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Colofon



Beste Dorpsgenoten.

We hebben in februari al een voorproefje kunnen nemen van het voorjaar!

Klimatologisch misschien zorgelijk, toch was het even genieten. 

We hopen dat u ook weer geniet van deze MA. U vindt hierin voor elk wat wils. Bent u

doener dan hebt u misschien  op 15 of 16 maart de handen uit de mouwen 

gestoken voor het nl.doet Oranje Fonds. Behoort u tot de denkers en de beslissers,

kom dan zeker op 15 april naar de jaarvergadering van dorpsbelang. Meedenken en

natuurlijk ook meedoen aan de leefbaarheid van ons dorp zorgt ervoor dat het goed

toeven is in Metslawier. De dromers onder ons kunnen zeker terecht in het

Mienskipshûs,  wegdromen bij mooie muziek of prachtige exposities. 

Dat het goed wonen is in Metslawier vindt ook de familie Koot. In de rubriek "Kennis-

maken met" stellen zij zich aan u voor. En wie weet zijn er meer nieuw ingekomenen

die zich graag willen voorstellen; meldt je dan aan via redactie-ma@hotmail.com.

In deze editie komt u een foto tegen van twee "hûshimmeljende froulju". Wie zijn deze

dames en waar en wanneer is deze foto genomen? Wij van de redactie weten het

werkelijk niet. Kent u het antwoord dan horen we dat graag via bovengenoemd

mailadres. Hebt u zelf ook last van schoonmaakkriebels? Op internet vindt u heel veel

tips hoe deze klus te klaren. Wij van de redactie hebben ook een goede tip: kriebels

negeren! En genieten van de lente!

Redactie Metslawier Aktief

Voorwoord

N o t e e r  a l v a s t  i n  u w  a g e n d a

Jaarvergadering Dorpsbelang 
Maandag 15 april

de uitnodiging/agenda wordt t.z.t. huis aan huis bezorgd.

Notulen jaarvergadering 2018 elders in deze MA





Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier.   

Notulen jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Metslawier.

Deze jaarvergadering werd gehouden op 16 april 2018 in Café Veldzicht. 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Op deze jaarlijkse ledenvergadering heet voorzitter Hette Meinema bijna 62

belangstellenden een hartelijk welkom. Aanwezig zijn 2 afgevaardigden van

politieke partijen van Dongeradeel, ABD (Harald Wiersma) en PvdA (Kootje

Klinkenberg). Verder zijn F.de Ruiter van Thús Wonen en Ina Witteveen van

de gemeente Dongeradeel. Dhr.S.Boorsma van Buurkracht en H.van der

Laan wijkagent aanwezig. Met kennisgeving afwezig is Dhr.O.Bouma van de

Rank. 

Voorzitter spreekt zijn bijzondere dank uit aan de vele vrijwilligers die in

Metslawier actief zijn, met name aan de initiatiefnemers die deze winter een ijsbaan in de manege

gerealiseerd hebben. Een prachtig initiatief en wat hopelijk een volgende winter weer plaats mag

vinden. 

Voorzitter heeft de volgende mededelingen;
- Dhr. Teake van der Meer is met een afscheidstournee bezig. Zijn vraag is hier in het najaar op

te mogen treden. Voorzitter H.Meinema legt de vraag neer bij de aanwezigen in de zaal waarop

positief wordt gereageerd. Gekeken zal worden naar een geschikte locatie. 

Ingekomen stukken;
- Anonieme brief van een plaatselijke bewoner met de klacht over kattenpoep in het gazon. 

Oproep hier de verzorgers er op aan te spreken. 

- Brief van aanwonende Master fan Loanstrjitte over herinrichting van deze straat. Er worden veel

auto's geparkeerd op de stoep zodat de voetgangers genoodzaakt zijn de weg te gebruiken. 

Voorstel is om meer parkeergelegenheid te creëren voor de manege. Voorzitter H.Meinema 

heeft deze brief doorgestuurd naar de gemeente met het verzoek hier op te reageren.

