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Redactie Telefoon E-mail
Doede Jongeling (opmaak MA) 06 13 33 33 01 redactie-ma@hotmail.com

Freddy ter Harkel (Advertenties) 06 30 13 09 20 metslawieraktief@outlook.com

Betty Poley 0519 24 18 62

Anneke Verbeek 0519 24 19 94

De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 39.

Kopij kunt u voor 6 september sturen naar: redactie-ma@hotmail.com
Foto’s / illustraties bij tekst ook los aanleveren als jpg-bestand.

Voor informatie of plaatsen van een advertentie: metslawieraktief@outlook.com

De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te wijzigen.

Vorm- en zetfouten voorbehouden.

redactie-ma@hotmail.com is ook het e-mailadres voor al uw ideeen, suggesties, op- en aanmerkingen.

Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: h.meinema1@knid.nl

of telefonisch: voorzitter Hette Meinema 0519 29 41 61

Foto voorblad Japke Jongeling.

Heeft u ook een mooie foto voor de omslag van Metslawier Aktief? 
Mail deze naar: redactie-ma@hotmail.com

Colofon



Beste Dorpsgenoten.

Voor jullie ligt weer een gevarieerde Metslawier Aktief. U kunt lezen over de verbouwing van

Café Veldzicht en de verschillende activiteiten in de Doarpstsjerke en de Skûle. Ook een oproep

van dorpsbelang voor nieuwe bestuursleden en een oproep vanuit de Skûle voor nieuwe

vrijwilligers bij de verschillende activiteiten.

Een tereugkerend item is kennismaken met nieuwe bewoners. De woningmarkt is nog volop in

beweging, ook in ons dorp, dus voorlopig houden we deze rubriek erin.

Rest ons jullie allen, thuis of uit, een fijne zomer toe te wensen.

Redactie Metslawier Aktief

Voorwoord

Ingezonden door......
Hierbij wil ik de afstekers van het vuurwerk van dit jaar bedanken voor het prachtige

vuurwerk. Ik heb ervan genoten, zo goed verzorgd.

Toen ik hier 35 jaar geleden kwam, was de situatie hier heel anders. Wij kwamen uit

Soest uit een beschaafde woonwijk en we zijn ons dood geschrokken. Schreeuwend

gingen de jongelui door de straten en intussen veel dingen vernielend.

Wij hoefden niet bang te zijn zei Jan Meindertsma omdat mijn man zijn leraar was.

Dit keer was alles geweldig verzorgd. Zo kan je zien dat de dingen ten goede veran-

deren. Hierbij neem ik afscheid van u Metslawierders, ik heb hier prettig gewoont.

Maar...... we gaan ons huis verkopen.

Vriendelijke groeten, Rijkje Stiphout

Alle standhouders die eerder hebben deelgenomen aan de markt in

Metslawier hebben inmiddels via email bericht gehad dat zij zich weer

kunnen aanmelden.

Nieuwe gegadigden kunnen zich aanmelden via onze website

www.postmarkten.nl

Braderie woensdag 21 augustus





Vanaf de zomer 2019 een nieuw Café Veldzicht!

Geachte dorpsbewoners,

Waarschijnlijk heeft u er de afgelopen tijd al iets over gehoord. Ook heeft u ongetwijfeld de grote

steigers rondom Café Veldzicht zien staan. Wij zijn achter de schermen (en inmiddels ook vóór de

schermen) al een tijd bezig met een plan om Café Veldzicht nieuw leven in te blazen. Hierbij zal

onder andere het pand flink aangepakt en gerenoveerd worden. Maar ook zal de functie van Café

Veldzicht veranderen. Zo zal er achter in het pand een Bed & Breakfast gecreëerd worden. Dit zal

overigens niet ten koste gaan van het café en de snackbar! Ook de snackbar zal een transfor-

matie ondergaan en zal omgetoverd worden in een lunchroom. De hierbij behorende menukaart

zal ook flink uitgebreid worden en er zal een lunchkaart bij komen. 

Door al deze veranderingen zal Café Veldzicht ook weer meer geopend zijn!

