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De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 39.
Kopij kunt u voor 11 september sturen naar: redactie-ma@hotmail.com
Foto’s / illustraties bij tekst ook los aanleveren als jpg-bestand.
Voor informatie of plaatsen van een advertentie: metslawieraktief@outlook.com
De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te wijzigen.
Vorm- en zetfouten voorbehouden.
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
Foto voorblad gemaakt door Japke.

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Voor jullie ligt weer een gevarieerde Metslawier Aktief.
Je leest welke activiteiten er gehouden worden in de Doarpstsjerke, je kunt op 15 september
een lange wandeling maken, je kunt gedurende de zomermaanden een tentoonstelling over
aardewerk van Petrus Regout in het kerkje in Jislum bewonderen. Deze tentoonstelling wordt
trouwens georganiseerd door oud-Metslawierder Henk Tacoma; de entreegelden worden
gebruikt voor onderhoud van het kerkje.
En dan hebben we het dorpsfeest nog niet eens genoemd. In een speciaal krantje, uitgegeven
door de feestcommissie, kun je lezen wat er tijdens deze feestdagen allemaal te doen is.
Voeg bij al deze activiteiten de zomerse temperaturen waar we in de lente van konden genieten
en ziedaar, je hebt een goede reden om niet op reis of met vakantie te hoeven. Bovendien
verklein je zo ook nog je ecologische voetafdruk!
Ook kun je in deze MA kennismaken met nieuwe bewoners. De woningmarkt is nog volop in
beweging, ook in ons dorp, dus voorlopig houden we deze rubriek erin.
Rest ons jullie allen, thuis of uit, een fijne zomer toe te wensen.
Redactie Metslawier Aktief

Kennismaken met........................
David en Erika Kramer wonen sinds een paar maanden aan de B. Bekkerstrjitte, nr. 11.
Een jong stel, al acht jaar samen en vorig jaar getrouwd. Na wat omzwervingen zijn ze in het
voorjaar in Metslawier gaan wonen. Erika, afkomstig uit Uithuizen, Groningen, werkt 20 uur per
week bij Miller & Monroe in Dokkum. Ze vindt haar werk leuk, met name het contact met de
klanten. David, afkomstig uit Arum, gaat voor zijn werk dagelijks naar Makkum. Hij werkt daar
op de afdeling expeditie bij een vleesgrossier. Hier wordt biologisch vlees verwerkt, o.a.
bestemd voor slagers van de Groene Weg. David heeft een volledige baan en omdat hij het erg
naar zijn zin heeft neemt hij de reistijd voor lief.
Boyka, een Siberische
boskater, is mee verhuisd naar
Metslawier. Boyka is wat je
noemt een echte "kat-uit-de
boom-kijker'', dus een tikje
gereserveerd. Binnenkort krijgt
hij gezelschap van een nieuwe
katertje dat Trunks gaat heten.
Het is wel even spannend hoe
Boyka op de nieuwkomer zal
reageren. Konijn Kees maakt
de beestenboel compleet. Het
zijn alle drie "binnenbeesten".
David heeft door zijn werk en
reistijd momenteel weinig tijd
voor hobby's. Er wachten nog
enkele klusjes die gedaan
moeten worden.
Erika sport twee keer per week, life style gym, en houdt zich bezig met diamond painting. Voor
de verjaardag van haar man heeft ze een portret van Boyka gemaakt. Het is een techniek waarbij strass-steentjes met behulp van een pen en wax tot een schilderij worden gevormd. Geduld
en een vaste hand zijn hierbij onmisbaar.
Tot voor kort woonden David en Erika in een huurhuis in Dokkum. Ze wilden wel graag een huis
kopen, een betaalbaar huis. En omdat beiden het dorpsleven kennen, wilden ze ook in een dorp
wonen. Tijdens een open huizen dagroute van NVM makelaars viel hun oog op hun huidige
pand. Ze vielen ervoor: veel licht en voldoende ruimte voor hen en de huisdieren.
En de Friese taal? Voor beiden geen probleem. David komt uit een Fries "nest" en Erika
verstaat het prima.
Mei 2018
BP

