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De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 51.
Kopij kunt u voor 1 december sturen naar: redactie-ma@hotmail.com
Foto’s / illustraties bij tekst ook los aanleveren als jpg-bestand.
Voor informatie of plaatsen van een advertentie: metslawieraktief@outlook.com
De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te wijzigen.
Vorm- en zetfouten voorbehouden.
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 Johan van Dekken, Dokkum
Heeft u ook een mooie foto voor de omslag van Metslawier Aktief?
Mail deze naar: redactie-ma@hotmail.com

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Afgelopen zomer zijn er heel wat records gebroken. Hitte- en droogterecords sneuvelden voortdurend.
In Metslawier werd ook een record gehaald: het Mienskipshûs kon de 5.000e bezoeker welkom
heten! En van verveling kon geen sprake zijn met Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018. De
reuzen, de Stormruiter, tentoonstelling van het werk van Escher, of - iets kleinschaliger - de
expositie van het aardewerk van Petrus Regout in het kerkje van Jislum: er viel volop te zien en
te genieten.
En in deze Metslawier Aktief wordt u weer geïnformeerd over de activiteiten in het herfstseizoen.
Er is voor ieder wat wils.
Wij wensen u veel leesplezier!
Redactie Metslawier Aktief

Ingezonden door......
Achte redaksje Metslawier Actief, bêste medebewenners,
Yn it ramt fan de feiligens fan elkenien dy graach genietet fan in kuier troch it Old
Huystraboske. It soe tige noflik wêze as de bromfiets en scooterrijders him hâlde oan
it ferbod dat jildt foar gemotoriseerd ferkear. Lykas neamed op it brune board oan
beide zijden.
De bromfiets- en scooterrijders, fêst sy hokker op hege faasje it boske brûke as
alternative racebaan, overzien dúdlik de mooglike gefolgen net fan har net te prizen
rijgedrag. It sicht op de bochtige paden is ronduit min, do kinst net sjen wa of wat der
om de folgjende bocht oan komt.
It kin in (jonge) âlder syn mei har (lytse) bern op in skelter, of op de fyts mei in
babyzitje. In bewenner fan de Skûle, faaks wol mei in rollater of op in scootmobiel.
De meiwurkers fan it Nocht en Wille mei har kliïnten, dy't der faak kuierje. Of de
bewenners dy't der graach har hûn of hûnen útlitte, faak losrinnend om't it dêr mei.
Wy wolle dochs allegearre net, noch foar de jonge minsken op har bromfiets of
scooter, noch de oare brûkers fan it Old Huystraboske dat it in kear net goed ôfrint.
Nimmen wol de ûnderfining fan in oanriding. It iene minútsje datsto faaks flugger
binne is it wier net wurdich, dat begrypt elkenien.
Freonlike groetnis, Henry van Beek, Wilhelminastrjitte 9.

Klaverjassen
Het klaverjasseizoen begint weer op 2 oktober a.s.
Het is de bedoeling dat deze avonden worden gehouden in Café Veldzicht iedere
2e vrijdag van de maand aanvang 19.30 uur.
Hieronder volgt nog even een lijstje met de data:
5 oktober 2018
11 januari 2019
9 november 2018
8 februari 2019
14 december 2018
8 maart 2019
April nog niet bekend.
Dorpsbelang

Noteer alvast in uw agenda
12 oktober in Café Veldzicht

Teake van der Meer.
Nadere info volgt via huis aan huis flayer.