Dit natuurlijk vanwege de Bed & Breakfast en het toerisme, maar ook omdat wij Café Veldzicht

graag meer een dorpshuis-functie willen laten vervullen. Wij hopen hierbij om gezamenlijk meer

'dorpsactiviteiten' te organiseren en zoeken samenwerking met dorpsgenoten en verenigingen.

Ook gaan wij een geheel nieuwe vergaderruimte inrichten, om zo verenigingen de mogelijkheid te

geven om bij ons te komen vergaderen. Bij deze (dorpsgerelateerde) vergaderingen zullen wij de

consumpties tegen een gereduceerd tarief beschikbaar stellen. Ook wanneer er (dorpsgerela-

teerde) activiteiten worden georganiseerd zijn er mogelijkheden om korting te geven op de con-

sumpties. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jaap & Annie Meinsma, of

met Wessel Meinsma.

Café Veldzicht moet

weer meer voor het

dorp worden! Dat

hopen wij op deze

manier te bewerkstelli-

gen. Wij zullen vooral

proberen om meer

activiteiten voor het

dorp te organiseren.

Maar heeft u zelf een

leuk idee of een leuke

activiteit voor het

dorp? Mogelijk kunnen

wij u daar dan bij

helpen! Neemt u dan

vooral ook contact met

ons op, dan kijken we

samen naar de

mogelijkheden. Hierbij

is niks te gek!

We hopen tegen het einde van 2019 klaar te zijn met alle werkzaamheden.

Houdt u de komende tijd de website in de gaten: www.cafeveldzicht.nl. maar ook via ons

Facebook-pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen rondom het café. Ook kunt u

natuurlijk gewoon langs komen in Café Veldzicht om te vragen naar de vorderingen. Schroomt u

ook vooral niet om andere dorpsgenoten ook op de hoogte te houden! 

Kortom: "Der mat wer wat gebeure oppe hoeke" en Café Veldzicht wil hier graag weer het

bruisende middelpunt van worden!





Zoals al eerder aangegeven in de MA en op de jaarvergadering van Dorpsbelang zal aan het

einde van 2019 de Dorps Ontwikkeling Maatschappij ( DOM) het einde van de looptijd bereiken.

Tot nu toe zijn er voor verbetering van woningen in het beschermde dorpsgezicht een groot aan-

tal projecten met subsidie ondersteund. Ook zijn er subsidies verstrekt uit de kansen pot en uit de

leefbaarheid gelden.   

Misschien zijn er woningeigenaren in het beschermde dorpsgezicht die dit jaar nog onder-

houdswerk willen uitvoeren.  Heeft u de afgelopen 3 jaar geen gebruik gemaakt van de aanzicht-

subsidie en heeft u nog plannen om dit jaar uw woning ( aan de buitenkant) te renoveren?

Neem dan contact op met een van de leden van de DOM om de mogelijkheden van een bijdrage

te bespreken.

DOM Metslawier:

Freark van der Bij 241020

Feije Sikkema         241943 

Hette Meinema     294161

NIEUWS VAN DE DOM METSLAWIER.

OPROEP VAN HET BESTUUR VAN DORPSBELANG METSLAWIER.

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

leg met gemeente en provincie en u als inwoners te realiseren. Met regelmaat 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 nogmaals 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 bestuursleden, 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 dorpsgemeen-

schap.

Bestuur Dorpsbelang:

Hette Meinema, Feije Sikkema, Chris Knippenberg, Jan Kuik, Greetje Krol, Vera Nutma, Sietse

Verbeek en Douwe Jaap Meinsma.





Beste Metslawiersters,

Dit jaar kregen wij op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging de vraag

of er belangstelling is om een rondleiding te volgen in het crematorium in Dokkum.

Dit wordt dan centraal geregeld na een inventarisatie. Als u een rondleiding wilt vol-

gen in het crematorium, dan kunt u zich opgeven door bijgaand opgavestrookje in

te vullen en in te leveren op Skulestrjitte 28 te Metslawier. Bij voldoende belang-

stelling organiseren wij centraal een datum en tijdstip. 

U krijgt hier na opgave zo spoedig mogelijk bericht over.

Begrafenisvereniging Helpt Elkander te Metslawier

Bij deze geef ik mij op voor de rondleiding in het crematorium in Dokkum. 