2. Vaststellen agenda 
Voorzitter wijzigt de agenda door punt 11 Rondvraag voor de pauze te doen. Verder wordt de

agenda onveranderd vastgesteld.

3. Notulen van de jaarvergadering 10 april 2017
De notulen zijn afgedrukt in de MA en op de website van Mitselwier. Dhr. G. Bril van de Ecodon

maakt duidelijk dat de � 75.00 die van elk lid jaarlijks in het potje voor dorpsbesteding komt, incl.

btw is. 

N.a.v. punt 10 K.Machiela: de containers blijven staan op de plek waar ze nu staan. 

M.Machiela heeft een verzoek aan alle inwoners van Mitselwier om het glas wat soms rondom de

glasbak ligt in de glasbak te doen. Dit omdat er terplekke ook veel kinderen spelen.

4. Jaarverslag van de vereniging van Dorpsbelang 2017
Dit verslag wordt voorgelezen door voorzitter Hette Meinema.

5. Financieel verslag 2017
Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt. 

- Jan Popkema n.a.v. kosten pannakooi: dit betreft nog een restant betaling vanuit subsidie NAM.

- Harald Wiersma: meldt dat hij het jammer vindt dat er zo weinig mensen lid zijn van DB 

Metslawier. 

- Anneke Lourens krijgt op haar vraag uitleg over de vergaderkosten waar deze uit bestaan. 

Verder wordt het verslag voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.

6. Verslag kascommissie
Dit jaar bestond de kascommissie uit Harald Wiersma en Jan Cha Dol Rispens. Bij monde van

voorzitter Hette Meinema wordt de penningmeester gedechargeerd. Jan Cha Dol Rispens verlaat

de kascommissie, voor hem in de plaats komt Ate Tijtsma.





7. Bestuursverkiezing: aftredend B.Mellink. Voorstel bestuur Chris Knippenberg. 
Dhr.C.Knippenberg wordt unaniem aangenomen door de aanwezigen. Bij vermeldt moet worden

dat Bob Mellink bij verkoop van zijn woning in het contract bedongen heeft dat hiermee ook zijn

functie in DB Metslawier overgenomen moet worden. 

8. Verslagen commissie Dorpsbelang
Groencommissie: Dhr.J.Streekstra hield deze avond een mooie lezing met de titel 'De

Kastanjeboom'. Hij heeft het afgelopen jaar meerdere malen contact gehad met het

Staatsbosbeheer en de gemeente over het onderhoud in het bos. Met geen mogelijkheid krijgt

men het voor elkaar om het onderhoud door de groencommissie te laten uitvoeren. Ook andere

dorpen kampen met dit probleem. Gemeente Dongeradeel is nog in gesprek met

Staatsbosbeheer. Reden is waarschijnlijk naar aanleiding van het ongeval in Emmen. Kortom, het

hout wat nu vrij komt wordt door Staatsbosbeheer voor � 25.00 p/kuub verkocht. De paden mogen

wel door de groencommissie worden gedaan. Om de onkosten vergoedt te krijgen dient men een

offerte in te dienen bij Staatsbosbeheer. 

Feestcommissie: Annie Meinsma geeft de opzet van het dorpsfeest door welke gehouden zal

worden op 29, 30 juni en 1 juli 2018. Het thema is ROOD. Er worden nog nieuwe leden gezocht

voor de feestcommissie. 2 Vrouwen en 2 mannen.

Sportstichting Metslawier: Jan Popkema: Aan de oproep nieuwe vrijwilligers voor de sport-

stichting om het wandelevenement te regelen is geen gehoor gegeven. Ruurd Verbeek en Jan

Popkema hebben de taak weer op zich genomen. Het 61e wandelevenement zal worden

gehouden op 15 september 2018. Afstanden zijn 24.5 en 37 km. Vraag uit de zaal of er ook kor-

tere loopafstanden komen. Hier wordt over nagedacht. 

