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Voorwoord
Beste Dorpsgenoten.
Voor u ligt alweer de laatste MA van dit jaar.
Een gevarieerde MA met lezenswaardige artikelen. Leest u bijvoorbeeld de vrolijke uitnodiging
van het carbid team dan kunt u op oudejaarsdag natuurlijk niet thuis blijven zitten en brengt u een
bezoekje aan deze enthousiaste knallers.
Overigens volop gelegenheden om dorpsgenoten te ontmoeten in december en in het komende
jaar; in het Mienskipshûs, het evenemententerrein, misschien op de ijsbaan in 2019, in Café
Veldzicht, in de Skûle, in de Oanrin, de tennisbaan, etc.
Ook in 2019 kunt u van ons weer vier keer een MA verwachten. Hebt u goede ideeën omtrent
nieuwe rubrieken, laat het ons weten. Mooie foto’s van ons dorp worden door ons ook op prijs
gesteld. We kunnen deze als omslag voor MA gebruiken.
Rest ons u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond 2019.
Redactie Metslawier Actief.

Oud papier CBS De Rank
Al jaren steunen de inwoners van Metslawier e.o. onze school door zaterdags het Oud Papier in
te leveren bij de container aan de Singel. Hiervoor zijn wij heel dankbaar, het extra geld dat wij
door deze inzameling ontvangen kunnen wij goed gebruiken voor extra zaken die we op school
willen aanschaffen; denk hierbij aan ICT- en Speelmiddelen.
De Ouders van CBS De Rank staan elke zaterdag van 11.00-12.00 in toerbeurt bij de container
om te helpen bij de inzameling. Helaas zijn er elke week mensen die zich niet aan de richtlijnen
van het inzamelen van het Oud Papier houden. Hierdoor wordt het voor onze vrijwilligers een hele
opgave om te helpen bij de inzameling.
Waar gaat het dan mis? Er zijn mensen die houden zich niet aan de openingstijden en zetten het
Oud Papier voor de deur van de container wanneer het hun uitkomt. Dit zorgt ervoor dat de vrij
willige ouder bij aankomst om 11.00 uur eerst al veel puin moet ruimen voordat de container überhaupt open kan. Een ander probleem is dat mensen 'los papier' inleveren; dus niet in dozen of bij
elkaar gebonden. Dit bemoeilijkt het stapelen, geeft vaak veel extra afval en zorgt ervoor dat de
container niet zo vol komt als dat mogelijk is. Zie onderstaande foto als voorbeeld van de rommel
die soms veroorzaakt wordt op zaterdagochtend. Zo hoort het dus niet!
Hierbij wil ik alle inwoners van Metslawier
e.o. dan ook vriendelijk vragen om als volwassen mensen zorg te dragen voor de
netheid in en rondom de Oud Papier container. Dat kan door de volgende richtlijnen
in acht te nemen:
- Inlevermoment: iedere zaterdag alleen
tussen 11 en 12 uur 's ochtends
" Uitsluitend papier & karton
" Handzame compacte pakketten/dozen,
geen los papier s.v.p.
" Stapelen tot aan het plafond
" Samen houden we het netjes!
Deze richtlijnen staan sinds kort ook op een
bord bij de container.
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers en de
kinderen,
Onno Bouma (directeur CBS De Rank)

NIEUWS VAN DE DOM METSLAWIER
Nu het project renovatie beschermd dorpsgezicht (herinrichting Tsjerkebuorren) afgerond is, wordt
in overleg met de gemeente gekeken naar de mogelijkheid om het wandelpad langs de manege
van nieuwe bestrating te voorzien. De oude bestrating is nodig toe aan herstel, gedacht wordt om
de nieuwe bestrating uit te voeren in de zelfde steensoort als gebruikt in de stegen rondom de
Doarpstsjerke. Wij verwachten van de gemeente hiervoor in december een bestek te ontvangen,
daarna kan met een mogelijke subsidie uit de DOM gelden in het 1e kwartaal van 2019 het werk
worden uitgevoerd.
JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN DOM METSLAWIER 2018
In het verslagjaar 2018 zijn enkele projecten definitief afgerond waaronder 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 Fryslan).
De DOM Metslawier is in 2018 bezig geweest met de afronding van de herinrichting van het
beschermde Dorpsgezicht, rondom de Doarpstsjerke, het plein, en in alle toegangspaden is
nieuwe bestrating aangebracht en hekwerkjes vervangen. 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, de
uitvoering zal in het voorjaar van 2019 plaats vinden met een subsidie bijdrage uit de DOM fondsen. De bestrating zal in dezelfde steensoort worden uitgevoerd als de opgangen/stegen in het
beschermde dorpsgezicht.
In 2018 is er nog een aantal aanvragen voor subsidie t.b.v. woningverbetering toegekend uit de
pot " Private aanzichten". Na toekenning hiervan is de bodem van deze subsidiepot bereikt, in de
afgelopen jaren is er dan voor meer dan 60.000,- aan subsidiegelden verstrekt aan eigenaren
van woningen in het Beschermde Dorpsgebied. Mogelijk zal er nog een kleine aanvulling van
gelden in deze subsidiepot worden gestort uit andere fondsen, hierdoor is er voor 2019 mogelijk
nog subsidie beschikbaar voor aanzicht verbetering. Voor informatie kunt u zich wenden tot het
bestuur van de DOM Metslawier.
De DOM en de St. Doarpstsjerke waren al enkele jaren met de gemeente Dongeradeel in gesprek
over onderhoud bomen rondom de Doarpstsjerke, dit en vorig jaar is er de overlast van de roeken
bijgekomen. Zoals u wellicht heeft gezien zijn in mei van dit jaar de 24 monumentale bomen fors
ingekort, hierdoor is er meer licht ontstaan voor de bewoners rondom de Doarpstsjerke en is de
overlast van de roekenkolonie hiermee verdwenen.