Kennismaken met........................
de bewoners van Tsjerkebuorren 10, Arend Warmels en Boukje Prins-Warmels.
Sinds 2007 zijn Arend en Boukje getrouwd en kijkend naar beider achtergrond is dat niet verwonderlijk. Er zijn namelijk heel wat overeenkomsten. Beiden zijn geboren in Moddergat: zij in
Paesens-Moddergat, hij in Moddergat bij Hoogeveen. Beiden hebben drie kinderen waarvan de
zoon van Boukje maar ook de zoon van Arend in Amerika woont, weliswaar op kilometers afstand
van elkaar, maar toch. Daar komt nog bij dat ze allebei op de 27ste jarig zijn, hij in april, zij in oktober.
Alvorens in Metslawier neer te strijken hebben ze op diverse plekken in Nederland gewoond:
Woerden, Bilthoven, regio Utrecht. De laatste acht jaar van 2010 tot 2018 was de mooie middeleeuwse stad Sibiu in Roemenië hun domicilie.
Boukje heeft in Roemenië, in Apoldu de Sus, en omliggende dorpen, meer dan twintig jaar
mensen in nood en armoede geholpen. En doordat ze in contact kwam met het Actiecomité
Roemenië/Metslawier, dankzij Jappie Talstra ook uit (Paesens -Moddergat), vonden er vervolgens
veel transporten met hulpgoederen naar Apoldu de Sus plaats, waar Boukje en Arend ter plekke
zorgden voor een goede distributie.
In haar boek 'Knipoog van God'
heeft Boukje haar ervaringen en
belevenissen vastgelegd, niet
alleen over Roemenië maar ook
over haar eigen ontwikkeling van
"een famke ût Moddergat" tot de
vrouw die ze nu is.
Arends werkzame leven lag in
de ICT. Al vanaf 1964 werkte hij
bij IBM en was hij bekend met
computers, waarbij de capaciteit
van de computers toen niet
vergelijkbaar is met die van nu
en dat geldt ook zeker voor de
omvang en afmeting van de
computers. Van 16.000 bytes
toen naar 4 miljard bytes nu, en
waar in 1988 de opslag van 350
gigabytes 10.000 vierkante
meter besloeg, nu zit dit zelfde
aantal bytes in een personal
computer en laptop.
Er blijven zeker nauwe banden met Roemenië, maar het werd ook tijd om weer naar Nederland
te gaan. Daarom is het echtpaar naar Arnhem verhuisd. En tijdens een weekje familiebezoek,
gingen Boukjes Friese wortels opspelen.
Op zoek naar een onderkomen in Friesland zag Arend op internet hun huidige huis staan. En het
was liefde op het eerste gezicht. Binnen enkele dagen was de koop beslecht. Voorlopig wordt
Arnhem nog afgewisseld met Metslawier. En hoewel Arend niet in Friesland is geworteld, vindt hij
het hier prima toeven. Een mooie omgeving om in te wonen en genieten van familie, vrienden,
verhalen en herinneringen.
Augustus 2018
BP

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"
Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
Website: www.doarpstsjerke-metslawier.nl
Rekeningnr. NL14RABO0187695288
t.n.v. St. Doarpstsjerke Metslawier.

5000e bezoeker in de Doarpstsjerke in Metslawier
Zaterdag 21 juli j.l. kon de heer Feark van der Bij,
voorzitter van de Stichting Mienskiphûs de
Doarpstsjerke Metslawier, de 5000e bezoeker in
de voormalige Hervormde kerk ontvangen. De
gelukkige was mevrouw Riek Smits uit Dokkum die
samen met twee vriendinnen, mevr. Jetske
Reitsma en Atje Meijer, de expositie van Froukje
Reitsma uit Dedemsvaart kwam bezichtigen. Uit
handen van de heer van der Bij ontving mevr.
Smits een bloemenbon, een boek en een 1-jarig
lidmaatschap van de Freonen van de
Doarpstsjerke. Hij vertelde dat de voormalige kerk,
na restauratie door vrijwilligers 2 1 2 jaar geleden
opende met de eerste expositie. Dhr. Van der Bij
gaf daarna een rondleiding met uitleg over de
geschiedenis van de kerk en bezochten de dames de expositie.
Expositie Froukje Reitsma, tsjerkepaad en orgelpaad
In deze zomerperiode was in de Doarpstsjerke de tentoonstelling met werk van Froukje Reitsma, Fries om Utens te
bezichtigen. Tevens heeft Froukje 3 workshops naaldvilt
gegeven. Dit bleken gezellige dagen te zijn waar met enthousiast in de wol werd geprikt en verrassende werkjes
ontstonden.
Tsjerkepaad/ Orgelpaad
De expositie van Froukje Reitsma viel samen met
Tsjerkepaad waaraan de Doarpstjerke ook dit jaar weer deel
nam. Tevens waren er drie speciale dagen waarop organisten het orgel konden bespelen.
Wat spookt er 's nachts in Metslawier?
Met deze titel werd er tijdens de internationale vleermuizennacht op 24 augustus aandacht
geschonken aan de Vleermuizen in Metslawier.
De avond was weer een succes met een bijna volle kerkzaal. Na een verhaal met feiten en fabels
over de vleermuizen door Johann Prescher werd een bijzondere film vertoond. Bob Jonge Poerink
heeft een film gemaakt voor Borg Verhilversum in Leens. Voor deze film zijn opname gemaakt op
de zolder van de Tsjerke van Metslawier. Binnenkort kunt u beelden hiervan bekijken op het
scherm in de consistorie in de Doarpstjerke.