Stichting Iepenlofstspul: Jan Popkema: het iepenloftspel wordt verschoven naar 2020 dit i.v.m.

spelers die hier veelal meedoen, dit jaar in Brantgum meespelen. 

Braderiecommissie: Jan Kuik: vorig jaar is de braderie niet doorgegaan vanwege de weersom-

standigheden. Post Groningen organiseert dit jaar de braderie mede omdat ze een groot ledenbe-

stand in hun portefeuille hebben en ze zo een divers mogelijk opstelling van standhouders kun-

nen plaatsen. Onze commissie doen de hand en span diensten zoals verkeersregeling, uit zetten.

Mevr.C.Donga vraagt of de omwonenden ook bericht krijgen voor het aanmelden wat tot dusverre

nog niet is gedaan. Jan Kuik neemt contact op met de organisatie. 

DOM (Dorps Ontwikkeling Maatschappij): Dhr.F.van der Bij geeft uitleg aan de aanwezigen wat

het DOM project (4 dorpen) precies inhoud en wat mogelijk is. Voor de aangezichtsprojecten zit

er nog � 1700.00 in pot. In de publieks- kansenpot nog een klein bedrag. Van de leningenpot

(max. � 50.000.00) is nog geen gebruik van gemaakt. Vanaf volgend jaar doen er 13 dorpen aan

mee. De mogelijkheden worden nu kleiner aangezien er nu zo'n  �400.000.00 verdeeld kan wor-

den. Voorheen plm. � 1.500.000.00 over 4 dorpen. 

Met een 30-tal vrijwilligers is het Mienskipshus een succes. Meer dan 4000 bezoekers in 2 jaar.

Wat tegenvalt is dat er weinig belangstelling vanuit het dorp is. Verzoek aan een ieder is ook

Freonen te worden van de Doarpstsjerke om dit unieke project te ondersteunen. 

Mevr. B.Poley: Om vrijwilligers te motiveren, misschien is niet elk weekend open? H.Wiersma:

waarom de bomen rondom de Doarpstsjerke in het broedseizoen kandalaberen? Deze vraag

wordt doorgespeeld naar de gemeente. 

Doarpsplysje Harry van der Laan: Dhr H. van der Laan stelt zich voor en meldt over de snel-

heidsproblematiek aan de Roptawei dat men dit moet melden aan VVN die de meldingen verza-

melen en waarop de politie dan in actie kan komen. Verder meldt hij dat de inbraken toe nemen.

In Metslawier valt dit nog mee maar de politie is bereid langs te komen aan huis voor advies en

tips. Vraag van Mevr.H.Wymenga: wat is de regelgeving voor het parkeren van vrachtwagens bin-

nen de bebouwde kom, met name in het weekend, wat soms erg storend is. Behalve de betref-

fende aan te spreken kan er op dit moment geen duidelijk antwoord gegeven worden.

Mevr.B.Poley heeft een vraag of het zo is dat het drugsgebruik hier in de regio hoog is. Het gebruik

en de handel is inderdaad hoog! Advies: meld dit bij vermoeden aan misdaad anoniem 0800.7000.





11.Rondvraag
Dhr.G.van Dellen: Verzoek tuinkeuring: impuls, Metslawier wordt mooier en mooier! Dit wordt

meegenomen naar de eerstvolgende DB vergadering.

Anneke Lourens: Geluidsoverlast jeugdhonk, er is regelmatig een zware bass te horen. Vraag

van haar is dat de bestuursleden (Leo Mooibroek) hierover in gesprek gaan met de gebruikers. 

Mevr.H.Wymenga: Kapbeleid in de gemeente Dongeradeel: wat kan het DB hierin betekenen. Zij

spreekt haar zorgen uit over het groot onderhoud van bomen en bossen in de gemeente. Er wordt

extreem veel gekapt en dat heeft een groot impact op het leefgebied van menig vogel en ander

klein gedierte. Ze heeft meermalen goed contact gehad met Lautenbach en Yntema van de

gemeente en krijgt als antwoord dat achterstallig onderhoud en ziekte de beweegredenen zijn. Erg

jammer! Mevr. PvdA neemt dit onderwerp mee. 