Opbrengst KWF 2018
Van 2 t/m 8 september 2018 was het de jaarlijkse
collecte week van het KWF kankerbestrijding.
In Metslawier is er weer een mooi bedrag van
579.47 opgehaald en overgemaakt op de
rekening van het KWF.
Via deze weg wil ik alle gevers en collectanten die dit mogelijk hebben gemaakt,
Nogmaals hartelijk bedanken, voor hun inzet.Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Met vriendelijke groeten van Els Dam
Contactpersoon namens het KWF in Metslawier.

Kennismaken met........................
De bewoners van de Balthasar Bekkerstraat nr. 14, René en Anita Bekkema en dochter
Anna.
In Oudwoude woonde de familie in een huurhuis. Langzaam maar zeker ontstond de wens om
niet meer te huren maar een huis te kopen. Als huurder kun je, ook na vele jaren, nog geen steen
je eigendom noemen. Dus startte de zoektocht naar een betaalbaar huis waar ook nog wel aan
geklust mocht worden. En laat dat huis nu in Metslawier staan. Behalve het huis sprak ook de uitstraling van het dorp hen aan.
De verkoper had het huis verkoopklaar
gemaakt, maar er bleef genoeg kluswerk over.
"We gaan er mooi paleisje van maken en
verdelen de werkzaamheden over enkele
jaren", vertelt René. "Isolatiewerkzaamheden
zijn uitgevoerd, er is een nieuwe keuken
geplaatst, de achtertuin is onder handen
genomen en in 2019 is de voortuin aan de
beurt". Beiden hebben duidelijk plezier in de
woningverbetering .
René, 48 jaar, komt oorspronkelijk uit Assen.
Hij werkte als hovenier en in de bosbouw maar
zag zich door vijf hernia's en drie operaties
genoodzaakt het zware werk neer te leggen.
Het werd tijd voor omscholing. René volgt nu
de opleiding tot woonbegeleider specifieke
doelgroepen en loopt stage bij de Van der Bent
Stichting in Drachten. En het blijk dat leeftijd
niet altijd nadelig is bij het vinden van werk. Levenservaring en een natuurlijk overwicht le-veren
hem veel positieve feedback op. De kans op een vaste aanstelling is groot.
Anita, 46 jaar en getrouwd met René, werkt al vanaf haar zestiende jaar in de zorg. De laatste
jaren als verzorgende I.G. (individuele gezondheidszorg) bij Thuiszorg Het Friese Land. Haar
werkgebied is het centrum van Dokkum, maar in de nachtdiensten kun je haar ook in de buitengebieden tegenkomen. Je bent nooit te oud om te leren is Anita's motto, dus mocht ze ooit de kans
krijgen om de opleiding tot verpleegkundige te volgen dan zal ze die zeker grijpen. Maar met een
goed boek op de bank is ook niks mis.
Dochter Anna, 15 jaar, zit in het examenjaar van het Nordwin College in Buitenpost. Ze is nu nog
te jong voor de opleiding, maar Anna wil op langere termijn vrachtwagenchauffeur worden.
De hobby's van het echtpaar komen deels overeen: samen op stap gaan en leuke dingen doen
zoals reggaefestivals bezoeken. Maar ook samen klussen gaat hen goed af. Het bezoeken van
kringloopwinkels hoort ook op het hobbylijstje thuis. Niet onvermeld mag blijven dat René een
groot fan is van Voetbalvereniging Buitenpost.
We kunnen vaststellen dat de familie Bekkema haar plek heeft gevonden hier in Metslawier.
November 2018
BP

Ook dit jaar gaan we op kerstmorgen onder
begeleiding van enkele muzikanten,
weer samen zingend door het dorp.
Aanvang 6.00 uur.
Verzamelen op het plein bij
café Veldzicht.
Na afloop staat het ontbijt klaar in de Schakel.

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.