Komende activiteiten.
Verkooptentoonstelling Brocante.
In oktober en november is er ook dit jaar weer een verkooptentoonstelling Brocante, Curiosa.
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. Ook tijdens de tentoonstelling kunnen er spullen worden aangeboden, zodat dit op de
plaats van de verkochte artikelen geplaatst kan worden.
Optreden Lijn 12
23 september 2018 om 15.00 uur
Lijn 12 is een Vocaal Ensemble. Het bestaat uit
tien zangers en zangeressen. Allen afkomstig uit
de provincie Fryslân. De groep die sinds 2000
aan de weg timmert, heeft in de loop der jaren
een zeer gevarieerd repertoire opgebouwd.
Muziek afkomstig uit verschillende werelddelen.
Klassiek, jazz, religieus en wereldmuziek. Met
haar warme en bijzondere klankkleur vertolkt dit
ensemble alle tonen tot een fijne muzikale
ervaring. Lijn 12 brengt haar programma deels
a capella, deels onder pianobegeleiding en past
binnen het geheel ook subtiele choreografie toe.
Kortom Lijn 12 is: Vocaal gevarieerd! Vocaal
ensemble Lijn 12 staat onder de muzikale leiding van Sjoek Nutma.
De toegangsprijs bedraagt €7,50 ; freonen €5,00.
Noteer vast in uw agenda
4 november 15:00 Shanty Koor Tusken Wal en Skip uit Hurdegarijp
toegangsprijs bedraagt €7,50 ; freonen €5,00.
8 december
Wintermerke van 14:00 tot 19:00 uur.
16 december 19:30 kerstconcert door Fryslan Brass
Wist u dat:
- Sinds de opening in maart 2016 ruim 5000 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

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.

Hallo allemaal,
Bij Jan en Alie Popkema op de Snikke 5 zijn ze
weer volop verkrijgbaar:
Biologisch met de hand geplukte appels,
Rode Boskoop of Goudrenet.
Voor appeltaart, appelmoes of appelbeignet.
1 zak a 2½ kg € 2,00.
De opbrengst gaat volledig naar:
"Kinderen van de Zon" Project voor straatkinderen in Peru

Dorpsfeest 2018
Dorpsgenoten,
We mogen terugkijken op een geslaagd dorpsfeest! We hadden een fantastische stoet van versierde wagens en de straten waren mooi versierd. De spelmiddag voor de kinderen was gezellig
en bij de zeskamp werd weer volop gestreden voor een felbegeerde eerste plaats! Ook bij het
kaatsen zijn weer de nodige lekkere prijzen gewonnen. En dit alles onder een stralend blauwe
lucht, want wat hadden we er lekker weer bij! Het kon wat dat betreft allemaal niet op…
Iedereen heeft zijn beste beentje voor gezet en daar zijn wij als feestcommissie heel dankbaar
voor.
De feestcommissie kon de volgende
prijzen uitreiken:
Versierde wagens: 1e prijs voor de
B.Bekkerstraat met 'Code Rood, Red de
bij', 2e prijs voor de jeugd met 'China
Town' en de 3e prijs voor de Master fan
Loanstrjitte met 'MFL fire-fighters'.

De jeugd viel dubbel in de prijzen, want zij wonnen ook nog de publieksprijs!
De zeskamp werd deze keer gewonnen door
het Skipfeartsein.
Bij het kaatsen was de 1e prijs voor het partuur
Arend, Paul en Gerard. In de verliezersronde
was de 1e prijs voor het partuur Leo, Jannie en
Jack,
Langs deze weg willen we de vrijwilligers en alle andere mensen die ons op wat voor manier
hebben geholpen tijdens dit dorpsfeest, bedanken voor hun inzet.
Wij hebben ervan genoten en wij hopen dat dit
voor alle Metslawierders ook zo is geweest!
Bedankt!
Groeten van de feestcommissie

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.

