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Voorwoord

Beste dorpsgenoten,

De winterpret is weer voorbij en we kijken uit naar het voorjaar.
Voor u ligt de nieuwe M.A. met wetenswaardigheden over ons dorp.
U wordt geïnformeerd over de D.O.M, over het Mienskipshûs, over de Oanrin, de Ropta Boys,
en nog veel meer.
Tijdens onze redactievergadering van 5 maart jl. hebben we afscheid genomen van Sietse
Kingma. Sietse heeft gedurende een aantal jaren de opmaak van M.A. verzorgd en in deze
jaren heeft hij het initiatief genomen om M.A. in een nieuw glossy jasje te steken. Daarvoor
willen wij hem hartelijk bedanken; het ziet er prachtig uit. Ons bedankje is vergezeld gegaan van
een cadeaubon.
Gelukkig hebben we in Doede Jongeling een bekwame opvolger gevonden.
U kunt aan M.A. een bijdrage leveren door ons van foto's te voorzien voor de omslag. Tot nu toe
is er geen gehoor gegeven aan onze oproep,maar wie weet…

Tot slot; denkt u aan de jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelang? U wordt in deze
vergadering bijgepraat over de ontwikkelingen in ons dorp en u kunt er terecht met uw vragen.
Veel leesplezier gewenst,

Redactie M.A.







Henk Linde en Rianne Slings.

Sinds twee februari dit jaar wonen zij aan de Tsjerkebuorren 6 in Metslawier.
Afkomstig uit Rijswijk. Hoe kom je dan in Metslawier terecht?
Ze vertellen hun verhaal. Rianne Slings had een leidinggevende functie in een Haags zieken-
huis. Ze had de wens nog een keer een carrièreswitch te maken, ook met het idee 'als ik het nu
niet doe, komt het er niet meer van'. En omdat beiden graag de Randstad uitwilden werd er ook
in andere provincies naar een geschikte baan gekeken. De mentaliteit in de Randstad, het
sociale verkeer dat niet echt meer sociaal was, de agressie en het vuil op straat, ze hadden er
genoeg van gezien en wensten een fijnere werk-en woonplek.

In april 2017 werd Rianne
leidinggevende/teamleider
van polikliniek en dagcen-
trum van het oncologisch
centrum van het MCL.
De nieuwe baan beviel
goed. Dus kon er naar
woonruimte worden
gezocht. Zolang deze er
niet was verbleef Rianne
door de week in een B&B
in Leeuwarden en was in
het weekend thuis in
Rijswijk. Voor korte tijd
prima te doen, maar natu-
urlijk  geen ideale situatie.

De speurtocht naar een
huis richtte zich op een
actieradius van ongeveer
35 kilometer rond de werkplek zodat de reistijd tot ruim een half uur werd beperkt. Na in diverse
dorpen en huizen te zijn geweest 
kwamen ze in Metslawier terecht wat ze een mooi dorp vonden en goed onderhouden. En in het
huis op de Tsjerkebuorren 6 gingen de harten sneller kloppen. Er was zelfs sprake van liefde op
het eerste gezicht.  Het pand was en is uitermate geschikt voor Henks bedrijf. Hij restaureert en
conserveert oude boeken. 

Dat kunnen zeer oude boeken zijn, of uit de zeventiende of achttiende eeuw, maar ook uit
recenter tijd. Opdrachten kunnen komen van archieven, bibliotheken, antiquariaten, 
verzamelaars, particulieren en kerkgenootschappen.
Naast werk is er ook tijd voor hobby's.  Beiden fotograferen graag en de resultaten daarvan kun
je zien op hun website 'Vrij fotograferen'. Fietsen, straks in het voorjaar op de fiets de omgeving
verkennen, koken, lekker eten, kortom genieten van het leven: Rianne en Henk hopen dat op
hun nieuwe woon- en werkplek volop te doen.
En wat ik zeker niet mag vergeten is dat iedereen die belangstelling heeft of geïnteresseerd is in
het werk van Henk of in de fotografie van beiden, van harte welkom is. Kom langs of maak een
afspraak.

Maart 2018
BP.

Kennismaken met........................



Komende activiteiten.

Tentoonstelling Merklapen en letterdoeken yn 't Mienskipshûs.
7 april t/m 3 juni 2018
Na de succesvolle en drukbezochte quiltexpositie in 2017, dit jaar wederom een expositie van
handwerken. Uit de collectie van Aukje de Boer-Holwerda worden oude en nieuwe merklappen,
letterdoeken, stop- en oefenlappen, pronkrollen en oud naaigerei tentoongesteld. Aukje woont in
Twello, maar is afkomstig van Niawier. 