Aan het einde van het jaar is het een goede gewoonte om terug te kijken op het afgelopen jaar.
Een jaar waarin weer veel in en rond onze Doarpstsjerke is gebeurd. De aanblik rond de tsjerke
is inmiddels veranderd. Komende tijd worden verschillende grafzerken opgeknapt, recht gelegd,
hekwerk gerepareerd e.d. Nu het kerkhof bijna klaar is wordt het volgende project gestart.
Restauratie van het binnenwerk van het kerkorgel. In de afgelopen jaar werd duidelijk dat verschillende orgelpijpen dringend hersteld, gerestaureerd moeten worden. Inmiddels is een offerte
gevraagd voor restauratie van het kerkorgel zodat het weer jaren mee kan. Hiervoor is een bedrag
van 30.000,-- nodig. Inmiddels zijn fondsen e.d. benaderd voor een bijdrage. We hopen de
komende tijd voldoende financiële middelen te ontvangen om opdracht te geven voor de restauratie. Wilt u een bijdrage geven dan mag dit op bovenstaande bankrekening o.v.v. restauratieorgel.
Natuurlijk is een gift in de tsjerke ook welkom.
In deze metslawier Aktief kunt u meer lezen over de laatste activiteiten van 2018 en de activiteiten die voor 2019 gepland staan. We hopen u allen de komende tijd te kunnen begroeten in
Mienskipshûs de Doarpstsjerke.
Op 9, 15 en 16 december heeft u tijdens de openingstijden nog de gelegenheid om de oude
dorpskerk in kerstsfeer en de kerststallen te bekijken. Ook op deze dagen bent u van harte
welkom van 13:30 tot 17:00 uur.
Kerstconcert FRYSLÂN BRASS
Zondag 16 december 2017
aanvang 19:30 uur.
Toegangsprijs 10.00 (incl.1 consumptie)
voor donateur 7.50
Ook dit jaar komt de kopergroep Fryslân Brass weer
een kerstconcert verzorgen. Op het programma staat
licht klassieke muziek en kerstmuziek om u alvast in
de kerstsfeer te brengen. In 1992 is de kopergroep
Fryslân Brass opgericht door enkele bekende musici
uit de Friese brassbandtop. De doelstelling van de oprichters was het publiek in een ontspannen
sfeer te laten genieten van muziek op hoog niveau. Vanaf het eerste concert in het Groningse
Bourtange werd opgetreden zonder dirigent en werd de presentatie verzorgd door de eigen leden,
waardoor een beter contact met het publiek ontstond.
Een aantal leden van het ensemble hebben een professionele muziekopleiding genoten en zijn
werkzaam als dirigent, muziekleraar of jurylid. Fryslân Brass heeft niet alleen in Friesland, maar
ook buiten de provincie diverse concerten gegeven, onder meer in Elspeet, Leiden, Warmond,
Haarlem en Aalten alsmede twee concerten in Hannover. Daarnaast heeft Fryslân Brass in 2003
een concerttour naar Wenen en Boedapest gemaakt en vervolgens in 2008 nog een concertreis
naar Tsjechië. Fryslân Brass heeft inmiddels een zeer veelzijdig repertoire opgebouwd van
klassieke tot moderne amusementsmuziek.
Ook de humor ontbreekt niet op het programma.

Laatste weekenden 2018
De Doarpstsjerke is het weekend van 22 / 23 december en 29 / 30 december gesloten en niet
open voor publiek. Hierna gaat de Doarpstsjerke weer elk weekend open op de zaterdag en
zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur.
Programma 2019.
12 Januari t/m 7 april - tentoonstelling met werk van Kunstgreep Dokkum.
Kleurrijk en onbevangen, zo zou je de schilderijen die gemaakt worden in de Kunstgreep kunnen
noemen. De schilderijen zijn gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking.
Schilderen is de hoofdactiviteit die bij kunstgreep gedaan wordt. Maar dan wel in de breedste zin
van het woord; op doek, papier, hout, schilderijen, gepimpte meubelen, versierde bezems,
beschilderde mokken. Daarnaast zijn een aantal mensen bezig met het mozaïeken van bloempotten, dienbladen en onderzetters. Zoals gezegd, kleurrijk werk, wat zeker de moeite van het
bezichtigen waard is.
3 maart om 15:00 - optreden van Bouke van der Woude en Campbell Forbes.
Zelfgemaakte liedjes in het Fries en Stadsfries, recht uit het hart. Vaak vrolijk en met humor, soms
ernstig of kritisch. Van flinterdun tot spijkerhard maar ook hilarisch. Altijd herkenbaar en overtuigend gebracht. Met korte sketches praten ze hun programma vlot aan elkaar. Zo houden ze u van
het begin tot het eind op het puntje van uw stoel. Een spannend luisterprogramma.
13 april t/m 7 juli - tentoonstelling met werk van A. Mellema (kantkloswerk)
Mevr A Mellema is al 40 jaar bezig met klantklossen. Op de tentoonstelling is een overzicht van
haar werk te zien. Haar kunstwerken zijn in Nederland en Duitsland te zien geweest op tentoonstellingen. Deze tentoonstelling zal speciaal worden omdat het in de eigen woonplaats is, een
overzicht geeft van 40 jaar kantklossenwerk. Mogelijk de laatste keer is dat haar kunstwerken op
een tentoonstelling te zien zullen zijn.
21 april om 15:00 - Optreden van Chris Kalsbeek en Geert Veldstra
Vanaf 2000 verzorgt Chris solo-optredens waarin hij een persoonlijke invulling geeft aan oude,
maar ook aan hedendaagse Keltische muziek. Traditionele ballades worden afgewisseld met
reels, jigs en Keltische bewerkingen van popklassiekers. Op 21 april verzorgt hij samen met Geert
Veldstra het optreden.
Wist u dat:
- Gift aan de Doarpstsjerke altijd welkom is en komt ten goede aan de restauratie van het binnenwerk van het orgel.
- U bent allen welkom bij voorgaande activiteiten maar Vol - Vol. Dus wilt u zeker zijn van een
plaats dan kunt u nu al reserveren door een bericht te sturen naar Stichting.Doarpstsjerke.met
slawier@outlook.com
- Tijdens de openingstijden, elke zaterdag en zondag van 13:30-17:00, bent u van harte welkom
om de doarpstsjerke en de expositie te bezoeken. Maar u mag ook langs komen voor een
praatje of een kop koffie / thee.
- 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.
- Goede ideeën voor activiteiten welkom zijn.
- Tijdens concerten of andere activiteiten is de expositie gesloten, zie hiervoor aankondigingen
op de website http://doarpstsjerke-metslawier.nl/ Hier vindt u ook de actuele agenda
Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
Voorzitter:
Freark v.d. Bij tel 242010,
Secretariaat:
Mente Holwerda
Penningmeester: Hette Meinema
Voorzitter van de activiteitencommissie: Bregt Elgersma tel: 241262