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

10.Voorlichting Buurkracht Dhr.Sicco Boorsma
Dhr.Sicco Boorsma geeft uitleg m.b.v. een beamer over Buurkracht. Wat doet Buurkracht? Deze

organisatie brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebe-

sparing. Inkoopvoordeel. Er zal een buurteam samengesteld moeten worden die buren bij elkaar

brengt en samen met buurkracht onderzoekt voor welke besparingsmaatregelingen belangstelling

is. Buurkracht geeft ondersteuning bij het opvragen en beoordelen van offertes etc. 

Wie wil er meedenken in het buurtteam? Jan Kuik, Hette Meinema en F.van der Bij melden zich

ter plekke aan. 

11. Sluiting
Met dank voor ieders bezoek en inbreng sluit voorzitter Hette Meinema om exact 22.20 uur de 

vergadering en wenst een ieder wel thuis.

NIEUWS VAN HET BESTUUR VAN DORPSBELANG METSLAWIER.

Om ons dorp leefbaar te houden zijn een 8-tal bestuursleden actief om dit, door mid-

del  van overleg met gemeente en provincie  en u als inwoners te realiseren. Met regel-

maat wordt maandelijks een korte tijd vergaderd om diverse zaken die belangrijk zijn

voor ons dorp te bespreken. Nauw wordt samengewerkt met onze plaatselijke DOM. 

(Dorps Ontwikkeling Maatschappij)

Enkel bestuursleden zijn al een 20-tal jaren bestuurslid van dorpsbelang, en willen

stoppen met deze functie om plaats te maken voor " nieuw bloed". 

Vandaar deze oproep om u beschikbaar te stellen als bestuurslid, om zo de continuïteit

van onze vereniging te waarborgen en de leefbaarheid van ons dorp op peil te houden.

U wordt dan lid van een bestuur die op een ongedwongen en plezierige wijze zich inzet

voor Metslawier.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een van de huidige be-

stuursleden, ook kunt u eens een bestuursvergadering bijwonen om de sfeer te

proeven.

Wij hopen dat u zich geroepen voelt om u op deze wijze in te zetten voor onze dorps-

gemeenschap  U kunt zich ook aanmelden op de jaarvergadering in april a.s.

Bestuur Dorpsbelang:

Hette Meinema, Feije Sikkema, Chris Knippenberg, Jan Kuik, Greetje Krol, 

Vera Nutma, Sietse Verbeek en Douwe Jaap Meinsma. 





In deze metslawier aktief kunt u weer lezen welke activiteiten voor de komende maan-

den gepland staan in Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier.

Restauratie van het binnenwerk van het kerkorgel. Zoals in de vorige Metslawier Aktief

al te lezen was hopen we dit jaar voldoende financiële middel te hebben voor

Restauratie van het binnenwerk van het kerkorgel. Hiervoor is een bedrag van

�30.000,- nodig. Inmiddels zijn door het stichtingsbestuur verschillende fondsen

benaderd voor een bijdrage. In de laatste vergadering kon de penningmeester melden

dat bericht ontvangen was van de Rabobank (� 1000,00) Gemeente Dongeradeel 

(� 2500,--) en van de Meindersma-Sybenga Stichting (� 2500,00) Dom subsidie (2500,-

ook hebben enkele dorpsbewoners een bijdrage overgemaakt. Hiervoor natuurlijk onze

dank. Naast de inmiddels gereserveerde eigen bijdrage en Brim subsidie is er nu nog

een tekort van ongeveer � 5000,- 

Wilt u een bijdrage geven dan mag dit op bovenstaande bankrekening o.v.v. restau-

ratieorgel. Natuurlijk is een gift in de tsjerke ook welkom.

Komende activiteiten.

12 Januari t/m 31 maart 
Tentoonstelling met werk van Kunstgreep Dokkum

De tentoonstelling die gepland stond tot 10 maart wordt verlengd tot en met 31 maart.