Aukje is online bekend in de wereld van het borduren. (boerenwente.nl) In samenwerking met
Atelier Soed Idee organiseert zij in Metslawier een speciale editie van Randjeperweek welke
plaats vindt op zaterdag 26 mei. Meer informatie vindt u op www.soedidee.nl

Aukje is verschillende keren tijdens de tentoonstelling aanwezig.
Het weekend van 7/8 april en 4/5 mei is Aukje aanwezig. In mei neemt ze pronkrollen mee. Een
pronkrol of ook wel Souvenir de ma Jeunesse is een lange strook van lapjes met verschillende
borduurtechnieken die aan elkaar zijn genaaid. 

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 muziek-
stijlen, 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

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"

Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
Website: www.doarpstsjerke-metslawier.nl

Rekeningnr. NL14RABO0187695288 
t.n.v. St. Doarpstsjerke Metslawier.

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"



Oproep.
In oktober en november willen we ook dit jaar weer een verkoop/tentoonstelling organiseren
onder de naam Brocante, Curiosa verkoop. 
Brocante Curiosa, snuisterijen en verzamelingen uit vroeger tijden uitgestald en te koop in de
mooie, oude Doarpstsjerke.   
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.

Heeft u objecten om te tonen en te verkopen. Neem dan contact op met de activiteitencom-
missie of kom langs tijdens de openingstijden.
Elke zaterdag en zondag van 13:30-17:00 uur.  We nemen dan contact met u op.

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 Metslawier.
Voorzitter: Freark v.d. Bij tel 242010
Secretariaat: Mente Holwerda
Penningmeester: Hette Meinema
Voorzitter van de activiteitencommissie: Bregt Elgersma tel: 241262

Jarenlang was het 'stil' in het centrum van het dorp. Met de (her)opening van Mienskipshûs
Doarpstsjerke Metslawier, de Waddentour en het dorpsplein voor het café is er in Dongeradeel
een nieuwe trekpleister ontstaan. Het dorp en zijn directe omgeving worden door eigen inwon-
ers en bezoekers herontdekt. 
Voorgaande zijn de eerste zinnen van het jaarverslag 2017 van de DOM-Metslawier.  
Door het experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD), ook wel
DOM-project, is gericht gewerkt aan het versterken van de woon- en leefmilieus in de 
beschermde dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat.
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 het beschermde dorpsgezicht aan te
pakken. Het beschikbare bedrag voor Metslawier is bijna op. Maar wist u dat er ook een
mogelijkheid voor het lenen met een lage rente mogelijk is?

DORPS ONTWIKKELING MAATSCHAPPIJ METSLAWIER         



In de afgelopen jaren is er mede door de subsidiemogelijkheden vanuit de DOM de Pannekooi
gerealiseerd en zijn speeltoestellen geplaatst op het speelterrein. Eind 2017 is gestart met de
herinrichting van de openbare ruimte in de Tsjerkebuorren. Na realiseren van deze herinrichting
verwachten we dat de beschikbare budgetten voor de publieke projecten en kansenpot ook
besteed zijn.

Ook al zijn de subsidiemogelijkheden binnenkort niet meer beschikbaar wel blijft de mogelijkheid
voor het lenen met een lage rente. Ook de DOM-Metslawier gaat verder met het ontwikkelen
van plannen voor de toekomst van het dorp en zijn inwoners.

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

In 2018 is er op voetbal gebied nog weinig spannends te vermelden. Na de verdiende winter-
stop is de competitie inmiddels hervat. Maar koning winter heeft hier anders over gedacht en
heeft door vorst en sneeuwval alweer menig wedstrijd doen afgelasten. Enig voordeel hiervan is
wel dat we momenteel, na jaren van wachten, weer eens op de schaats kunnen. Dit zal wel
betekenen dat er veel wedstrijden door de week ingehaald moeten worden, dus veel activiteit op
Sportpark de Vifer de komende weken!
Zaterdag 6 januari werd de 22e crossloop van vv Ropta Boys gehouden onder prima
omstandigheden. Met weinig wind en zelfs af en toe het zonnetje erbij was het uitstekend weer
voor de crossloop.