Ingezonden door.......
Honden hebben ook buren.
De afgelopen zomer heeft bijna iedereen kunnen genieten van de prachtige weersomstandigheden.
Fijn voor een ieder die van het buitenleven houdt en daarvoor de tuin wil gebruiken.
Ook de huisdieren gaan naar buiten of, als de baasjes weg zijn in de tuin achtergelaten. Met name
honden zijn gezelschapsdieren en sommige kunnen niet tegen alleen zijn. Voor het beestje wat
achter blijft is dat alle reden om zijn ongenoegen te uiten. Iedereen kan het verdriet, in de vorm
van blaffen en huilen, horen behalve de baasjes zelf.
Oproep aan de baasjes is dan ook:
Zorg voor een vertrouwde omgeving, meestal binnen, voor uw huisdier.
Gun daarmee de buren hun woonplezier.
Wist u dat:
Bij ernstige overlast van buren kan de overheid dwingend optreden. Die kan de overlastpleger
opdragen iets te doen of juist na te laten. Als het bijvoorbeeld gaat om een voortdurend blaffende
hond, dan moet de overlastgever zijn hond muilkorven of binnenhouden.
Naam bij de redactie bekend.

INZAMELING KERSTBOMEN 2019 METSLAWIER/JOUSWIER
Zoals ook in voorgaande jaren het geval was zal ook nu weer een inzameling van de kerstbomen
plaatsvinden.

Datum: zaterdag 5 januari 2019
Tijd:
10.00 uur tot 11.00 uur
Plaats: Jeugdhonk de Oanrin aan de Singel.
We willen de kinderen graag stimuleren om de kerstbomen op een duurzame manier in te leveren,
dus graag de bomen voor 10.00 uur klaarleggen op de stoep.
Voor elke ingeleverde boom ontvangen de kinderen 1 lootje en 1 waardebon van 0,50
De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2019 ingeleverd worden bij de vestiging van
Blokker in Dokkum
De loten hebben nummers: deze moet je bewaren. In de loterij wordt per dorp een geldprijs verloot van 25 euro. De trekking vindt plaats in de 2e week van januari en de winnende loten worden
op woensdag 16 januari bekend gemaakt in de regionale kranten. De prijsuitreiking vindt plaats
op woensdag 23 januari 2019 om 15.30 uur in het gemeentehuis door de betrokken wethouder.
Dorpsbelang hoopt op een goede inzameling door onze jeugd!

De opbrengst fan de flessen- en wc papieractie fan de jeugd had 628,61 opbrocht foar
Sulawesi. Dit jild is oermakke nei giro 555.

KF de Trije Doarpen
Het kaatsseizoen is alweer ten einde. In juni en juli werden er meerdere partijen gekaatst. Er is dit
jaar bewust gekozen voor minder partijen omdat het bestuur steeds meer uitdunt, en wij er maar
moeilijk mensen bij kunnen krijgen. Het vergt veel inzet en tijd om de wedstrijden op te zetten. Er
moet geloot worden, prijzen en kransen geregeld worden, perken gelegd, hulp bij de wedstrijden,
mensen in de kantine. Zo ook de vrijwilligers bij Knkb wedstrijden is een lastig ding voor onze
vereniging. Het voetbalseizoen loopt steeds langer door, en de meeste kaatsters zijn ook voetballers. Daardoor is voor ons al geen optie meer om in de maand mei wedstrijden te organiseren.
We worden vanuit de Knkb verplicht om een aantal wedstrijden te organiseren. Dit is voor ons ook
dit jaar weer een moeizaam punt gebleken. We zijn lid van de Knkb omdat hier ook een aantal
voordelen aan zitten, we hebben veel jeugd die door heel Friesland kaatst op diverse velden. Maar
de verplichtingen worden zo langzamerhand zwaar, waardoor wij ons af vragen of we nog wel
aangsloten moeten blijven bij deze bond.......maar als we het afstoten heeft dit consequenties voor
onze jeugd......allemaal vraagstukken waar we nog niet uit zijn.....Dat we hulp nodig hebben tijdens de wedstrijden is wel duidelijk, maar waar vinden we die.....Het blijft voor ons als bestuur een
lastig iets, we zijn dan ook in gesprek met de Knkb betreffende deze kwestie.....
We hadden dit jaar 2 parturen die
geweldig presteerden op de afdelingswedstrijden en het NK. De
schooljongens werden vertegenwoordigt door Jelmer Torensma en Jan
Bandstra. Zij behaalden een knappe
derde prijs op het NK en ook op
afdelingswedstrijden werden er prijzen
gewonnen.
Individueel
behaalden deze mannen ook verschillende prijzen. Jan kaatste zich
gaande weg het jaar weer in de A
klas als eerste jaars. Volgend jaar
verwachten we veel van dit partuur
dat dan samen met Rutger Torensma
op de jongensafdelingen kan gaan
kaatsen. Bij de pupillenmeisjes was het partuur Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna
Allema ook succesvol. Ook zij werden keurig derde op het NK en wisten 2x de finale te behalen
op een afde-lingswedstrijd. Deze gingen helaas beide verloren, maar ze namen wel de tweede
prijs mee naar huis.. Ook Suzanna wist zich aan het eind van het seizoen nog in de A klas te kaatsen. De meiden eindigden respectievelijk 8ste, 11de en 13de in het eindklassement. Een knappe
prestatie, we gaan nog veel van dit partuur horen de komende jaren.
Op de ledenpartijen waren de welpen en pupillen elke keer goed vertegenwoordigd. Er werd zelfs
meerdere keren in een A en B klas gekaatst zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan kaatsen. Bij
de pupillen werd het klassement gewonnen door Suzanne Torensma en bij de welpen door Marije
Keegstra. Het straatkaatsen werd ook weer fanatiek vertegenwoordigd. Omdat we door de
droogte niet op het voetbalveld mochten, werd de vrijgezellenpartij ook omgezet naar een
straatkaatswedstrijd. In samenwerking met het jeugdhonk van Oosternijkerk werd deze partij
opgezet. Na de finale ging de bakplaat aan en kon de inwendige mens voorzien worden van een
natje en een droogje. Omdat dit organisatorisch voor het kleine bestuur veel beter te doen was,
werd besloten om de vrijgezellenpartij voortaan altijd op deze manier te houden op de 1ste zaterdag van de bouwvak.
We kijken terug op een leuk seizoen met prachtig kaatsweer.
Het Bestuur

