bekende “rande per week” een
ontmoetingsdag in Metslawier.
Volg de berichten in de Media.
Optreden Thijs Kevenaar 29 april om 15.00

Thijs is geboren in 1993 te Leeuwarden en begon op 14 jarige leeftijd met zijn eerste gitaarlessen.
Al snel bleek dat een groot succes en oefende hij uren per dag! Met resultaat... Als gitarist gaf
Thijs, zowel solo als in ensembles, meerdere recitals in Noord-Nederland. Zo speelde hij onder
andere in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden, de Oosterpoort in Groningen, het Peter
de Grote Festival in Groningen en op het Grachtenfestival in Amsterdam. De toegangsprijs voor dit
concert is €7.50 voor freonen €5.00 (incl. consumptie)
Muziekgroep Kapriol 10 juni om 15:00 uur
Folkgroep Kapriol’! speelt op aanstekelijke wijze eigenzinnige muziek, zowel om naar te luisteren
als om op te dansen. De liederen en dansmelodieën van Kapriol’! zijn vaak gebaseerd op oude
Nederlandse en Friese bronnen en soms ook nieuw gemaakt. Er worden invloeden verwerkt uit
allerlei muziekstijlen, zoals o.a. middeleeuwse, renaissance en Keltische muziek.
De toegangsprijs voor dit concert is €12.50 voor freonen €10.00 (incl. consumptie)
U bent allen welkom maar Vol – Vol. Dus wilt u zeker zijn van een plaats dan kunt u reserveren
door een bericht te sturen naar Stichting.Doarpstjerke.metslawier@outlook.com
Tot slot
Wist u dat:
- Sinds de opening in maart 2016 hebben al ruim 4000 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