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"
Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
Website: www.doarpstsjerke-metslawier.nl
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Komende activiteiten:
In deze Metslawier Aktief nieuwsbrief kunt u weer meer lezen over de komende activiteiten die
plaatsvinden. We hopen u allen de komende tijd te kunnen begroeten in de Doarpstjerke mogelijk
bent u de 5000ste bezoeker. Sinds de
opening in maart 2016 hebben we het
aantal bezoekers tijdens de openingstijden en activiteiten bijgehouden. De
komende maanden verwachten we de
5000ste bezoeker te verwelkomen.
DeTentoonstelling Merklapen en letterdoeken yn 't Mienskipshûs was met 680
bezoekers een succes.
Bezoekers waren positief over het
getoonde. Bij veel mensen riep het
herinneringen op aan hun eigen
schooltijd. Soms kwamen de ooit
gemaakte werkjes uit de tas en werden
deze met andere bezoekers besproken. Op 26 mei was er een speciale Randje-per-week-dag in
de Rehoboth Kerk in Metslawier Met 55 deelnemers werden de verwachtingen van Simone de
Jong van atelier Soed Idee uit Vaassen overtroffen. Dames uit het gehele land waren naar
Metslawier gekomen. Een dorp en gebied waar velen nog nooit waren geweest of nog nooit van
hadden gehoord. Vaak hoorden we dan ook 'Wat is het hier mooi, Prachtig het lijkt wel een openlucht museum'. Op Facebook is een korte film over deze dag te zien. De film is gemaakt door
Rene Geerars die met het openbaar vervoer vanuit Arnhem naar Metslawier was gekomen.
Expositie Froukje Reitsma.
Expositie is van 30 juni t/m 9 september - zaterdag en zondag van 13:30-17:00 uur te bezoeken.
In deze zomerperiode toont Mienskipshûs Metslawier werken van Froukje Reitsma, Fries om
Utens. De kunstenaar Froukje Reitsma (Dokkum, 1969) is opgegroeid in de Dongeradelen. In
Anjum ging ze al jong richting de oude en nieuwe zeedijk op ontdekkingstocht. Zij woont en werkt
nu in Twente met bos en heuvelachtige natuur op de grens met Duitsland. Nog steeds voelt zij
zich verbonden met het Waddengebied van haar geboortegrond. Net als de zee opkomt en de
ganzen trekken naar het Wad en Lauwersmeergebied komt ze regelmatig terug om samen met
haar hond te wandelen en zich te verwonderen.
Haar werk voor deze expositie bestaat uit tekeningen, viltobjecten en fotografie. "Ik heb een voorliefde voor boeken/boekvormen, illustratie/animatie en kinderboeken.
Ik werk graag in projectvorm. Heel langzame processen waarin grote hoeveelheden werk
ontstaan. Het lijkt te groeien als een organisme, alles lijkt met elkaar verweven. Tot er orde moet

komen, dan schift ik en 'snoei' zolang
tot het materiaal dat overblijft zijn plek
vindt. En samen een boek vormt of een
serie werk. In ieder geval een eindpunt.
Eén werk is eigenlijk nooit een echt
werk. Dat waar het om gaat, of de
kracht ervan uitmaakt, speelt zich
tussen de onderlinge werken af. Ik houd
veel van dit ontstaansproces, er is altijd
ontwikkeling. Aan de basis ervan ligt het
tekenen, het kan altijd, het is mijn baken
en een filter op de wereld."
Illustraties van Froukje zijn gepubliceerd in "It Grutte Foarlesboek" uitgegeven in oktober 2013. Ook heeft zij een aantal boeken in eigen beheer geschreven en vormgegeven met illustratie en fotografie. De boeken zullen in te zien zijn tijdens de expositie.
Workshop naaldvilt werken met wol
Naaldvilt is een droogvilt techniek. Je werkt met een speciale naald en wol. Door steeds te
prikken, kun je de wol vormen tot bijna alles wat je wilt, het is niet moeilijk. De techniek kun je goed
in 1 dag leren, daarna heb je alleen wat oefening en geduld nodig. We werken in een kleine
groep, min. 3, max. 6 personen Kosten: 40 euro pp alles inbegrepen eten, drinken en het materiaal. Heel gezellig! Tijd: 10.00 uur tot 14.00 uur. De workshop wordt 2 keer gegeven je kunt je aanmelden voor 6 juli of voor 3 augustus, bij meer belangstelling is er in september eventueel nog
een mogelijkheid. Meer info kunt u vinden op onze website http://doarpstsjerke-metslawier.nl
opgave kan bij Froukje op Mail: workshopnaaldvilt@gmail.com
Tsjerkepaad.
De expositie van Froukje Reitsma valt samen met Tsjerkepaad waaraan de Doarpstjerke ook dit
jaar weer deelneemt. Tsjerkepaad is vanaf 30 juni t/m september op de zaterdagen van 13:30 tot
17:00 uur. De tsjerkepaadgids is vanaf begin Juli verkrijgbaar in de Dorpstsjerke.
Wat spookt er 's nachts in Metslawier?
Met deze titel wordt er tijdens de internationale vleermuizennacht aandacht geschonken aan de
Vleermuizen in Metslawier.
Op 24 augustus wordt o.a. de film vertoont in de Doarpstsjerke die mede gemaakt is op en rond
de doarpstsjerke in Metslawier. Bij goed weer kan er een excursie worden gemaakt. De avond
begint op 20:30 uur in de Doarpstsjerke
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 activiteitencommissie
of geef het door aan de vrijwilliger in het Mienskipshûs tijdens de openingstijden. We nemen dan
contact met u op.