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.

Januari 2019
Datum

Activiteit

Ruimte

Tijd

Nieuwjaar wensen

Romsicht

10.00 uur

Bijbelstudie

Gjetmoei

09.45 uur

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Dinsdag

1

Nieuwjaarsdag

Woensdag

2

Donderdag

3

Vrijdag

4

Maandag

7

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

8

Handwerken`

Gjetmoei

10.30 uur

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Meer bewegen voor ouderen

Romsicht

10.45 uur

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Woensdag
Vrijdag

9
11

Maandag

14

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

15

Knutselen

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

16

Sionsjongers, Niawier

Romsicht

19.30 uur

Vrijdag

18

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Maandag

21

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

22

??

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

23

Meer bewegen voor ouderen

Romsicht

10.45 uur

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Bingo

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Vrijdag

25

Maandag

28

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

29

Handwerken

Gjetmoei

10.30 uur

Bijbelstudie:
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
3 januari, 7 februari, 7 maart 2019

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.

Februari 2019
Datum
Vrijdag

1

Maandag
Dinsdag

4
5

Woensdag

6

Donderdag
Vrijdag

7
8

Maandag
Dinsdag

11
12

Vrijdag

15

Maandag
Dinsdag

18
19

Woensdag

20

Vrijdag

22

Maandag
Dinsdag

25
26

Activiteit

Ruimte

Tijd

Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Bijbelstudie
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Knutselen
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
??
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Bingo
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Beamer middag

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

15.00
16.15
15.00
10.30
15.00
10.45
15.00
09.45
15.00
16.15
15.00
10.30
15.00
15.00
16.15
15.00
10.45
15.00
10.45
15.00
15.00
16.15
15.00
10.30
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maart 2019
Datum
Vrijdag

1

Maandag
Dinsdag

4
5

Woensdag

6

Donderdag
Vrijdag

7
8

Maandag
Dinsdag

11
12

Vrijdag

15

Maandag
Dinsdag

18
19

Woensdag

20

Donderdag
Vrijdag

21
22

Maandag
Dinsdag

25
26

Vrijdag

29

Activiteit

Ruimte

Tijd

Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Bijbelstudie
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
H en A mode
NL Doet
High tea
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Knutselen
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Swemmersjongers
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Beauty middag
Bingo
Borreluurtje

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

15.00
16.15
15.00
10.30
15.00
10.45
15.00
09.45
15.00
16.15
15.00
10.30
14.30
09.30
15.00
16.15
15.00
10.30
15.00
10.45
15.00
15.00
15.00
16.15
15.00
10.30
15.00
15.00
16.15

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. 03 Januari
Don. 31 Januari
Don. 28 Februari 21 maart
Don. 10 Januari
Don. 07 februari
Don. 07 Maart
28 maart
Don. 17 Januari
Don. 14 Februari Zon. 10 Maart*
04 April
Don. 24 Januari
Don. 21 Februari Don. 14 Maart
11 April
* 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

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

De Skûle in Metslawier doet mee aan NLdoet
Op vrijdag 15 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 15e keer
NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo ook in De Skûle. Zij gaan schoonmaken en kleine klusjes
opknappen en middags word er voor de bewoners een high tea georganiseerd, door de
vrijwilligers. Wil je mee helpen of wat meer informatie, dan kun je je opgeven of informatie vragen
via het volgende Email adres.
activiteitenskule@elkander.frl, ook kunt u zich aanmelden op www.nldoet.nl
"Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. We zijn daar ontzettend blij mee, want we komen
daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is
welkom.
Trots
Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2019 voor de 15e keer. Tijdens de editie van 2018 zijn
ruim 9.700 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: "Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de
mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten. Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo'n 350.000 Nederlanders bereid zijn hun
handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Tijdens deze twee dagen maken we met z'n allen
het verschil in Nederland."
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het
Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met 31 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat
mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor
een ander. De Nationale Postcode Loterij is partner van NLdoet. Het Oranje Fonds wordt verder
o.a. gesteund door De Nederlandse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning WillemAlexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

HERHALINGSCURSUS AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR ( AED)
Het is al weer enige tijd geleden dat er een herhalingscursus is geweest, het bestuur van Dorpsbelang wil dit weer gaan organiseren bij voldoende belangstelling
Wilt u individueel of als buurtvereniging hieraan deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij de
voorzitter van Dorpsbelang.
Na inventarisatie zullen wij dan zien wat voor mogelijkheden er zijn (uiteraard bij voldoende deelname) om dit in het volgend voorjaar weer te organiseren.
Aanmelding graag via mail h.meinema1@knid.nl
Zodra het aantal deelnemers bekend is krijgt u als deelnemer/deelneemster via de mail bericht op
welke datum wij deze cursus zullen plannen.
Bestuur Dorpsbelang