Oktober 2018
Datum

Activiteit

Ruimte

Maandag

1

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

2

Handwerken

Gjetmoei

10.30 uur

Jong en Oud Koor
Beauty middag

Romsicht
Romsicht

10.30 uur
15.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

4
5
8
9

Tijd

Bijbelstudie

Gjetmoei

09.45 uu

Kapeldienst

Romsicht

15.30 uur

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Samen zingen
Handwerken

Romsicht
Gjetmoei

15.00 uur
10.30 uur

Jonge en oud koor

Romsicht

10.30 uur

Knutsel middag

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

10

Meer bewegen voor ouderen

Romsicht

10.45 uur

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Donderdag
Vrijdag

11
12

Kapeldienst
Huiskamer

Romsicht
Romsicht

15.30 uur
15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Maandag

15

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

16

Handwerken

Gjetmoei

10.30 uur

Jong en oud Koor

Romsicht

10.30 uur

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
15.30 uur

Donderdag

18

Spelmiddag
Kapeldienst

Vrijdag

19

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Maandag

22

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

23

Handwerken

Gjetmoei

10.30 uur

Geen jong en oud koor vanwege
school vakantie
Beamermiddag

Romsicht

15.00 uur

Meer bewegen voor ouderen

Romsicht

10.45 uur

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Schoenen verkoop en ondergoed

Romsicht

10.00 uur

Kapeldienst

Romsicht

15.30 uur

Bingo
Borreluurtje

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Woensdag

24

Donderdag

25

Vrijdag

26

Maandag

29

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

30

Optreden Jong en oud koor

Romsicht

10.30 uur

Optreden Jannie en Sita

Romsicht

15.00 uur

November 2018
Datum
Donderdag

1

Vrijdag

2

Maandag
Dinsdag

5
6

Woensdag

7

Donderdag
Vrijdag

8
9

Maandag
Dinsdag

12
13

Donderdag
Vrijdag

15
16

Zondag
Maandag
Dinsdag

18
19
20

Woensdag

21

Donderdag
Vrijdag

22
23

Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

24
26
27
29
30

Activiteit

Ruimte

Tijd

Bijbelstudie
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Bekkema Mode
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Uitje naar …….
Zeemanskoor Lauwersoog
Huiskamer
Borreluurtje
Heiligavondmaal
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
In memoriam dienst
Huiskamer
Borreluurtje
Herfstmarkt
Samen zingen
Handwerken
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje

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

09.45 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
10.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.30 uur

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

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

Bijbelstudie:
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
Data: 6 september, 5 oktober, 1 november , 6 december

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.

December 2018
Datum
Maandag
Dinsdag

3
4

Woensdag

5

Donderdag

6

Vrijdag

7

Maandag
Dinsdag

10
11

Woensdag

12

Donderdag
Vrijdag

13
14

Maandag
Dinsdag

17
18

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag

19
20
21
24
26

Donderdag
Vrijdag

27
28

Maandag

31

Activiteit

Ruimte

Tijd

Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Koffiedrinken met Sint en Piet
Stamppot eten
Bijbelstudie
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Udi Oosternijkerk kerstoptreden
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Kerststukje maken
Kerst-Broodmaaltijd
Kapeldienst
Kerstborrel met Bingo
Samen zingen
2e Kerstdag
koffiedrinken in de zaal
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Oudjaarsmiddag

Romsicht
Gjetmoei
Romsicht

Romsicht

15.00 uur
10.30 uur
15.00 uur
9.30 uur
12.00 uur
09.45 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.30 uur
19.30 uur
10.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur
10.30 uur
15.00 uur
16.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
15.00 uur

Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht
Romsicht

09.30 uur
15.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
15.00 uur

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

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

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

Najaarsmarkt
ZATERDAG 24 NOVEMBER

VAN 10:00 - 16:00
WOONZORGCENTRA
'DE SKÛLE' METSLAWIER
STANDS MET VERSCHILLENDE NAJAARS,
SINTERKLAAS EN KERST ARTIKELEN.

LOTENVERKOOP & RAD VAN AVENTUUR

DE OPBRENGST IS BESTEMD VOOR
DE ACTIVITEITENCOMMISIE.