Ik kom met . . . . .perso(o)n(en)

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon/e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Begrafenisvereniging Helpt Elkander te Metslawier





Restauratie van het binnenwerk van het kerkorgel. In de laatste vergadering van het stichtings-

bestuur kon de penningmeester melden dat inmiddels het benodigde geld van � 30.000,-- binnen

is of toegezegd is. De verwachting is dat na de zomervakantie gestart wordt met de werk

zaamheden aan het orgel. Hierna verwachten we dat het binnenwerk van het kerkorgel weer

volledig hersteld is en volledig klaar voor de toekomst. Op dit moment mag het orgel alleen

bespeeld worden door organisten met kennis over het orgel. Na herstel zal het vaker gebruikt kun-

nen worden voor concerten en kunnen organisten tegen betaling het bespelen. Om het jaarlijkse

onderhoud te betalen wordt een orgelfonds in gesteld waaruit dit betaald kan worden. 

Met hulp van vrijwilligers, donateurs, giften en subsidies is er in de afgelopen jaren veel gebeurt

in en rond de tsjerke. Iedereen die op welke wijze zijn bijdrage heeft gegeven willen we hierbij ook

bedanken en natuurlijk hopen we dat er op uw steun blijvend gerekend mag worden. De komende

tijd gaat het bestuur onderzoeken wat het volgende project wordt waaraan extra aandacht zal wor-

den besteed.

Komende activiteiten.
Tot 30 juni - Expositie Kantklos en Kantkunst met werk van A. Mellema   
Deze tentoonstelling is al door veel mensen bezocht. Heeft u nog niet een kijkje genomen kom

dan zeker nog even langs. Op de tentoonstelling is een overzicht van 40 jaar kantkloswerken van

mevrouw Addie Mellema. Tijdens de tentoonstelling kun je zien hoe een oud ambacht een 

kunstvorm kan worden. Tijdens de expositie wordt er op elke zaterdagmiddag een demonstratie

kantklossen gegeven. U kunt ook volop informatie krijgen over kantklossen zelf en over de

getoonde werken.

Tsjerkepaad. Dit jaar van 6 juli t/m 14 september, steeds op de zaterdagmiddag van 13.30 -

17.00 uur. Het thema in 2019 is: "Kerk en Kunst". Vanaf 6 juli is de Tsjerkepaadgids in het

Mienskipshûs verkrijgbaar voor een kleine bijdrage. Doormiddel van deze gids kunt u zelf een

route samenstellen om verschillende kerken te bezoeken.

Orgelmiddag Organum Frisicum. Op zaterdag 6 en 27 juli en 17 en 31 augustus is

Mienskipshûs Doarpstjerke deelnemer aan de orgelmiddag. Tijdens deze middag komen er

organisten langs om het orgel ongeveer 20 minuten te

bespelen. Wilt u komen luisteren vraag dan even bij de

vrijwilligers wanneer een organist aanwezig is voor het

bespelen van het orgel. 

Expositie van 20 juli t/m 8 september 
GITA VAN DEN BERG en HANS SMEDEMA

Gita en Hans tonen hun werk met de natuur als inspi-

ratiebron en materialen uit de natuur als onderdeel voor

de schilderkunst.

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"





Nacht van de Vleermuis.
Van 24 op 25 augustus is de Nacht van de Vleermuis. In vele landen in Europa wordt dit week-

end aandacht besteed aan vleermuizen. Internationaal gezien is het in 2019 de 23ste keer dat de

Bat Night plaatsvindt, als initiatief van Eurobats. Ook dit jaar willen we weer aandacht besteden

aan de vleermuis. Hoe en wanneer is nog niet geheel duidelijk maar hierover hoort u binnenkort

meer. Volg de berichten in de media.

Optreden Rûm Sop op 22 september 15:00
Rûm Sop is een shantykoor uit de 4 H-dorpen dat zichzelf profileert als gelegenheidskoor. Het

koor bestaat uit 14 zangers en 2 accordeonisten. Het koor staat onder bezielende leiding van diri-

gent Jan Blom uit Dokkum. Een optreden van Rûm Sop is vooral gezellig.