's Ochtends was het de beurt aan de jeugd. Vanwege verplichtingen in de zaal konden niet alle
teams aanwezig zijn maar gelukkig waren er nog 43 deelnemers die de longen uit hun lijf liepen.
De organisatie, bestaande uit Gert van der Meulen, Lolke Bergema en Henk van Dekken, liet
om half elf het startschot vallen en rond half twaalf werden de prijzen uitgereikt door oud voorzit-
ter van het jeugdbestuur Sietske Torensma.
's Middags was het de beurt aan de volwassenen. Om half twee vertrokken 31 deelnemers voor
een prachtige wandeltocht van 10 kilometer door verschillende buurtdorpen.
Om half drie was het startschot van de crossloop voor senioren. 35 deelnemers liepen het par-
cours van 7,7 kilometer (2 deelnemers verkozen de korte route van 6 kilometer) onder prachtige
weersomstandigheden.Al snel werd duidelijk dat er geen maat stond op Jimke Haaksma deze
middag. Hij was duidelijk de sterkste en finishte na 31:26 minuten op sportpark de Fiver ruim
voor de rest van het veld.
Om half vijf werden de prijzen uitgereikt van de verschillende categorieën door voorzitter
Theunis Linthof. Ook nam hij de nieuwjaarstoespraak voor zijn rekening waar het jaar 2017 kort
werd doorgenomen en tevens een vooruitblik op 2018. Uiteraard werd de organisatie bedankt
en tevens alle vrijwilligers die hierbij geholpen hebben.Na de toespraak was het tijd voor een
hapje en een drankje om het nieuwe jaar goed in te luiden. Kortom een prachtige dag op sport-
park de Fiver bij vv Ropta Boys.

Zie voor de volledige uitslag de website van de vv Ropta Boys

Ropta Boys

        







Notulen jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Metslawier.
Deze jaarvergadering werd gehouden op 10 april 2017 in Café Veldzicht. 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Op deze jaarlijkse ledenvergadering heet voorzitter Hette Meinema bijna 
66 belangstellenden een hartelijk welkom. Aanwezig zijn afgevaardigden
van politieke partijen van Dongeradeel. Met kennisgeving afwezig Christen
Unie en PvdA. Verder zijn Leonie Lammers van Thús Wonen en Ina
Witteveen van de gemeente Dongeradeel en Trijntje van Dekken wijkagent
aanwezig. Afmeldingen zijn er van de nieuwe wijkagent.
Voorzitter spreekt zijn bijzondere dank uit aan de vele vrijwilligers die in
Metslawier actief zijn. 

Voorzitter heeft de volgende mededelingen;
- Er zal een AED cursus plaats vinden op 26 april in Cafe Veldzicht. Nogmaals een oproep aan

alle inwoners van Metslawier om zicht op te geven voor de AED cursus. 
- Het fietsknoopbord is vernield maar is intussen deels vernieuwd.

Ingekomen stukken;
- Veel overlast van het lawaai dat de raven in de bomen in de Tsjerkebuorren maken. Echter 

de raaf is beschermd en de bomen mogen op dit moment niet gesnoeid worden. DB heeft 
een brief naar de gemeente gestuurd met na te denken wat te doen na het broedseizoen. 
Omdat er rondom Metslawier steeds meer bomen gekapt worden zullen er ook steeds meer 
raven in de nog bestaande bomen komen. Oproep aan de bewoners om ook zelf contact op 
te nemen met de gemeente en vermelden dat het ook gevaar oplevert kleine kinderen.

- Thus Wonen: er wordt binnenkort een bankje geplaatst ter hoogte van de brug bij de Skule.
- Gemeente Dongeradeel: Onlangs zijn er in diverse straten kabels aangelegd. Er zijn klachten

binnengekomen wat de bestrating aangaat. Waar nodig zal deze worden hersteld.

2. Vaststellen agenda 
Henk Jaap Bakker, welke een voorlichting over burenhulp zou geven, heeft afgezegd. Hiervoor in
de plaats komt bij punt 9 Onrust over toekomst basisschool De Rank.

3. Notulen van de jaarvergadering 13 april 2016
De notulen zijn afgedrukt in de MA en op de website van Mitselwier. 
W.Nijboer deelt mee dat de pannakooi prachtig mooi is geworden. Voorzitter Hette Meinema geeft
aan dat de bomen in de Tsjerkebuorren rondom de kerk zijn opgesnoeid zodat de 
bewoners profiteren van meer licht. Wat de bovenkant van de bomen betreft is nog steeds onder-
werp van gesprek. 
Afwatering Lange sleat: nog niks verder. Verzoek vorige jaarvergadering of er weer een dorp-
somroeper zou kunnen komen is niet gelukt. Niemand voelt zich geroepen. Melding van
Dhr.Dijkstra aangaande stavering naam. Dit moet zijn Dykstra, dus zonder 'puntjes.

4. Jaarverslag van de vereniging van Dorpsbelang 2016
Dit verslag wordt voorgelezen door voorzitter Hette Meinema.

5. Financieel verslag 2016
Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt. 
- G.Postma merkt op dat de vergaderkosten hoog zijn. Huur vergaderruimte en jaarlijks uitje DB

(waarvan deels eigen bijdrage)
- B.Poley deelt mee dat de MA winstgevend is. (€ 311.92 ) Bedoeling is kostendekkend te werk

gaan, dus dit is bijzonder.
- Hennie Meinsma komt met de vraag of er ook een glijbaan gerealiseerd kan worden in de

Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier.   



speeltuin. Er zijn al meerder inzamelingen hiervoor geweest. Hier zijn we als DB nog mee bezig. 
Verder wordt het verslag voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.