Kleurrijk en onbevangen, zo zou je de schilderijen die gemaakt worden in de

Kunstgreep kunnen noemen. De schilderijen zijn gemaakt door mensen met een ver-

standelijke 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. 

13 april t/m 7 juli - Expositie Kantklos en Kantkunst 
Tentoonstelling met werk van A. Mellema (kantkloswerk)  

Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier komt ook dit jaar weer met een expositie van

handwerken. Dit keer staat het kantklossen centraal. Tentoongesteld wordt een

overzicht van 40 jaar kantkloswerken van mevrouw Addie Mellema. Zij heeft alle

werken zelf gemaakt en de meeste ook zelf ontworpen. Onder de werken bevinden

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"

Mail: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com

Website: www.doarpstsjerke-metslawier.nl

Rekeningnr. NL14RABO0187695288 

t.n.v. St. Doarpstsjerke Metslawier.

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"





zich voorstellingen als de vier jaargetijden,

zwanen en de levensboom. De expositie is nu

in haar eigen woonplaats Metslawier.

De tentoonstelling is op zaterdag- en zondag-

middagen te bezichtigen. Tijdens de expositie

wordt er op elke zaterdagmiddag een demon-

stratie kantklossen gegeven. U kunt ook volop

informatie krijgen over kantklossen zelf en

over de getoonde werken.

De voormalige hervormde kerk van Metslawier uit 1776

is fraai gerestaureerd en is tegenwoordig ingericht als

gemeenschapshuis: Mienskipshûs. Een plek waar de

oude techniek van het kantklossen uitstekend tot zijn

recht komt. De vrijwilligers van de Doarpstsjerke heten u

van harte welkom tijdens deze expositie

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.

5 mei om 19:30 Optreden Et Hepera.  
Op Bevrijdingsdag een concert

verzorgt door Et Hepera. Dit

Vocaal ensemble bestaat uit 8

muziekstudenten uit Frankfurt.

Men brengt een gevarieerd

repertoire van capella

geschiedenis op het podium en

trekken daardoor steeds meer

luisteraars. Dit jaar komen ze

op 5 mei in Metslawier een con-

cert verzorgen. Voor dit spe-

ciale optreden vragen we geen

toegangsprijs, maar na afloop

bepaald u zelf wat u het concert waard vond. We gaan dus na afloop met de pet rond.

Orgeldagen.
Onder voorbehoud van restauratie van het orgel hebben we ons voor dit jaar weer

aangemeld voor de orgeldagen van Stichting Hinzeorgel Leens op 11 mei a.s. en

Organium Frisicum tijdens tsjerkepaad deze zomer. Op de website en facebook pagi-

na houden we u op de hoogte over het doorgaan van deze middagen. Hier vindt u t.z.t.

de data en tijden waarop een organist het orgel komt bespelen.





Wist u dat: 
- Gift aan de Doarpstsjerke altijd welkom is en komt ten goede aan de restauratie van het bin-

nenwerk 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 241020

Penningmeester: Hette Meinema

Voorzitter van de activiteitencommissie: Bregt Elgersma tel:0519- 241262

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 verenig-

ing 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

Aanmeldingsformulier Dorpsbelang





Maandag 1 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 2 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Spelmiddag Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 3 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Koersbal Romsicht 15.00 uur

Donderdag 4 Bijbelstudie Gjetmoei 09.45 uur 

Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 5 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 8 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 9 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Beauty middag Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 10 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur 

Donderdag 11 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 12 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 15 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 16 Handwerken` Gjetmoei 10.30 uur

Gospel duo 'Twa foar Him' ût Mitselwier. Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 17 Paasbroodmaaltijd Romsicht 16.30 uur

Donderdag 18 Heiligavondmaal Romsicht 15.30 uur 

Goede vrijdag 19 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Dinsdag 23 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Bekkema Mode Romsicht 14.30 uur 

Woensdag 24 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Koersbal Romsicht 15.00 uur

Donderdag 25 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 26 Konings bingo Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur

Maandag 29 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 30 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

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.