Wist u dat:
- Sinds de opening in maart 2016 ruim 4800 mensen de Doarpstsjerke bezocht hebben. 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 zijn groepen ook welkom, buiten de openingstijden. 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. Dit kan door contact op te nemen met de penningmeester H Meinema. Bent u freon maar wijzigt u mailadres stuur dan een berichtje naar
het secretariaat zodat u de nieuwsbrief blijft ontvangen.
- Goede ideeën voor activiteiten welkom zijn.
- Ook vrijwilliger worden bij de doarpstsjerke of wilt u meer weten neem dan contact op.
Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
Voorzitter:
Freark v.d. Bij tel 242010
Secretariaat:
Mente Holwerda
Penningmeester: Hette Meinema
Voorzitter van de activiteitencommissie: Bregt Elgersma tel: 241262

Ie en Waadrintocht
Ook u wandelt of helpt toch mee?
Op zaterdag 15 september 2018 zal voor de vijfde keer de Ie en Waadrintocht worden
gehouden vanuit Metslawier. Een verrassende culturele wandeltocht met drie afstanden van
12,5 km, 23 km en 34.5 km. De rintocht gaat over diverse historische wandelpaden in de voormalige gemeente Oostdongeradeel. De wandelaars verzamelen zich 's morgens op het plein
voor het Mienskipshûs Doarpststjerke waar de routes starten. Na de tocht komt men weer terug
in Metslawier waar Café Veldzicht de finish plaats is.
Mee wandelen?
Meer informatie over de routes vindt u op de website van de stichting. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de 5de Ie en Waadrintocht.
Inschrijven/ aanmelden: www.sportstichtingmetslawier.nl
Mee helpen?
Op dit moment is het bestuur bezig met de voorbereiding. Voor de dag of een deel van de dag
hebben we vrijwilligers nodig voor het stempelen van kaarten, uitdelen van spullen. Ook inwoners die als EHBO'er willen helpen zijn welkom. Gaat u niet mee wandelen dan kunt u zich
melden als vrijwilliger bij het bestuur. Voor meer informatie of aanmelden kan er contact
opgenomen worden met Geertje Postma of Bregt Elgersma of stuur een bericht naar mail:
b.elgersma@knid.nl

Eten met een Praatje
Als u dit leest zijn de gezellige avonden van eten met een praatje, op 9 en 23 maart 2018 j.l
alweer voorbij.
Het was wederom weer een groot succes ,en mochten we in totaal 82 gasten in Ny Sion verwelkomen.
We hebben deze keer een culinair reisje gemaakt van Holland naar China en het eindpunt was
Italie.
De reis begon met Groentesoep en Chinese tomatensoep, gevolgd door Hollandse hachee met
aardappelpuree en rode kool. Speklapjes uit Shanghai en gehaktballetjes zoetzure saus met
witte rijst, en we eindigden met een Italiaanse Tiramisu.
Deze gerechten waren weer door enthousiaste vrijwilligers gemaakt, en werden met smaak
opgegeten . De vrijwilligers werden door de gasten met een daverend applaus bedankt.
Uiteraard werd er volop gesproken en had iedereen een gezellige avond.
Lijkt het u na het lezen van dit stukje ook leuk om eens mee te eten. Dan bent u van harte
welkom. In het winterwerkboekje van 2018/2019 houden we u op de hoogte en kunt u zich
inschrijven .
We hebben dit jaar een gift van
€ 100.- overhandigd aan het
Roemenie project van de catechisanten van Siebe & Geertje en Tjimmie
& Marion.