10 november om 15:30- Optreden van Chris Kalsbeek en Geert Veldstra
Na uitstel van het concert is het concert nu gepland voor 10 november a.s. Vanaf 2000 verzorgt

Chris solo-optredens waarin hij een persoonlijke invulling geeft aan oude, maar ook aan heden-

daagse Keltische muziek. Traditionele ballades worden afgewisseld met reels, jigs en Keltische

bewerkingen van popklassiekers. 

Oproep.
In oktober en november willen we dit jaar verzamelaars de gelegenheid geven hun waar tentoon

te stellen. Heeft u een verzameling van speelgoed, glas, aardewerk, boeken, munten, kaarten,

postzegels, archeologie, fifties spullen en design, woon - en interieurartikelen enz.

Dit is de gelegenheid om uw verzameling hoe klein of groot ook te laten zien.

Neem contact op met de activiteitencommissie voor meer informatie of u aan te melden voor deze

tentoonstelling.

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





Maandag 1 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 2 Spelmiddag Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 3 Koersbal, feestelijke afsluiting Romsicht 15.00 uur

Donderdag 4 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 Camping week 8 t/m 12 juli, 

Woensdag 10 we gaan naar camping 

"Groot Medwerd" in Holwerd.

Donderdag 11 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 12 Camping week afsluiting Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 15 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 16 BBQ (alleen bij mooi weer) Romsicht 16.00 uur 

Woensdag 17 Reisje vrijwilligers 

Donderdag 18 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 19 Afscheid Anneke Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 22 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 23 Sorbet maken Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 24 Thee drinken op terras (bij mooi weer) Romsicht 15.00 uur 

Donderdag 25 Geen Kapeldienst

Vrijdag 26 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur

Maandag 29 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 30 Cocktail middag Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 31 Thee drinken op terras (bij mooi weer) Romsicht 15.00 uur 

Een greep uit de activiteiten van De Skûle van Juli tot en met september 2019
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

Juli 2019

Bijbelstudie:
De Bijbelstudie in de Skûle heeft in de zomer maanden een vakantie stop van juli t/m september.

In de eerste week van Oktober starten we weer op donderdag 3 oktober 2019 om 9.45 uur in

zaal Gjetmoei.

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.



Vrijwilligers gevraagd voor de Skûle Metslawier 
Mannen en vrouwen, jong en oud, iedereen is welkom om zich aan te melden als vri-

jwilliger in woonzorgcentrum de Skûle.

In de Skûle word vele activiteiten  georganiseerd voor de ouderen en dat willen we

natuurlijk graag zo houden. Hier zijn ook veel vrijwilligers voor nodig, mede doordat we

merken dat ouderen in de verzorgingshuizen meer hulpbehoevend worden, en profes-

sionele krachten minder tijd hebben voor praatje of wat extra aandacht.

Aan de slag als vrijwilliger heeft veel mooie aspecten zo leert u andere mensen ken-

nen, bent u zinvol en maatschappelijk bezig en het is tevens nog leuk ook.

Mensen bezoeken , Blij maken en Helpen is dat geen mooie besteding van een paar

uurtjes Vrije tijd? 

Vrijwilligers worden onder andere ingezet als:
" Gastvrouw/-heer bij koffie drinken 9.30 tot 11.30 uur 

" Bewoners naar activiteiten brengen en helpen tijdens de activiteit  15.00 tot 17.00 uur  

" Helpen bij Opkeamer (van 17.00 uur -19.00 uur met bewoners eten in de zaal). 

" Winkeltje, warme maaltijd, kerkdiensten, Gym en spel  en nog vele andere activiteiten. 

Als u vrijwilliger wild worden kunt u zich aanmelden bij de UVV (unie van vrijwilligers)

in Dokkum of bij Elly de Groot Welzijnsmedewerker, Woonzorgcentrum De Skûle,

Metslawier. 

Dit kan telefonisch en via de mail.  