5a Voorstel contributieverhoging van € 5.00 naar € 7.50.
Voorstel wordt voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.

6. Verslag kascommissie
Dit jaar bestond de kascommissie Arnold Nutma en Jan Cha Dol Rispens. Bij afwezigheid van de
kascommissie maar bij monde van voorzitter Hette Meinema wordt de penningmeester
gedechargeerd. Arnold Nutma verlaat de kascommissie, voor hem in de plaats komt Harald
Wiersma.

7. Verslagen commissie Dorpsbelang
Groencommissie: Dhr.Streekstra meldt dat het stil is bij de groencommissie. Er is geen contact
met het Staatsbosbeheer en men heeft niks gehoord, misschien mede door het ongeval in
Emmen. Er is geen onderhoud gepleegd in het Metselwierster bos. Wel heeft de heer P.Poutsma
herstelwerk verricht aan de 80 nestkastjes die in het bos hangen. 50% is bezet. Ina Witteveen
meldt dat er meerdere klachten binnenkomen bij de gemeente wat het Staatsbosbeheer aangaat.
Ook andere groencommissies krijgen geen gehoor bij Staatsbosbeheer. Inmiddels heeft de
gemeente dit opgepakt en hebben nu contact gehad met Staatsbosbeheer. Er wordt dus nu aan
gewerkt. Afwachten.

Feestcommissie: Livius Meinsma meldt dat men druk bezig is met het feest van 2018 welke
gehouden zal worden op 29, 30 juni en 1 juli 2018. Het thema wordt ROOD. 
Sportstichting Metslawier: Ruurd Verbeek vertelt dat dit jaar het wandelevenement (61e) niet
gehouden zal worden. Dit mede omdat er vorig jaar nog geen 150 deelnemers op de been waren.
Scholen van omliggende dorpen laten het afweten en laten dit aan de ouders over. R.Verbeek en
J.Popkema zijn aftredend in de sportstichting en zoeken nieuwe vrijwilligers die de Ie en
Waadrintocht voor 2018 zouden willen regelen. 

Stichting Iepenlofstspul: Ruurd Verbeek: In januari 2018 zal men weer starten met het volgende
Iepenloftspul. De uitvoering zal plaats vinden in 2019. Ruurd bedankt nogmaals de plm. 100 vrij -
willigers die hieraan hebben meegewerkt. De "Gouden Gurbe"is te bewonderen bij P.Poutsma
thuis. 

Braderiecommissie: Jan Kuik vertelt dat er in 2016 veel deelnemers het lieten afweten. Besluit
was toen te stoppen. Maar een organisatie uit Groningen wil graag de organisatie op zich nemen
en ziet er wel degelijk heil in. Deze heeft een lijst met deelnemers. De vergunning is al binnen. De
braderiecommissie ondersteunt deze organisatie dan. W.Nijboer vraagt of de braderie ook kan
plaats vinden in een andere straat. De veiligheid en bereikbaarheid is belangrijk voor de
politie/gemeente. De meest geschikte plaats blijft rondom De Skule. Alle voorheen deelnemende
stands krijgen een uitnodiging van de organisatie uit Groningen. 

Eventuele zaken Doarpsplysje T. van Dekken: Geen bijzonderheden. Alleen wat individuele
zaken. Sneldheidscontrole: verzoek is bij de gemeente ingediend en wordt t.z.t. gerealiseerd.
Trijntje van Dekken is dit jaar voor het laatst in Metslawier. Haar opvolger, naam volgt, kon
vanavond niet aanwezig zijn. 

DOM (Dorps Ontwikkeling Maatschappij): F.van der Bij geeft uitleg aan de aanwezigen wat het
DOM project precies inhoud en wat mogelijk is. O.a. dat er nog genoeg budget voor aanzichtpro-
jecten en leningen beschikbaar zijn voor woningen in het beschermde dorpsgezicht van
Metslawier. Een keer in de 3 jaar mag men er gebruik van maken. 40% tot een maximum van 
€ 5.000.--. Een lening is ook mogelijk tot € 50.000.-met 1.4% rente. Dhr. Streekstra maakt een
opmerking dat de gemeente best wel moeilijk doet (materiaalgebruik) en de voorwaarden streng



zijn.  Een opmerking van een van de aanwezigen aangaande het verpauperde hoekpand aan de
M.fan Loanstrjitte. Waarom wordt hier niets mee gedaan. Dit ligt aan de bewoners zelf. Zij
willen/kunnen maken hier geen gebruik van.
Het Mienskipshus, ook gerealiseerd met DOM geld, zijn de activiteiten het afgelopen jaar heel
goed bezocht door zo'n 2500 mensen. Vanuit het dorp zou het wel iets beter kunnen. Oproep, kom
eens kijken in ons Mienskipshus!
Verder bedankt Dhr. F.van der Bij alle vrijwilligers die het afgelopen jaar veel werk hebben verzet
in Metslawier. 