Met vriendelijke groet van de
voorbereidings commissie.

Collecte voor de ZOA Vluchtelingenwerk heeft in Metslawier opgebracht
€ 440,18
Collectanten en inwoners hartelijk dank!
Tetsje Meinema

Van uw Dorpsagent
Achte dorpsbewoners,
Op het moment van schrijven is het april 2018. Onlangs kreeg ik te horen dat er een toename is
van het aantal inbraken in mijn werkgebied. Zonder kennis te hebben van de aantallen inbraken
was het mij ook al opgevallen.
Het feit blijft dat het aantal inbraken in mijn werkgebied in verhouding tot andere gebieden in de
provincie laag is, maar elke inbraak is er een teveel.
Vaak hoor ik mensen zeggen: “Laat ze maar komen, er valt bij mij toch niets te halen.”
Echter, na een inbraak is de impact bij de benadeelden vaak groot. Logisch, een ander is in je
woning geweest zonder dat je dat wilt en je weet niet wie in je woning is geweest. Vaak laat de
dader een spoor van vernielingen in de woning achter.
In de praktijk ben ik bij tientallen inbraken geweest. Inbraken in woningen en bedrijven. Het gaat
mij te ver om te beweren dat een inbraak te voorkomen is, maar je kunt het voor een inbreker in
een aantal gevallen wel minder aantrekkelijk maken. Per situatie is dit verschillend.
Vrijstaande woningen en hoekwoningen vormen een verhoogd risico voor inbraken. Net als de
vakantieperiode en de donkere maanden.
Het treffen van maatregelen heeft vaak voor- en nadelen. U zult zelf een afweging moeten maken
of u maatregelen wilt nemen om de kans op inbraak in uw woning of bedrijf te verkleinen.
Ik bied u aan om bij u langs te komen om een gesprek aan te gaan over dit onderwerp. Voor een
afspraak kunt u bellen met 0900 8844 of mij mailen Harry.van.der.Laan@politie.nl

!!!!!!!!! NOODOPROEP !!!!!!!!!
Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantiegezinnen
Bent u bereid om deze zomer een kind voor een korte
periode in uw gezin op te nemen.
Meldt u dan aan via het onderstaande mailadres,
friesland@europakinderhulp.nl

Nieuws van Ropta Boys
Op dit moment van schrijven spelen er diverse belangen binnen Ropta Boys.
Er heerst euforie bij de 45+, dames 7-tal, JO13-1 en de MO11-1 vanwege het behalen van het
kampioenschap in de competitie, grote klasse natuurlijk!

De MO13-1 en de JO13-1 wisten in de bekercompetitie zelfs de finales in Joure te behalen. Op
2 juni hebben ze daar de finales gespeeld op de velden van S.C. Joure. De MO13-1 wist hier
helaas geen potten te breken en verloor hun 3 wedstrijden, maar uiteindelijk wel 4e van NoordNederland wat zeker erg top is!

De JO13-1 bleek echter onverslaanbaar op deze dag en won alle drie gespeelde wedstrijden!
Zij mogen zich een jaar lang bekerhouder van Noord-Nederland noemen, grote hulde voor dit
team en hun begeleiders voor het behalen van de dubbel!
Zaterdag 9 juni wordt daarnaast nog een spannende dag. Het eerste kan dan historie schrijven
door bij winst in de nacompetitie wedstrijd tegen ONR 1, te promoveren naar de 3e klas. Het
tweede moet echter vechten tegen degradatie en neemt het op tegen VVS 2 uit Oostwold.
Tenslotte kan de JO15-1 in een rechtstreeks duel tegen Friese Boys op deze dag nok kampioen
worden. Al met al genoeg ingrediënten voor een Super Saturday.
Als afsluiting van dit lange seizoen is er zaterdag 16 juni de Prima Personeel Copa Ropta. Hier
gaan +/- 40 teams strijden om de beruchte bokaal.
Behalve dat er op sportief gebied de nodige overwinningen zijn behaald, is een groot deel van
de Ropta Boys druk bezig of bezig geweest met vrijwillige acties om geld in te zamelen voor
nieuwe dug-outs! Dit is een grote overwinning voor de hele club want het benodigde geld komt
op deze manier rap in zicht.