Ook voor meer informatie.  Tel 0519 - 244514,  

Email : Elly.de.Groot@elkander.frl

Aanw.: ma-di--do van 9.00 tot 15.00 uur



Donderdag 1 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 2 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 5 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 6 Spelmiddag Romsicht 15.00 uur 

Donderdag 8 Film middag Romsicht 15.00 uur 

Vrijdag 9 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 12 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 13 IJsje eten in de zaal Romsicht 15.00 uur

(bij mooi weer op terras)

Donderdag 15 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 16 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 19 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 20 Fruit spiesjes maken Romsicht 15.00 uur 

Donderdag 22 Rummikub middag Romsicht 15.00 uur 

Vrijdag 23 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 26 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Woensdag 28 Braderie

Donderdag 29 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 30 Bingo Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur

Datum Activiteit Ruimte Tijd

Augustus  2019





Maandag 2 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 3 H en A mode Romsicht 14.30 uur

Donderdag 5 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 6 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 9 Feestweek  9 t/m 15 september, het

programma is nog niet helemaal rond, 

bewoners van de Skûle ,Klink en 

aanleunwoningen krijgen, rond eind 

augustus het feest programma bezorgd.

Dinsdag 10

Woensdag 11 Lekker ite mei Reitse 

Vrijdag 13 Optreden Griet Wiersma Romsicht 15.00 uur 

Zondag 15 Koffie drinken Romsicht 09.45 uur 

Kerkdienst einde feestweek, Romsicht 10.45 uur 

Heiligavondmaal 

Maandag 16 Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 17 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Donderdag 19 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 20 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 23 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 24 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Woensdag 25 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45 uur

Koersbal Romsicht 15.00 uur

Donderdag 26 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 27 Bingo Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur

Maandag 30 Samen zingen Romsicht 15.00 uur

Datum Activiteit Ruimte Tijd

September 2019

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 zondag 15 september is van 10.45 uur tot 11.45 uur.





Energie Coöperatie ECODon wil samen met

u de voormalig gemeente Dongeradeel ver-

duurzamen en uw energierekening naar

beneden brengen. Dit doen wij door middel

van een collectief zonnedak in Morra.

Wat is een collectief zonnedak?
In totaal plaatst de

coöperatie circa 200

zonnepanelen op

een dak in Morra.

Inwoners van Morra

en alle omringende

dorpen kunnen deel-

nemen aan dit

zonnedak. 

De zonnepanelen worden niet bij u zelf op het dak geplaatst maar gezamenlijk bij

iemand anders op een groot dak. Ideaal wanneer u zelf geen zonnepanelen kunt of wilt

plaatsen op uw eigen dak. 

Het dak wordt beschikbaar gesteld door Loonbedrijf Dijkstra uit Morra.

Hoe doet u mee?
U kunt één of meerdere zonnepanelen kopen van de coöperatie in de vorm van zon-

certificaten. Door uw deelname aan het project wordt dan duurzame energie opgewekt

en u ontvangt jaarlijks, de komende 15 jaar, ook nog eens een korting op uw

energierekening. Belangrijk om te weten is dat bij deelname aan het postcoderoos

pro/ject een overstap naar ECODon NIET nodig is.

Hoe werkt het voordeel?
1) Voor één zoncertificaat betaalt u eenmalig � 100,-

2) Hiermee zorgt u er voor dat er jaarlijks 265 kWh aan duurzame energie wordt 

opgewekt

3) Het verwachte voordeel per jaar per zoncertificaat is � 14,-

4) Na 15 jaar is de totale verwachte besparing per zoncertificaat � 210,- 

(15 jaar x � 14,-)

Doet u mee met 10 zoncertificaten? Dan betaald u eenmalig dus � 1.000,- en is u

verwachte besparing na 15 jaar � 2.100,-. Door uw deelname wordt zo jaarlijks 2.650

kWh aan duurzame energie opgewekt en uw energieverbruik duurzaam opgewekt.

Beschermd dorpsgezicht
De postcoderoos is bij uitstek een mogelijkheid voor bewoners in het beschermd dorps-

gezicht om toch voordeel te halen uit zonnepanelen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie in onze informatieflyer die Huis-aan-Huis is verspreid.

Daarnaast kunt contact opnemen via info@ecodon.nl of bellen (242227) of langs

komen (Stasjonswei 5).

Geert Bril 

Een 50% lagere stroomrekening?