8. Pauze
Iedereen heeft een consumptiemunt gekregen en kan een consumptie bij de bar halen.

9. Toekomst basisschool De Rank Metslawier.
Mevr.T.Wijnsma vertelt dat er onrust heerst in het dorp omtrent een onderzoeksplan die gaande
is om de 3 scholen van Metslawier, O'nijkerk en Niawier bijelkaar te doen in 1 nieuw gebouw. Er
is onlangs een tekenpetitie tegen "sluiting van de school" in het dorp geweest welke 350
handtekeningen heeft opgeleverd. Er is nog niks zeker en het zit in een onderzoeksfase meldt
voorzitter Hette Meinema welke een gesprek gehad heeft met directeur Onno Bouma. De voorzit-
ter leest een uitleg voor, opgesteld door directeur Onno Bouma, deze kon helaas niet aanwezig
zijn. Volgens Wijnsma gaan de signalen de verkeerde kant op. Ook wordt door de meedenkgroep,
bestaande uit ouders van kinderen, aangegeven wat op dit moment de stand van zaken is, zij
geven aan dat het nog in de onderzoekfase is en dat zij nauwbetrokken zijn bij de ontwikkelingen.
Ook deze groep roept op om als ouder/dorp aanwezig te zijn bij de informatie avonden. Er volgt
binnenkort een informatieavond op school en er wordt verzocht iedereen daarbij aanwezig te zijn.
Dhr.Meinsma van de FNP fractie meldt dat Arlanta geen doorslag kan geven maar dat de
gemeente eindverantwoordelijk is en dat er onlangs in een motie aangenomen dat er geen
scholen op de dorpen worden gesloten. Hij zal dit in de fractievergadering aan de orde stellen en
Dorpsbelang informeren.

10 Rondvraag
Geert Bril geeft tekst en uitleg over duurzaam Metslawier/Dongeradeel.In Dongeradeel is er de
EcoDon (Energie coöperatie Dongeradeel), voor Friesland Us Kooperaasje en voor Groningen,
Drenthe en Friesland de NLD. Als iemand lid en klant wordt levert dit €75,00 per klant per jaar.
Momenteel zit er € 1.000.-in pot voor Metslawier.

H.Meinsma: Last van hondenpoep langs de wandelpaden: inwoners daarop aanspreken.

B.Poley: Meldt dat er in de MA een drukfout staat. Copy 31/8 inleveren moet zijn: half juni.
Oproep MA: stuur een mooie foto op naar de MA van Metslawier voor de voorpagina. Ook zoeken
zij een vrijwilliger voor de lay-out (opmaak).

Dhr.van Dellen: Voorstel renovatie straten deel Master fan Loanstrjitte omzetten naar woonerf
meenemen bij jaarlijks Dorpsbezoek gemeente.

K.Machiela: Kunnen de kledingcontainer/glasbak ook verplaatst worden naar een andere plek in
de straat dan voor de pannakooi. Er zal naar een oplossing gezocht worden i.o.m. de gemeente.

11. Sluiting
Met dank voor ieders bezoek en inbreng sluit voorzitter Hette Meinema om exact 22.15 uur de
vergadering en wenst een ieder wel thuis. 





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.

Activiteiten in de Skûle

Ma 1 April Koffie drinken Romsicht 09.30

Wo 4 April Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45

Do 5 April Bijbelstudie Gjetmoei 09.45

Vrij 6 April Huiskamer Romsicht 15.00

Borreluurtje Romsicht 16.15

Ma 9 April Samen zingen Romsicht 15.00

Vrij 13 April Huiskamer Romsicht 15.00

Borreluurtje Romsicht 16.15

Ma 16 April Samen zingen Romsicht 15.00

Di 17 April Spelmiddag Romsicht 15.00

Wo 18 April Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45

Vrij 20 April Huiskamer Romsicht 15.00

Borreluurtje Romsicht 16.15

Ma 23 April Samen zingen Romsicht 15.00

Di 26 April Schoenen verkoop en ondergoed Romsicht 10.00

Kapeldienst Romsicht 15.30

Vrij 27 April Koningsbingo Romsicht 15.00

` Borreluurtje Romsicht 16.15

Ma 30 April Samen zingen Romsicht 15.00

Datum Activiteit Ruimte Tijd

April 2018



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.