Kennismaken met........................
We blijven nog even in Tsjerkebuorren, en wel op nummer 11.
Sinds 30 december 2017 is Baukje Veenstra de gelukkige eigenaar van dit pand.
Oorspronkelijk is ze afkomstig uit Zandbulten en ze heeft daarna in diverse plaatsen in de
omgeving gewoond: Kollum, Ee, Driesum en Zwaagwesteinde.
In 2018 werd het tijd voor een nieuwe eigen plek en het liefst een karakteristiek maar betaalbaar
huis. Met de makelaar volgde er al spoedig een bezichtiging van een huis (niet haar huidige
woning) aan de Tsjerkebuorren. Helaas moest de makelaar haar vertellen dat ze niet de eerste en
enige gegadigde was. Er was reeds een bod uitgebracht. Teruglopend door de steegjes viel haar
oog op pand nummer 11. Wat ze zag beviel haar zeer. De toenmalige bewoners gunden haar een
blik in het huis en Baukje was verkocht, en het huis ook. In de maanden die volgden heeft ze het
huis helemaal naar haar eigen smaak en stijl aangepast en ingericht. Het is een verrassend ruime,
comfortabele woning met aan de overkant van het steegje een eigen terras.
In haar werkzame leven is Baukje
docent Engels aan de bovenbouw
van het Dockingacollege in
Dokkum, dat op de fiets prima
bereikbaar is. Gemiddeld 22 uur
per week is ze hier mee bezig.
Daarnaast heeft ze haar eigen
bedrijf 'Optimum Training &
Coaching'. Door middel van
Personal Training, Small Group
Training, voedingsadvies en mentale begeleiding ondersteunt ze
mensen op hun weg naar een
gezonde leefstijl. Je kunt daarbij
onder andere denken aan Yoga,
Pilates, Total Body Workout, of
aan een Bootcamp. Baukje maakt
voor de uitvoering van al deze
activiteiten gebruik van een
locatie in Zwaagwesteinde maar
Personal Training geeft ze ook in
Metslawier. Binnen Optimum
heeft ze nog twee andere trainers
(ZZP-ers) aan het werk.
Meer informatie over Optimum
vind je op haar website:
www.optimumpt.nl
Baukje's vriend André, waar ze een latrelatie mee heeft, woont in Zwaagwesteinde. Als ze voor
haar trainingen 's avonds in Zwaagwesteinde is, hoeft ze niet meer terug naar Metslawier. Al met
al een bezige dame die weinig tijd overhoudt voor hobby's, waarbij gezegd kan worden dat al haar
trainingsactiviteiten haar grootste hobby zijn.
Augustus 2018
BP

Begrafenis vereniging “Helpt Elkander”
Dragers "Helpt Elkander" in het nieuw, 2018.
Van ons hoort u niet zo vaak, maar we zijn er wel en we hopen u wat vaker van ons te laten horen.
De Begrafenisvereniging 'Helpt Elkander' hier in het dorp heeft de dragers van nieuwe, representatieve pakken voorzien. De dragers droegen al zo ongeveer 20 jaar het vorige kostuum. Het werd
dus wel tijd voor wat nieuws. De omringende verenigingen werden voor een avond in De Skûle
uitgenodigd om te kijken naar een passessie waarbij de kostuums aangeleverd werden door een
leverancier afkomstig van de Veluwe, een professioneel bedrijf gespecialiseerd in dergelijke kostuums. Wij hopen dat 'Helpt Elkander' een aanzet in het cluster heeft gegeven met de pakken voor
de toekomst. Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden en als we elkaar kunnen helpen, verhoogd dit de
leefbaarheid in de omgeving.
Diverse kostuums in variërende materialen werden door de dragers getoond. De kleuren blijven
traditiegetrouw zwart en grijs met een wit overhemd, waarbij in de accessoire wat meer kan, zoals
een kleuraccent in de das.
De besturen van omringende verenigingen konden een voorkeur uitspreken, maar de eindbeslissing bleef bij ons eigen vereniging. De keuze viel op een tailormade grijze jas en een zwarte pantalon geschikt voor all seasons. Een matching hoed en schoenen maken het plaatje compleet.
Eindresultaat is een modern geheel met een uitstraling die past bij deze tijd en onze regio. Wij zijn
blij dat we onze dragers deze nette, hedendaagse kostuums kunnen bieden en hopen dat zij hun
taken nog lang willen voortzetten.
Hierbij het krease! resultaat:

Wilt u meer weten van onze begrafenisvereniging, neem dan gerust een kijkje op de site:
www.mitselwier.nl/begrafenisvereniging

Ut it archief fan myn heit, Geert Jongeling

Laatste dag SRV zuivelhandel van fam. Wouda op 29 oktober 1981.

Brand boerderij fam. Spijksma aan de Master fon Loanstrjitte op 4 augustus 1975.

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