Jong en Oud koor in de Skûle
Dinsdag 30 oktober vond er feestelijke afsluiting plaats van een heel bijzonder koor. Het "Jong en
Oud koor" bewoners van de Skûle en verpleegafd. de Klink en kinderen van groep 7 en 8 van de
basisschool de Rank in Metslawier vormen al enige weken een koor.
6 dinsdagen hebben ze met elkaar geoefend, gezongen, gedanst, maar vooral elkaar ontmoet en
leuke verhalen verteld, gelachen en mooie momenten gedeeld. Zoals we het zo mooi zongen "het
zijn de kleine dingen die het doen".
Het zijn de kleine dingen die het doen!
Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag
Dat onverwacht gesprek toen je 't allemaal niet meer zag
't Was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon
Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon.

Na zes weken oefenen was het dan
tijd om voor publiek te zingen en een
heus optreden te geven.
De kinderen en de ouderen mochten
familie en vrienden uitnodigen en deze
gaven dan ook groots gehoor.
Wat was het een daverend succes!

We willen met name noemen
dirigente Dineke Oostra-Kamminga, organist Jelle Dodinga en
Meester Luiwe, zonder hen was
alles niet mogelijk geweest. Ook
willen wij alle anderen die mee
hebben gewerkt bedanken voor
hun inzet. En niet te vergeten Alle
kinderen van de basis school en
bewoners van de Skûle en de
Klink bedankt voor jullie spontaniteit, muzikaliteit het was
geweldig.

"DOARPSWURK" Metslawier.
Het jaar 2018 ligt al weer bijna achter ons.
In 2018 is de speeltuin aan de Túnstrjitte uitgebreid met enkele nieuwe speeltoestellen. Ook is
de realisatie van de her inrichting van het beschermde dorpsgezicht rondom de Doarsptsjerke een
feit. De bomen rondom het Mienskipshus de Doarpstsjerke zijn, met medewerking van de
Gemeente Dongeradeel, dit verslagjaar fors ingekort. Hierdoor is de overlast van de roeken verdwenen en hebben de bewoners meer licht gekregen in hun woningen. Ook het Tsjerkhof is ontdaan van de schelpenlaag en ingezaaid met gras, hierdoor is er een mooi aanzicht ontstaan. In
het komende jaar zullen de monumentale grafstenen waar mogelijk gereinigd en opnieuw gelegd
worden. De hekwerken zullen schoongemaakt worden en van een nieuwe verflaag worden
voorzien. Dank aan de vrijwilligers voor hun inzet!
Op het manegeterrein is de rij bak door vrijwilligers van de carbidploeg uitgevlakt, zodra de vorst
inzet zal deze van een laagje water worden voorzien en klaargemaakt worden voor de jongere
jeugd om te schaatsen.
Naast deze verbeteringen aan en in de publieke ruimte zijn in 2018, 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. In het komende jaar
zijn er mogelijk nog financiele middelen aanwezig voor verbetering, hiervoor kan kontakt worden
opgenomen met de leden van de DOM Metslawier.
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. De verkoop van beschikbare woningen is weer op
gang gekomen.
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". Op
deze openingstijden kunt u zich, voor zover u nog geen donateur bent, aanmelden als "freon" van
de Stichting Doarpstsjerke, u geniet dan van kortingen op de entree bij de diverse activiteiten!
De aantrekkelijkheid van het Mienskipshus de Doarpstsjerke blijkt ook uit het aantal bezoekers,
sedert de opening in 2016 hebben meer dan 5500 personen het Mienskipshûs bezocht, in het 2e
kwartaal van 2018 kon de 5000e bezoeker worden verwelkomt.
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 en/of donateur, 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 2019 vooral in het
Mienskipshûs plaats vinden. Het jaarprogramma is al volledig ingevuld met exposities, concerten,
(kerk)diensten, huwelijken e.d.
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.
Namens de D.O.M. Metslawier en de Stichting Doarpstsjerke Metslawier wensen we u alvast een
goed, gezond en cultuurrijk 2019, en hopen wij u als vrijwilliger, dan wel "freon", van de
Doarpstsjerke te mogen begroeten.

Activiteiten Café Veldzicht december 2018
Vrijdag 28 december

Maatjassen
Aanvang: 19.30 uur
Inleg: 5,00 p.p.
Zaterdag 29 december

Metslawier
Gesloten Darts Toernooi
Singles + Koppels
Opgeven tot 19.20 uur
Aanvang: 19.30 uur
Inleg: 5,00 p.p.
1e en 2e kerstdag is Café Veldzicht gesloten!
Oudejaarsdag is Café Veldzicht vanaf 16:00 uur geopend.
Tijdens oudejaarsnacht zal Café Veldzicht ook geopend zijn en
kunt u uw dorpsgenoten een gelukkig nieuw jaar wensen.