Na de zomerstop komen wij hier op terug en kunnen wij de eindstand van deze acties bekend
maken. We zullen dan ook de nieuwe teams etc. bekend maken en natuurlijk verslag doen van
de Super Saturday!
Rest ons nu nog iedereen een goede zomervakantie toe te wensen!
Vriendelijke groet, Ropta Boys

Reumafonds
Beste mensen in Metslawier en Jouswier,
Ook dit jaar is er weer gecollecteerd voor het Reumafonds. In de landelijke collecteweek
van 18 tot 24 maart zijn in Metslawier en Jouswier 14 collectanten op stap geweest om een
bijdrage te vragen voor het Reumafonds.
Er werd dit jaar 613 euro opgehaald.
Een prachtig bedrag!
Vanaf 2003 heb ik deze collecte georganiseerd in Metslawier. Graag zou ik het stokje nu
aan iemand anders willen doorgeven. Wie wil dit van mij overnemen?
Bel gerust om informatie of kom even langs.
Titie Meinsma

--- Kaart uit 1911 ---

Tentoonstelling "Petrus regout".
In het kerkje te Jislum (bij Burdaard) is vanaf zaterdag 2 juni t/m zondag 26 augustus 2018
(alleen weekends van 13.00 tot 17.00 uur) een unieke tentoonstelling te zien van het zeldzame
Maastrichts aardewerk "Petrus Regout" (voor 1880).
In 2012 is deze tentoonstelling eerder in het kerkje geweest en was toen een groot succes.
DESTIJDS waren er stukken te zien tot het jaar 1900 en nu alleen tot 1878. Dat is het jaar dat
Petrus komt te overlijden en zijn zoons het overnemen. Zij voeren dan het nieuwe beeldmerk de
sfinx in. Voor 1878 zijn de zeldzame stukken vooral gemaakt door Engelse vaklieden, die door
Petrus hierheen werden gehaald om voor hem te werken. Ook namen deze mensen de
decorplaten mee die in Engeland werden gebruikt om het aardewerk te bedrukken.
Zo staan er voorbeelden die heel vroeg in Engeland zijn gemaakt in het begin van de 19de
eeuw en MET de zelfde drukdecors later zijn vervaardigd door Regout.
Er zijn nu veel nieuwe aanwinsten te zien die nog niet eerder in Jislum stonden.
Entree is 2.50 p.p. en komt ten goede aan het kerkje.
Adres: Hikkaarderdijk 16 9177GA Jislum.

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

Juli 2018
Datum
Maandag
Dinsdag

2
3

Woensdag

4

Donderdag

5

Vrijdag

Activiteit

Ruimte

Tijd

Samen zingen
Uitje bewoners winkelen

Romsicht

15.00 uur

Bijbelstudie

Gjetmoei

09.45 uur

Kapeldienst

Romsicht

15.30 uur

6

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

9

Borreluurtje
Samen zingen

Romsicht
Romsicht

16.15 uur
15.00 uur

Dinsdag

10

Wandelen, alleen bij goed weer.

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

11

Presentatie over Lapland
Met dia's via het scherm

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

12

Vrijdag

13

Bingo
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

16

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

17

BBQ reserve datum als in juni geen

Woensdag

18

mooi weer is of fruitcocktail maken

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

19

Kapeldienst

Romsicht

15.30 uur

Vrijdag

20

Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Maandag

23

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

24

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

26

IJsje eten in de zaal
(bij mooi weer op terras)

Vrijdag

27

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Maandag

Augustus 2018
Datum
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6
7
8
9
10

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13
14
15
16
17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20
21
22
23
24

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27
28
29
30
31

Activiteit

Ruimte

Tijd

Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur

Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Spelmiddag

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
15.00 uur

Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
IJsje eten (met mooi weer op terras)

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
15.00 uur

Bingo
Borreluurtje
Samen zingen

Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur

Braderie
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur

Bijbelstudie:
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
Data: 5 juli, in Augustus en September is er geen Bijbelstudie.

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.