Activiteiten in de Skûle

Datum Activiteit Ruimte Tijd

April 2019

Bijbelstudie:

Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei. 

4 april, 2 mei, 6 juni 2019.





Woensdag 1 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur 

Donderdag 2 Bijbelstudie Gjetmoei 09.45 uur

Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 3 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 6 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 7 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Spelmiddag Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 8 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Koersbal Romsicht 15.00 uur

Donderdag 9 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 10 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 13 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 14 Uitje naar Centrale Leeuwarden

Woensdag 15 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Donderdag 16 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 17 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 20 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 21 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Swemmersjongers uit Zwaagwesteinde Romsicht 15.00 uur

Woensdag 22 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Koersbal Romsicht 15.00 uur

Donderdag 23 Pama ondermode & Romsicht 10.00 tot

Gero footware (schoenen) 12.00 uur

Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 24 Bingo Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur

Maandag 27 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 28 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Woensdag 29 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Vrijdag 31 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Datum Activiteit Ruimte Tijd

Mei 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.





Maandag 3 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 4 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Spelmiddag Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 5 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Koersbal Romsicht 15.00 uur

Donderdag 6 Bijbelstudie Gjetmoei 09.45uur 

Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 7 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Dinsdag 11 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Cocktail middag Romsicht 15.00 uur

Woensdag 12 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Donderdag 13 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 14 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 17 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 18 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Knutselen Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 19 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Koersbal Romsicht 15.00 uur

Donderdag 20 Geen Kapeldienst 

Vrijdag 21 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Zondag 23 Heilig Avondmaal Romsicht 10.45 uur

Maandag 24 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 25 Handwerken laatste keer Gjetmoei 10.30 uur

BBQ (als mooi weer is)

Woensdag 26 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.30 uur

Daarna vakantie

Donderdag 27 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 28 Bingo Romsicht 15.00 uur

Datum Activiteit Ruimte Tijd

Juni2019

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

Kapeldiensten
Donderdag middags aanvang  15.30 uur is er een kerkdienst in de Skûle.

De avondmaal dienst op Witte Donderdag is van 15.30 uur tot 16.30 uur.

De avondmaal dienst op zondag 23 juni is van 10.45 uur tot 11.45 uur.





N L d o e t  &  H i g h  t e a  

Op 15 maart a.s. is het weer NL doet in de Skûle.

Samen met duizenden organisaties in het land, doet de Skûle ook weer

mee. NL doet stimuleert mensen om een dag  de 

handen uit de mouwen te steken, waar dit nodig is.  

Ook de Skûle doet mee! 

Op vrijdag 15 maart komen 

enthousiaste vrijwilligers en 

leerlingen van Roc Friespoort een dagje helpen in de Skûle.

Om de dag gezellig met elkaar 

af te sluiten is er om

15.00 uur een High tea 

in zaal Romsicht,

We maken er met elkaar een hele gezellige dag van! 





Kennismaken met........................
De bewoners van de Skûlestrjitte 27, Ton en Rinie Koot. 
Het echtpaar Koot, 60-plussers, zijn

vanuit het plaatsje Carves in de

Dordogne in september 2018 naar

Metslawier verhuisd. Regelmatig wordt

hen gevraagd of ze het hier in

Metslawier niet te stil en te rustig vin-

den. Als je nu bedenkt dat er in Carves

ongeveer 110 mensen wonen op een

oppervlakte vergelijkbaar met de stad

Utrecht, dan snap je dat hun antwoord

ontkennend is. 

Hun werkzame leven speelde zich af in

Culemborg en Utrecht. Ton had een

grafische opleiding achter de rug en

werkte in de automatisering bij het

Utrechts Nieuwsblad. Rinie werkte bij

hetzelfde nieuwsblad als journalist . En

daar sloeg 36 jaar geleden de vlam

over! En hoewel Ton het plan had

opgevat om de wereld rond te fietsen,

is hij ergens tussen Israël en Egypte

blijven steken: de liefde was sterker ...