In de laatste week van september is er in Metslawier gecollecteerd voor
Handicap.nl.
HandicapNL is ontstaan uit een samengang van Fonds verstandelijk gehandicapten en
het Revalidatiefonds. Onder de vlag van HandicapNL bundelen deze beide fondsen hun
krachten en werken ze samen verder aan een maatschappij waarin mensen uit deze
groepen net als iedereen gelijke kansen en rechten heeft. In Metslawier heeft dit het
mooie bedrag van 432,35 (incl collecte van de Skule) opgebracht.
Ondanks dat we dit jaar voor het eerst met een collectebus i.p.v. een lijst zijn langsgekomen heeft dit u niet laten weerhouden om gul te geven. Hartelijk dank hiervoor.
Maar vooral ook dank aan de dames die dit jaar wederom op pad gingen om te collecteren. Top!
Greetje Krol

Carbid Team Metslawier (CTM)
Op 31 december van dit jaar is het, net als voorgaande jaren, weer oudejaarsdag. Een dag die in
Metslawier al decennia lang in het teken staat van het carbidschieten. In dit land, waar zo langzamerhand alles voor ons bepaald en verboden wordt, is het carbidschieten gelukkig nog wel
toegestaan. Ook hebben wij nog geen aanwijzingen dat er 'droeftoeters' voornemens zijn om ons
deze traditie af te nemen. Mochten er onverhoopt toch groeperingen als 'Kick Out Carbid' langs
komen, dan zal hen de toegang tot het terrein worden geweigerd. De sfeer is op deze dag van
zichzelf al explosief genoeg. De melkbussen zullen dit jaar weer allemaal geel van kleur zijn,
waardoor een zwarte-bussen-discussie uitgesloten zal zijn. U kunt daarom veilig naar het evenemententerrein achter de tennisaccommodatie komen. Let hierbij wel op dat u bij het parkeren op
de Roptawei de weg niet blokkeert, want hier staan flinke taakstraffen op!
Het inmiddels alom bekende en geprezen Carbid Team uit Metslawier is alweer druk bezig met
alle voorbereidingen. Alle bussen worden geïnspecteerd en ook het grote kanon krijgt een goeie
smeerbeurt. Alcohol zal op 31 december voldoende verkrijgbaar zijn, zodat u ook 'als een kanon'
weer huiswaarts kunt keren. Onze explosieve strijders zullen er zo voor zorgen dat wij dit
bewogen jaar weer knallend kunnen afsluiten! Een jaar waarin elke Metslawjister zich waar
schijnlijk het geweldige dorpsfeest is bijgebleven. CTM heeft de doelstelling om het feest op oudejaarsdag dit feest te laten benaderen.
Vanaf 10.00 uur bent u welkom op het terrein en zullen de jongens u verwelkomen met een aantal oorverdovende knallen. Ondanks de stijgende prijs van de koffieboon zal ook dit jaar de koffie
weer gratis verkrijgbaar zijn. De bijgaande oliebol mag ook gratis naar binnen gewerkt worden.
Om 20.00 uur zal de dag afgesloten worden met een spetterende vuurwerkshow! Daarna is er de
mogelijkheid om bij Café Veldzicht nog een afzakkertje te halen. Café Veldzicht is overigens, in
overleg met CTM, vanaf 16.00 geopend en ook 's nachts open om elkaar een gelukkig nieuw jaar
te wensen. Tegen die tijd zit de zware taak van de mannen van CTM er weer op en kunnen ook
zij in passende stijl het jaar afsluiten.

IJsbaan
Naast de festiviteiten op de laatste dag van het jaar, faciliteert ditzelfde team ook de ijsbaan midden in het dorp. Ook dit jaar, of mogelijk begin volgend jaar, zal de manege-bak weer gevuld worden met water. Wanneer moeder natuur haar werk doet, zal de ijsbaan vervolgens vanzelf
ontstaan.
De mannen van CTM waarschuwen hierbij wel duidelijk: Is het ijs op de ijsbaan nog vloeibaar, dan
is het beter deze niet te betreden!
Vorig jaar zijn er veel positieve reacties ontvangen op de ijsbaan op de manege, waar de mannen
van CTM voldoening uit halen. Alle kinderziektes die het plan van vorig jaar bleek te hebben, zijn
dit jaar (hopelijk) verholpen. Zo is de drainage 'afgedopt' en is de manege-bak geëgaliseerd.
Hierdoor moet er ook komende winter bij de minste of geringste nachtvorst veilig geschaatst kunnen worden door de jeugd van Metslawier. Voor volgend jaar wordt er bij CTM intern gekeken naar
het realiseren van een skispringschans vanaf de terp van Metslawier. Zo hebben de mannen elk
jaar weer iets leuks en innovatiefs voor u in petto.
Er wordt daarom gehoopt op een mooie winter met veel schaatsplezier. Wat het weer ook doet,
de mannen van CTM verwelkomen u in elk geval graag op 31 december 2018 in de tent op het
evenemententerrein. Natuurlijk ter afsluiting nog een toepasselijke spreuk:

“Helje jo in sigaret en in astronaut troch elkoar hinne,
dan ferdwynt jo snor as snie foar de sinne!”