Kennismaken met........................
De familie Meinema-Steegstra aan het Skipfeartsein 23. 
Kees en Eelkje Anna, eind twintigers/begin dertigers,

wonen met hun zonen Kornelis Harmen van drie jaar

en Oane Renze van ruim een half jaar en hondje

Cody  alweer een poos in Metslawier. Hij is afkomstig

uit Wierum, zij uit Paesens. Na een huis te hebben

gehuurd in Wierum wilden ze, met het oog op de

toekomst, toch graag verhuizen. Een school in het

dorp was natuurlijk voor de jongens (en de ouders)

wel erg handig. En het was even schrikken toen de

school dreigde te verdwijnen. Gelukkig is dat onheil

afgewend.

Hun oog viel in eerste instantie op een huis in de

Julianastraat. Door een foutje van de makelaar ging

dit huis aan hun neus voorbij maar kwam er wel een

ander huis in beeld aan het Skipfeartsein. Dat huis werd gekocht en volledig gestript

en omgetoverd tot een comfortabele moderne wo-ning waarin het nu goed wonen is.

Metslawier was hen overigens niet helemaal onbekend: Eelkje Anna's zuster Ineke

woonde al met haar gezin in Metslawier.

Eelkje Anna werkt alweer heel wat jaren bij vishandel/restaurant Sterkenburg op

Lauwersoog. Ooit begonnen als vakantiekracht heeft ze inmiddels de functie van be-

drijfsleider. Heel afwisselend werk: mensen aansturen en ook zelf meewerken, dat doet

Eelkje Anna met plezier.

Het toeval wil dat Kees, jaren geleden, bij dezelfde firma als vakantiekracht aan het

werk ging. Liefde op het eerste gezicht zou je denken. Niets is minder waar; de eerste

jaren zagen ze elkaar niet eens staan. Maar… na zes jaar sloeg de vonk over! Het

resulteerde in een gelukkig stel met twee fleurige kereltjes.

Kees mag zich na een opleiding tot verzorgende en HBO-opleiding verpleging nu

wijkverpleegkundige noemen. Zijn werkgever is thuiszorgorganisatie Het Friese Land

en het voormalige Dongeradeel-Oost rekent hij tot zijn werkgebied. Ook Kees doet zijn

werk met heel veel plezier: coördineren, aansturen en uitvoeren. Hij is een hulpverle-

ner in hart en nieren met een groot 'zorghart' en voelt zich betrokken bij anderen. 

Dat is ook de reden geweest dat hij zich in het donorregister heeft laten inschrijven als

stamceldonor. Voor patiënten met leukemie of bloedkanker zijn stamcellen van een

donor vaak de laatste kans op leven. De kans dat er een match is tussen donor en

patiënt is erg klein. Ten tijde van dit interview voor de MA is Kees thuis aan het her-

stellen. Er was sprake van een match! (Mocht je geïnteresseerd zijn in dit proces dan

verwijs ik je graag naar www.matchis.nl.) Kees heeft stamcellen gedoneerd, en het

enige wat bekend is, is dat het gaat om een meisje van nog geen tien jaar. Het land

van herkomst is Kees onbekend. Wel is het mogelijk om na een half jaar via Matchis

meer duidelijkheid te krijgen. Hopelijk heeft het tot hele goede resultaten geleid! Kees

vertelt dat de ingreep wel meeviel maar dat hij nog een poos erg moe is geweest.

Volgende week wacht het werk weer.

Beider hobby, kaatsen, staat momenteel op een laag pitje. Alle twee aan het werk, twee

kleine kinderen, dus veel tijd blijft er niet over ... 

Maar die tijd komt zeker een keer!

Metslawier mei 2019

BP





Hallo beste mensen,
Omdat het voor uw dorpskrant alweer een poos geleden is dat er een stukje over Ropta Boys in

heeft gestaan, volgt er nu een beknopt jaaroverzicht over het seizoen 2018-2019.

We zijn dit seizoen begonnen met een heuse kick-off Day. Voorheen werd een seizoen altijd

afgesloten met een toernooi of zoiets maar vanaf dit seizoen dus met een kick-off Day. Tijdens

deze dag kan iedereen kennis maken met de club en zijn nieuwe team leden, spelletjes, toernooi

en gezellig samen zijn.