Rinie wilde oorspronkelijk modeon-

twerpster worden, maar haar ouders

waren het niet met haar keuze eens. Daarom werd het de opleiding geneeskunde, die

ze tot aan het basisdoctoraal  volgde. Door de avondopleiding modevormgeving kwam

ze bij het genoemde nieuwsblad terecht. Daarnaast begon ze met modeshows van

tweedehands kleding van topmerken. Een gat in de markt, zo bleek. Binnen de kortste

keren was alles verkocht. Rinie haalde daarmee zelfs de tv-show van Sonja Barend!

Uiteindelijk mondden deze acties uit in het openen van een modewinkel in Culemborg,

gericht op het duurdere segment vanuit de efficiënte gedachte dat de verkoop van een

broek van 500 gulden minder tijd kostte dan 10 broeken van 50 gulden. De winkel was

drie weken open en het verwachte succes bleef eerst nog uit. Het waren lange en een-

zame dagen voor Ton. Rinie, die nog steeds als journalist werkte, zocht voor aanspraak

en gezelligheid een hond voor Ton. 

Na vijf - inmiddels succesvolle  - jaren werd een tweede winkel in Veenendaal geopend.

Toen na verloop van tijd beide winkels waren verkocht, verhuisde het stel naar Carves.

De rust, ruimte en schone lucht trok hen aan.

Ze hebben met heel veel plezier 18 jaar in Frankrijk doorgebracht. Maar met het klim-

men der jaren en een in Utrecht wonende zoon die duidelijk te kennen had gegeven

dat hij in tijden van kommer en kwel niet in de gelegenheid was om elke week naar

Carves te reizen om te mantelzorgen, groeide de wens om naar Nederland terug te

keren. Ook in Frankrijk was sprake van krimp, en de afstand naar het dichtstbijzijnde

ziekenhuis bijvoorbeeld bedroeg 250 kilometer. Toen en ook nu nog niet echt een prob-





leem, maar regeren is vooruitzien. Uiteindelijk viel de keus op het huis in Metslawier,

gekscherend door Ton 'Alcatraz' genoemd vanwege het stevige hekwerk rondom de

woning.

Hun zoektocht richtte zich op het Noorden van Nederland; de schone lucht en de pret-

tige mentaliteit van de bevolking was daarin van doorslaggevend belang.

Van een karakteristieke pastoriewoning in Frankrijk dus naar een moderne woning in

Metslawier. De familie Koot heeft het prima naar de zin en absoluut geen spijt van hun

keuze. Met hun twee honden en twee katten voelen ze zich al helemaal thuis op hun

nieuwe plek. De aandacht en hartelijkheid van buren en buurtvereniging in de vorm van

een praatje, koffie en bloemen, voelde als een warm bad. En aan de zoektocht naar

vermiste poes Pluis en later poes Emma deden bijna alle schoolkinderen mee! Pluis is

weer thuis, Emma helaas nog niet.

Ton en Rinie hebben nu alle tijd om op de fiets de omgeving te verkennen, te lezen, te

wandelen en naar klassieke muziek te luisteren.

Februari 2019

BP

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.









Húshimmeje jim ek noch?, froeger waar it wol dien in Metslawier.























Ambulance / Brandweer / Politie 112

In niet - levensbedreigende situaties
Ambulance 22 20 33
Brandweer 22 80 20
Politie 0900-8844

Dorpsagent 0900-8844
E-mail: harry.van.der.laan@politie.nl

Gemeentehuis Dongeradeel 14 05 19
Wijkbeheer 2 9 87 77

Dokterswacht 0900-11 27 112

Huisarts:

H.M.A. Wijmenga, B.Bekkerstrjitte 19  24 12 70
24 11 19 (spoed)

Tandarts:

A.A. Herbig, Roptawei 22 24 13 60

Algemene informatie



Ut it archief fan myn heit, Geert Jongeling

Gerben Sinnema