September 2018
Datum
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3
4
5
6
7

Maandag

10

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11
12
13
14

Zaterdag
Zondag

15
16

Maandag
Dinsdag

17
18

Donderdag
Vrijdag

20
21

Maandag
Dinsdag
Woensdag

24
25
26

Donderdag
Vrijdag

27
28

Activiteit

Ruimte

Tijd

Samen zingen
Kledingverkoop H en A mode

Romsicht

15.00 uur

Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Opening feestweek
Lezing en dia's over de natuur. Bijlsma
Uitstapje naar Aquazoo
Warm Buffet
Thema middag mens en natuur
Optreden Hamme Hos
Borreluurtje
Feestweek
Koffiedrinken
Heiligavondmaal
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
09.30 uur
15.00 uur

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

12.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
16.15 uur

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

10.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
10.30 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.30 uur
10.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur

Kapeldiensten
Donderdag middags aanvang 15.30 uur is er een kerkdienst in de Skûle.
De avondmaal diensten op zondag zijn van 10.45 uur tot 11.45 uur
Don. 05 juli
Don. 19 juli
Don. 02 augustus

Don. 16 augustus
Don. 30 augustus
Don. 06 september

Zon. 16 september
Don. 20 september
Don. 27 september

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

De Skûle naar de Kruidhof
Op dinsdag 8 mei gingen we met zo'n 40 personen van de
Skûle naar de Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost
Rond 9.45 uur verzamelden alle reizigers zich in de hal van
"De Skûle". Waar na we met personen auto's en taxibus naar
Buitenpost reden.
Daar aangekomen kregen we koffie op het heerlijk zonnige
terras.
Met een huisgemaakte brownie.
Een van de gidsen vertelde het één en ander over de
Kruidhof.
Na de koffie werden we via de rolstoelroute rondgeleid door
de Kruidhof.
Er waren heel veel verschillende tuinen te bewonderen. Van
de wel bekende kruidentuin, boerentuin, fruit en vergeten
groente tuin, naar de verftuin, muziek tuin, kloostertuin
eindigden wij in de naar de geneeskrachtige kruiden tuin en
de berenburg kruiden.
Het was een interessante rondleiding.

Aan de innerlijke mens werd
ook gedacht, zo stond er voor
ons een broodmaaltijd klaar
met eigengemaakte tomatensoep en speciale goed
belegde broodjes.

Na het eten, bezochten we het ijstijden museum en voor
wie nog even door de tuinen wilden wandelen was hier ook
nog gelegenheid voor.
Op het terras kreeg iedereen nog wat te drinken of een
ijsje, gelukkig hadden we veel zonnehoedjes mee, want het
was een stralende dag en erg warm. Het was een heerlijke
dag

Kennismaken met........................
De huiseigenaren van het pand op de Tjerkebuorren 5, Robert Janssen en Michel Leus.
Wie, wat en hoe?
Robert Janssen is geboren en getogen in Zuid-Limburg, in het dorpje Schimmert, één van de
hoogst gelegen kerkdorpen van Nederland, tussen Valkenburg en Maastricht.
Michel Leus is geboren en getogen in het Twentse Oldenzaal, een middeleeuwse Hanzestad.
Michel voelt zich nog wel een beetje een "Tukker".
Sinds 2009 zijn Robert en Michel samen.
Robert had al in zijn jonge jaren zijn beroepskeuze gemaakt: hij wilde kok worden. Opleiding en
werk brachten hem op diverse plaatsen in Nederland, van Birdaard naar Beetsterzwaag, van
Haarlem naar Amsterdam-Zuid.
In Haarlem hebben de mannen elkaar ontmoet en vanaf die tijd zijn ze onafscheidelijk.
In 2015 had Robert een goede baan in Amsterdam-Zuid, aan de Zuid-as. Hij ervoer één groot
nadeel: hij stond niet meer achter het fornuis maar had een managementfunctie. Hij wilde terug
naar zijn passie: koken, en voor hem was het nu of nooit.
Michel is afkomstig uit een heel
andere branche. Hij is ooit
begonnen en heeft ook een hele
poos gewerkt in een muziekzaak.
Maar door allerlei ontwikkelingen in
de muziekwereld werd het voor hem
tijd het roer om te gooien. Dit bracht
hem ertoe de opleiding optiek te
volgen. Klanten deskundig
adviseren is daarbij een hele leuke
kant van deze baan.
Michel mag zich gediplomeerd
opticien noemen.
Robert werkt als chef-kok in het
Oranjehotel in Leeuwarden en
Michel als opticien bij Specsavers in
Drachten en soms in Dokkum.
Het werd tijd voor een nieuwe stek,
voor hen en voor Beer, Louis en
Ella, hun drie huiskatten.
Het gevoel van thuiskomen in de breedste zin van het woord was leidend bij hun zoektocht. En
dat voelden ze aan Tsjerkebuorren 5 in Metslawier. Ze zijn er van overtuigd het stadse leven
niet te zullen missen. Een dorp waarin "noaberschap" nog inhoud heeft spreekt hen erg aan.
Als ze straks het huis naar hun zin hebben gemaakt is er ook weer tijd voor hobby's. Voor
Robert betekent dat veel buiten zijn, lekker koken en sporten. Voor Michel fotograferen en naar
muziek luisteren.
En wat de Friese taal betreft: beiden verstaan het en misschien gaan ze in de toekomst Friese
les nemen.
Juni 2018
BP