In de zomerstop zijn de nieuwe dug-outs geplaatst

waar al die succesvolle acties door bijna alle

clubleden voor zijn gehouden. Bijgaande foto is

van de feestelijke opening op 29 december. Op

die datum hebben de jongste spelers van Ropta

Boys de nieuwe dug-outs letterlijk open

geschoten.

In week 48 is de jaarlijkse aardappelactie weer

gehouden. Ook dit jaar weer een groot succes

welke ook eind 2019 weer gehouden zal worden.

Op de laatste zaterdag van het jaar werd tijden snertweer het jaarlijkse snerttoernooi gehouden.

Dit jaar weer een groot succes, vanwege diverse zaaltoernooien was de deelname iets minder.

Op 5 januari 2019 was het alweer tijd voor de jaarlijkse (er zijn veel terugkerende tradities bij

Ropta Boys) crossloop met aansluitend de nieuwjaarsborrel. Winnaar dit jaar was Gerwin

Haaksma, wat erg knap is voor een speler van de JO-17, hij versloeg dus vele gedoodverfde

favorieten waaronder zijn eigen broer Jimke.

In januari maakte het bestuur bekend dat aan het einde van het seizoen trainer Yko de Boer stopt

als hooftrainer. Voor hem in de plek komt de voor onze regio onbekende David Elmendorp in de

plek.

In februari werd rond het trainingsveld nieuwe, energiezuinige, ledverlichting aangebracht. Ook

hiervoor zijn net als bij de dug-outs, veel acties gehouden en zijn nog steeds acties op stapel.

In maart werd voor de tweede keer een viooltjesactie gehouden. Ina alle 4 de dorpen werden

mooie viooltjes van kwekerij Keegstra verkocht. Deze actie was weer een groot succes, zal zeker

worden herhaald en leverde weer fleurige tuinen en dorpen op. Ook in maart was de Poiesz actie.

Boodschappen doen bij Poiesz en de munten inleveren leverde Ropta Boys uiteindelijk een dikke

cheque op van ruim �1100 euro. Veel dank aan allen die hier aan me hebben gedaan!

Op 13 april werd het jaarlijkse darttoernooi weer georganiseerd. Ondanks een geringe opkomst

was het weer een gezellig toernooi welke dit jaar door Arjen Visser werd gewonnen.

Vrijdag 3 mei was het tijd voor de vrijwilligersavond. Een club als Ropta Boys kan niet bestaan

zonder de inbreng van vele vrijwilligers. Veel van deze mensen doen iets binnen de vereniging

zonder er iets voor terug te verwachten. Tijdens deze avond kon onder het genot van een hapje

en drankje het afgelopen seizoen bepraat worden en vooruit kijken naar het nieuwe seizoen. Het

was een gezellige avond en het bestuur wil nogmaals

alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Tijdens de winterperiode was er voor de liefhebbers

een klaverjas competitie. Na de laatste ronde bleek

dat Gert van der Meulen de overall winnaar was. De

gebroeders Torensma werden tweede en derde.

Gefeliciteerd!

Als afsluiting van alle acties en feestjes etc. die geor-

ganiseerd waren t.b.v. de nieuwe LED verlichting ron-

Nieuws van Ropta Boys





dom het kunstveld, was er vrijdagavond 17 mei een ouder-kind toernooi. De opkomst was

geweldig en de reacties van zowel ouders als kinderen waren positief. Er werd meteen gevraagd

om hier een vervolg aan te geven, wat er zeker ook gaat komen!

Ter afsluiting van dit seizoen willen we als bestuur nog vermelden dat we erg trots zijn op het

eerste elftal met de handhaving in de derde klasse KNVB. Het was een moeilijk seizoen met ups

en downs maar het debuutjaar in deze klasse krijgt volgend seizoen een vervolg met een nieuwe

trainer en hopelijk weer veel publiek langs de lijn.

Tevens is er nog 1 kampioensteam te benoe-

men, namenlijk de 45+. 

Dit team van oudgedienden wist wederom kam-

pioen te worden in een poule met BCV,

Drogeham en Burgum.

Namens het bestuur gefeliciteerd!

























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 (0519) 29 88 88
WhatsApp (06) 120 830 46

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