Nieuws van ECODON
Een vette tien!
Met een maximale score voor Energie VanOns de energieleverancier waarmee ECODon samenwerkt. De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de
duurzaamheid van stroomleveranciers. Dit jaar wordt het werk van Energie VanOns beloond met
een gedeelde eerste plaats. We zijn samen met hen bijzonder trots op deze erkenning als
duurzame voorloper in groene energie. Inmiddels voorziet Energie VanOns al ruim 90 energiecoöperaties uit het Noorden van écht duurzame stroom. Deze energie is 100% groen en wordt
bovendien lokaal en in eigen beheer opgewekt.
Met het jaarlijkse onderzoek van de
Consumentenbond, Natuur & Milieu,
Greenpeace
en
Wise
worden
energieleveranciers geprikkeld om te
kiezen voor een duurzame koers.
Bewuste consumenten kunnen de lijst
gebruiken bij hun keuze. In het verleden
kwam de score niet zo hoog omdat de
meetmethode geen raad wist met de
eigenzinnige aanpak van Energie
VanOns. Gelukkig past dat nu wel binnen deze methode.
Bij Energie VanOns werken ze elke dag
hard aan de versnelling van de energie
transitie. Ze willen iedereen stimuleren
om zelf of samen lokaal energie op te
wekken en/of duurzame energie uit
eigen streek te gebruiken. Onze klanten
krijgen 100% groene stroom uit NoordNederland; een steeds groter deel daarvan wekken we zelf op. De winst
stroomt terug naar de coöperaties, die
hiermee kunnen investeren in nieuwe
zonnedaken of windmolens.
Of in het opknappen van een dorphuis,
als de leden dat liever doen. Dat is wat
onze beweging zo uniek maakt: Energie
VanOns is eigendom van de coöperaties, niet andersom.
Met deze prachtige score op zak kijken
we uit naar een jaar vol nieuwe initiatieven om groene energie in eigen
beheer op te wekken. De klanten en
leden van ECODon, mensen met een groen hart en burgers die hun eigen dorp liefhebben, slaan
de handen ineen om de energie van de toekomst vorm te geven, zonder vervuiling, zonder
beursgenoteerde multinationals.
Samen maken we energie weer van ons!
Kijk voor meer informatie op:
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/de-groenste-energieleverancier
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/groene-stroom-5-misverstanden.

Hoe staat het met de postcoderoos bij Metslawier?
De Energie Coöperatie Dongeradeel (ECODon) houdt zich naast wederverkoop van groene
stroom en gas voor Energie VanOns ook bezig met het realiseren van zonnedaken voor postcoderoos regeling(PCR). In dit artikel geef ik de stand van zaken over de laatst genoemde PCRprojecten. Maar eerst even het geheugen opfrissen.
Voor wie is een postcoderoos project interessant?
Aan de regeling mogen particulieren en MKB-bedrijven (met een verbruik van kleiner dan 10.000
kWh/jaar) meedoen. Het is vooral interessant als men zelf geen zonnepanelen op het dak kan of
wil hebben omdat bijvoorbeeld:
- de woning staat niet goed ten opzichte van de zon,
- de woning wordt gehuurd,
- de woning staat in beschermd stads- of dorpsgezicht of
- omdat de bewoners zonnepanelen op het eigen dak lelijk vinden.
Hoe werkt een project met de Postcoderoos regeling?
Stap 1. Bedrijven vragen voor daken
ECODon vraagt een bedrijf of het zijn dak beschikbaar wil stellen voor zonnepanelen voor
de postcoderoos regeling. Het bedrijf krijgt daarvoor geen vergoeding maar mag wel zelf
ook meedoen.
Stap 2. Interesse peilen
Particulieren en MKB-bedrijven die mee willen doen schrijven zich in voor het project.
N.B. de interesse kan men nu al kenbaar maken op onze website (www.ecodon.nl ).
Stap 3. Informatie avond
Op de informatieavond wordt het PCR-project voor één locatie helemaal besproken o.a. de
aanschafprijs per paneel en de voorwaarden. Er wordt een (digitaal) document gemaakt
waar alle gegevens in staan. De interesse voor het project kan tijdens de avond worden
bevestigd.
Stap 4. Inschrijving
Met de start van de inschrijving op panelen wordt vastgelegd hoeveel paneel men wenst
aan te schaffen.
Stap 5. Bouw van de installatie
Als er genoeg panelen zijn verkocht, hangt af van de voorwaarden, dan wordt overgegaan
tot het opdracht geven tot de bouw van de installatie.
Stap 6. Opwekken zonnestroom en (terug)verdienperiode
De installatie wekt zonnestroom op. De vergoeding bestaat uit korting op de energiebe
lasting voor de stroom en deze korting wordt bij de deelnemers verrekend op de jaarnota.
De terugverdientijd ligt rond de 7½ jaar. De gehele regeling duurt voor 15 jaar.
Kink in de kabel
De regering wil af van de korting op de energiebelasting. Daarvoor in de plaats moet een andere
regeling komen. Hoe die nieuwe regeling eruit gaat zien, is onderdeel van de gesprekken aan de
klimaattafels. De uitkomsten daarvan worden in het nieuwe jaar verwacht.
De uitkomst is zeer belangrijk, omdat het over de financiële haalbaarheid en daarmee direct over
de terugverdientijd gaat.
Deze zaken moeten eerst helder zijn. Met de stappen 1 en 2 is het bestuur van ECODon druk
bezig. We hebben samen met een aantal lokale bedrijven de intenties vastgelegd en we gaan er
nog een paar vastleggen. Zodra het kan, zetten we stap 3 en organiseren we daarover een informatieavond.
Dus… houdt de brievenbus in de gaten… of leg uw interesse vast op de website www.ecodon.nl
Geïnteresseerd? En direct meer informatie? // Neem dan gerust contact op met ECODon:
Geert Bril, Stasjonswei 5, 9123 JZ Metslawier // Tel. 24 22 27 of 06 8360 5177
Web: www.ecodon.nl // Mail: info@ecodon.nl

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

Om in tevullen....................
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.

Aanmeldingsformulier Dorpsbelang
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 lidmaatschapsjaar.
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