Di 1 Mei  Film:  de Foeke Romsicht 15.00
Wo 2 Mei Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45
Do  3 Mei Bijbelstudie Gjetmoei 09.45
Vrij 4 Mei Huiskamer Romsicht 15.00

Borrel uurtje Romsicht 16.15
Ma 7 Mei Samen zingen Romsicht 15.00
Di 8 Mei Knutselen Romsicht 15.00
Do 10 Mei Kapeldienst Romsicht 15.30
Vrij 11 Mei Huiskamer Romsicht 15.00

Borreluurtje Romsicht 16.15
Ma 14 Mei Samen zingen Romsicht 15.00
Di 15 Mei Spelmiddag Romsicht 15.00
Wo 16 Mei Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45
Do 17 Mei Kapeldienst Romsicht 15.30
Vrij 18 Mei Huiskamer Romsicht 15.00

Borrel uurtje Romsicht 16.15
Di 22 Mei Bekkema mode Romsicht 14.00 
Do 24 Mei Kapeldienst Romsicht 15.30
Vrij 25 Mei Bingo Romsicht 15.00

Borrel uurtje Romsicht 16.15
Ma 28 Mei Samen zingen Romsicht 15.00
Di 29 Mei Optreden zeemanskoor Haven inzicht Romsicht 15.00
Wo 30 Mei Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45

Koersbal Romsicht 15.00
Do 31 Mei Kapeldienst Romsicht 15.30

Datum Activiteit Ruimte Tijd

Mei 2018

Bijbelstudie
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei. 
Data: 5 April , 3 Mei , 7 Juni  



Vrij 1 Juni Huiskamer Romsicht 15.00
Borrel uurtje Romsicht 16.15

Ma 4 Juni Samen zingen Romsicht 15.00
Do 7 Juni Bijbelstudie Gjetmoei 09.45
Vrij 8 Juni Huiskamer Romsicht 15.00

Borrel uurtje Romsicht 16.15
Ma  11 Juni Samen zingen Romsicht 15.00
Vrij 15 Juni Huiskamer Romsicht 15.00

Borrel uurtje Romsicht 16.15
Ma  18 Juni Samen zingen Romsicht 15.00
Di  19 Juni Spelmiddag Romsicht 15.00
Vrij  22 Juni Huiskamer Romsicht 15.00

Borrel uurtje Romsicht 16.15
Zo 24 Juni Koffie drinken Romsicht 10.00

Heilig avondmaal Romsicht 10.45
Ma 25 Juni Samen zingen Romsicht 15.00
Vrij 29 Juni Bingo Romsicht 15.00

Borrel uurtje Romsicht 16.15

Datum Activiteit Ruimte Tijd

Juni 2018

Kapeldiensten
Donderdag middags aanvang 15.30 uur is er een kerkdienst in de Skûle.
De avondmaal diensten op zondag zijn van 10.45 uur tot 11.45 uur 

Don. 05 April  Don.  3 Mei Don.  07 Juni 
Don. 12 April Don.  10 Mei Don.  14 Juni 
Don. 19  April Don.  17 Mei Zon.  24 Juni *
Don.  26 April Don.  24 Mei Don.  28 Juni 

` Don.  31 Mei 
* Heilig avondmaal 

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



Bij afstemmingsoverleg inzake de gaswinning bij Ternaard zijn er toch wat verontrustende zaken
naar voren gekomen.
Het blijkt dat er in steeds meer dorpen verzakkingen en scheuren in muren worden 
geconstateerd. Dit door de winning bij o.a. Nes/Moddergat/Tibma/Engwierum.
Maar omdat deze schade niet aantoonbaar daadwerkelijk door de gaswinning komt wordt er
vaak niets mee gedaan. Er is door de regering een schadeloket ingesteld, maar hier worden uit
ons gebied geen klachten over schade ontvangen.

Omdat het formulier niet heel gebruiksvriendelijk is heeft men aangegeven dat van iedere
verzak king en/of scheur foto’s gemaakt moeten worden en een toelichting op papier kan 
worden gezet. Deze worden dan gebundeld en aan een medewerker van het schadeloket
afgegeven.
Van Fêste Grûn is er contact met Mevrouw T. Mondria van dit loket., binnenkort is hier ook meer
informatie over te verwachten. Zodra dit bekend is zal via de website van Metslawier en in de
MA hiervan melding worden gedaan

Bijeenkomst Gaswining Ternaard

Dorpsfeest 2018

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 spet-
terend feest van kunnen maken! 
In de vorige MA heeft u kunnen lezen wat
een dorpsfeest aan kosten met zich mee-
brengt en hoe we proberen de kosten ‘in
toom te houden’. We hebben toen
aangegeven dat we uw (financiële) 
bijdrage zeer op prijs stellen. In de week van 16 t/m 21 april komt de feestcommissie bij u langs
voor een financiële bijdrage voor het feest. Mogen wij op u rekenen? Alvast bedankt! 