Nieuws van ECODon -

uw eigen energiecoöperatie

Dorpsbelang Metslawier heeft zich, na vragen van jonge gezinnen, ingezet voor een kleine
uitbreiding van speeltoestellen in de speeltuin aan de Tûnstrjitte/Wilhelminastrjitte.
Met de gezamenlijke bijdragen van Dorpsbelang, de DOM, de gemeente, de inzameling van de
St. Maartenoptocht en een bijdrage uit het ledenpotje van de ECODon is de uitbreiding
gerealiseerd.

De bijdrage van uw lokale Energie Coöperatie ECODon is mogelijk, omdat naast duurzaamheid,
ECODon ook de leefbaarheid in het dorp hoog op de agenda heeft staan. De leden uit
Metslawier, die samen met het bestuur, beslissen over de bestemming van het potje van
Metslawier hebben unaniem voor dit project gestemd.
Hoe komt ECODon aan het geld voor 'het potje voor het dorp'
Via ECODon neemt u gas en lokaal opgewekte groene stroom af van Energie VanOns (v/h
Noordelijk Lokaal Duurzaam). Energie VanOns geeft aan ECODon € 75,- (inclusief btw) per
klant, die stroom en gas afneemt, dus netto is dat € 62,- voor het potje voor het dorp. Niet 1x
maar elk jaar, zolang het huishouden klant blijft. Op deze manier kunnen de huishoudens met
elkaar een mooie pot geld voor het dorp bij elkaar sparen. Bijvoorbeeld een dorp met 200
klanten spaart op deze manier € 12.400,- per jaar bij elkaar.
Wat doet ECODon nog meer?
- We helpen u met overstappen naar Energie VanOns.
- Wij helpen u met vragen over het verduurzamen van uw huis.
Binnenkort gaat Buurkracht aan de slag in ons dorp en kunt u ook daar aan meedoen om
hier samen mee aan de slag te gaan.
- We gaan bezig met het opzetten van een postcoderoos project voor Metslawier. Kijk op de
website www.ecodon.nl en meldt u aan als u interesse heeft.
Kortom voldoende redenen voor u, als inwoner van Metslawier, om klant (en lid) te worden van
uw eigen lokale energie Coöperatie ECODon!
Voor meer informatie
Kijk op www.ecodon.nl of mail uw vraag naar: info@ecodon.nl
of bel met Geert Bril, Stationsweg 5, op nummer 242227 of 06 83605177

Algemene informatie
Ambulance / Brandweer / Politie

112

In niet - levensbedreigende situaties
Ambulance
Brandweer
Politie

22 20 33
22 80 20
0900-8844

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

0900-8844

Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer 2

14 05 19
9 87 77

Dokterswacht

0900-11 27 112

Huisarts:
H.M.A. Wijmenga, B.Bekkerstrjitte 19
Tandarts:
A.A. Herbig, Roptawei 22

24 12 70
24 11 19 (spoed)
24 13 60

Ut it archief fan myn heit, Geert Jongeling

Feestcommissie 1988: Voorste rij:Klaske Holwerda en Martje Postma
Achter: Gerben Meindersma, Simkje Tolsma en Doede Jongeling