Er zijn inmiddels al een aantal straten die druk bezig zijn met ideeën voor de versierde wagens.
Graag verneemt de feestcommissie van u/jullie welke wagens er mee rijden. Daarom het
volgende verzoek: een versierde wagen?….geef dit dan even door aan de feestcommissie via
de mail; feestmetslawier@gmail.com
Bedankt! 

De Feestcommissie van Metslawier 











Voortgang her inrichting Tsjerkebuorren. 
Helaas heeft het weer, vanaf de start van de her inrichting, niet meegewerkt. Veel dagen kon er
geen straatwerk verricht worden, dus het project zal uitlopen. 
Wel zijn de contouren van het nieuwe straatwerk zichtbaar, het pleintje heeft een mooie 
uitstraling gekregen, en er zijn fietsenrekken geplaatst voor de bezoekers van het Mienskipshûs
De Doarpstsjerke. 
De verlichting was op diverse plaatsen stuk, wij hopen dat dit inmiddels is verholpen. Helaas
kon de bestaande dorpspomp niet naar achteren verplaatst worden, dit was een wens om meer
ruimte te creëren. 

Opknappen Tsjerkhôf rondom het Mienskipshûs de Doarpstsjerke. 
Met medewerking van Wegenbouwbedrijf Gebr. Elzinga (uitvoerder van de her inrichting) zijn de
schelpen van de begraafplaats verwijderd, er is een klein strookje rondom de kerk gebleven
voor opvang van hemel water. Er is inmiddels nieuwe grond aangevoerd, deze zal zodra het
weer het toelaat verspreidt worden en zullen de weer voor het licht gekomen grafstenen
schoongemaakt en recht gelegd worden. Ook zal er een nieuwe heg geplant gaan worden ron-
dom de begraafplaats. Wilt u als vrijwilliger mee werken aan dit project dan kunt u zich melden
bij het bestuur van de Doarpstsjerke ( telf.nr. 294161 of mail h.meinema1@knid.nl
Zodra uw hulp nodig is zullen wij u vroegtijdig informeren, uiteraard staat dan de koffie klaar! 

Onderhoud monumentale bomen rondom de Doarpstsjerke.
Zoals mogelijk bekend is er vele jaren geen groot onderhoud uitgevoerd. Na inspectie van de 24
bomen is gebleken dat er een groot aantal in conditie fors is achteruit gegaan.
In overleg met de groenvoorziening van de Gemeente Dongeradeel is een rapport opgemaakt
door deskundigen, hieruit blijkt dat, als hiervoor van de Provincie toestemming wordt verkregen
alle bomen rigoureus terug gesnoeid zullen worden tot ongeveer 8 meter. Hierdoor zal ook de
overlast van de bewoners rondom ons beschermd dorpsgezicht van de roeken kolonie verdwij-
nen, onlangs is er een afschrik apparaat geplaatst in de kerktoren om het nestelen tegen te
gaan. Ook moet nog onderzocht worden of het terugsnoeien van de bomen invloed zal hebben
op de in de zomermaanden aanwezige populatie watervleermuizen op de zolder van de kerk.
Wij hopen dat de bovengenoemde werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. 
Dorpsbelang/St. Doaprstsjerke

Voortgang herinrichting Tsjerkebuorren







Catechisanten naar Roemenië, 
Misschien heeft U er al iets van gemerkt, we zijn van plan om met een 10 tal 
jongeren en 5 leiding in de meivakantie naar Rhegin in Roemenië te gaan.
Samen met stichting Phoneo, willen we daar de plaatselijke bevolking helpen hun levensom-
standigheden te verbeteren, en activiteiten met en voor de kinderen organiseren.
Te denken valt aan schilderen, sanitaire voorzieningen aanleggen, afrastering maken voor het
vee, maar ook een voetbalclinic, kookactiviteit, enzovoort. 
U begrijpt dat hiervoor financiële middelen nodig zijn, en daarom zijn we druk aan het aktie
voeren. Inmiddels hebben we al op de kerstmarkt gestaan, vis gebakken en wc papier verkocht.
Onze volgende actie is op 24 en 25 maart, en wordt een 24 uurs actie met vele activiteiten:
workshops (oa. Eieren versieren, koekjes bakken…..) , feestavond voor de jeugd, gezamenlijk
ontbijt, maar ook laat je…… auto wassen, voeten verzorgen, gezin op de foto zetten, haar
invlechten… en natuurlijk is er een rad van fortuin die zal draaien. 

U bent allen van harte welkom op 24 maart vanaf 9.30 in en om de Schakel te Metslawier. 

Mocht u meer willen weten over ons project?
Wij hebben informatie klaar liggen. Wilt u ons steunen, dan is ons bankrekening:
NL09ABNA0812411870 Tnv. M.J. Tjeerdsma en/of. Inzake Catechisanten naar Roemenië.

Vriendelijke groet,
Famke, Corina, Eveline, Jeltine, Ewout, Simon, Nynke, Silvia, Pieter, Nyckle,
Siebe en Geertsje Postma (tel. 242009), Jimmy en Marion Tjeerdsma (tel.204095)

Catecisanten naar Roemenië

Wij willen een ieder heel hartelijk bedanken voor de grootte opkomst tijdens het visbakken.

Wij hadden niet verwacht dat deze actie zo’n groot succes zou worden. Bedankt voor uw
geduld. De wachtrij was soms erg lang.

Ook de vele giften die wij hebben gekregen dank daarvoor.

Namens de catechisanten en Leiding.

















De earste gearkomste sit der al wer op fan it nije jier om aktiviteiten en wurksumheden yn te plannen
foar 2018, wylst wy jimme noch net op de hichte hawwe steld fan de gebeurtennis fan de ôfrûne tiid!
Hjir noch in weromsjen. 

Op 4 novimber hawwe wy in slagge spokentocht hân. De opdrachten wiene ynteraktyf. De dielnim-
mers moasten in puzel oplosse om sa fia de WhatsApp de rûte te krijen yn filmvorm. Om punten te
scoren koene der selfies mei de spoken makke wurde! In film fan de spokentocht kinne jo noch besjen
op Facebook! (jeugdhonk de Oanrin)

Trou oan de tradysje waard op 11 novimber wer it startsein
jûn, om de optocht fan Sint-Maarten op tou te setten.
Tegearre mei it pleatslike muziekkorps, en de bern út it
doarp wurdt jild ophelle foar in goed doel. Dizze kear gie it
moaie bedrach fan 250 Euro nei it Thomashûs. Wy hoopje
yn de folgjende Metslawier Aktyf te kinnen fertellen wêr dit
bedrach oan besteed is. Alle bern waarden trakteerd op in
ferrassing.

Ek hat
Sinteklaas syn
Piten wer lâns
stjoerd nei
Metslawier. De
bern mochten
fan Sinteklaas de skoech sette yn de Oanrin en wer ophell-
je wilens it Pietenfeest. Lykas wy fan Sinteklaas wend
binne siet yn elke skoech in kadootsje! 

Tongersdei 28 desimber 2017, wie der yn de Oanrin in
spultsjes middei foar de jongerein fan 12 o/m 16 jier. De
jongerein koe ferskillende spultjes dwaan lykas darte,
sjoele, bowlen op de WII en wurd dobbelje. By de spultjes

waarden de scores byhâlden sadat wy op it ein fan de middei prijsjes koene wei jaan. De bern krigen
drinken, chips en in broadsje knakworst. It wie in slagge
middei mei in moaie opkomst, san 25 bern. 
De útslach fan de spultjes: 
Darte: 1e Menno Mooibroek, 2e Marten Postma en 3e
Gosse Jan Visser
Bowlen: 1e Lisa te Harkel, 2e Roan fan de Meulen en 3e
Bente Weidenaar 
Sjoele: 1e Meine van der Meulen, 2e Roan van der Meulen
en dield 3e Bente Weidenaar en Fenna Postma 
Wurd dobbelje: 1e Johan Rispens, Ketsia Gruintjes en 3e
Hilly van der Wagen 

Wy wolle Harald Wiersma, Janny fan Dijk en Oane Meinema betankje foar de help dizze middei. 
Net allinne yn it suden fan it lân kin men karnaval fiere mar ek yn Fryslân! Dat hawwe de bern sjen
litte op 24 febrewaris! ûnder begelieding fan Dj Hans hawwe hja in knalfeest feest hân. Alle bern wiene
yn carnavalskostuum klaaid en waard der in pryske útrikt foar wa it origineelst ferklaaid wie. Ek waard
der investeerd yn it gebou, der is in nije laminaatvlier lein, en binne der nije barkrukken oanskaft. Oan
de jongerein is frege om plak te nimme yn it bestjoer fan de Oanrin, om op dizze manier mear belut-
sen te wêzen. Belutsen bygelyks de ynrjochting of aktiviteiten. Fuortendaliks waarden der al ideeën op
de tafel smiten sa os nije kleuren op de wand of ynvestearje yn de muziekinstallatie. Moaie inisjatyven! 

Sa sjocht jo mar dat der wer soad bard is yn it jeugdhonk. Foar wat komme giet wurdt jo op de hichte
hâldenn fia Facebook of de Metslawier Aktyf.

It bestjoer.

Nijs fan "De Oanrin" 

















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 14 05 19
Wijkbeheer 2 9 87 77

Dokterswacht 0900-11 27 112

Huisarts:
H.M.A. Wijmenga, B.Bekkerstrjitte 19  24 12 70

24 11 19 (spoed)

Tandarts:
A.A. Herbig, Roptawei 22 24 13 60

Algemene informatie




