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De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 13.
Kopij kunt u voor 1 maart 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.
Dorpsbelang is te bereiken via mail: vera@nutma.nl of telefonisch :secretaris Vera Nutma 0519-242337
Foto voorblad Japke Dijkstra
Heeft u ook een mooie foto voor de omslag van Metslawier Aktief?
Mail deze naar: redactie-ma@hotmail.com

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Met recht een december-editie van de
Metslawier Aktief. Er valt van alles te
lezen over wat geweest is en wat nog
komt. Geniet ervan, u kunt kiezen waaraan u deel wilt nemen: een concert, een
tentoonstelling, een gezellig praatje,
prachtig vuurwerk etc. En waarom niet
aan alles …
Vanaf deze plek willen wij de ondernemers van het Thomashuis en haar
bewoners van harte feliciteren met haar
10- jarig jubileum en de ondernemers en
uitbaters van het totaal vernieuwde Café
Veldzicht, tevens bar, lunchroom en bed
& breakfast met de nieuwe start.
Beide bedrijven sieren ons dorp en we
wensen beiden een voorspoedig 2020.

Ook alle dorpsgenoten wensen wij een warme decembermaand toe en een gezond en
voorspoedig 2020.
Redactie Metslawier Aktief.

ONDERNEMERSVERENIGING METSLAWIER/NIAWIER/WETZENS
De ondernemersvereniging is destijds opgericht voor de realisatie van het bedrijventerrein de Oerslach Metslawier. In die periode zijn er veel activiteiten geweest op
allerhande gebied, echter is het de laatste jaren meer een " sociaal" gebeuren
geworden, mede door vertrek van ondernemers naar o.a. Dokkum en stoppen van de
bedrijfsvoering.
In de ledenvergadering van 13 april 2018 is het besluit genomen om samenwerking
te zoeken met de ondernemersvereniging Oosternijkerk. Gesprekken hebben
geresulteerd in een overgang van de ONVMNW naar de OCO van Oosternijkerk,
ingaande het 4e kwartaal 2019.
Een klein aantal leden is inmiddels lid geworden van de OCO, conform de
besluitvorming in de bovengenoemde ledenvergadering is hiermee definitief de overgang geregeld en de ondernemersvereniging MNW opgeheven.
Hette Meinema, Secretaris ONVMNW

Begrafenisvereniging Helpt Elkander te Metslawier
Beste Metslawiersters,

HERHAALDE OPROEP

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. Als u eens méér wilt weten over hoe het reilt en
zeilt, meldt u dan aan voor de rondleiding in het crematorium. U kunt zich opgeven
door bijgaand opgavestrookje in te vullen en in te leveren op Skulestrjitte 28 te
Metslawier. Of mail naar linbroek@gmail.com. Bij voldoende belangstelling organiseren wij centraal een datum en tijdstip. U krijgt hier na opgave zo spoedig mogelijk
bericht over. U kunt dus nog mee!
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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nieuws van ECODON (1)
Waarom doe je mee? (deel 1) Verantwoordelijkheid nemen
Iedereen heeft zijn eigen reden om de opbrengst van een zonnepaneel te kopen bij ECODon.
Het is wel nijsgirrich om te horen hoe dat zit.
Eén van de deelnemers gaf aan dat het vooral gaat om verantwoordelijkheid nemen. ‘ Je kunt
wel veel praten over het klimaat. Je kunt er ook helemaal moedeloos van worden. Maar…. Je
kunt ook wat doen! Ook al is het nog zo klein. Ook al is het heel dichtbij. Ook al is het een druppel op een gloeiende plaat. Het is en mooi initiatief van ECODon juist omdat je verantwoordelijkheid kunt nemen door mee te doen. Zet alle clichés maar op een rij: Alle kleine beetjes
helpen.. en als alle dorpen één dak zouden doen, dan… Maar het belangrijkste is: zelf doen!’
De postcoderoosregeling in het kort: - Je krijg je de energiebelasting over de opgewekte stroom
(+ BTW) terug - De regeling heeft een looptijd van 15 jaar. - Je zorgt dat er groene stroom lokaal
wordt opgewekt - Je hoeft NIET over te stappen naar Energie van Ons (mag wel)
Waarom ga jij meedoen?
Meer informatie bel Geert Bril 0519 – 242 227 (b.g.g. naam en nummer inspreken) of ga naar
de website www.ecodon.nl

Nieuws van ECODON (2)
Waarom doe je mee? (deel 2) Financieel voordeel
Iedereen heeft zijn eigen reden om de opbrengst van een zonnepaneel te kopen bij ECODon.
Het is wel nijsgirrich om te horen hoe dat zit.
Eén van de deelnemers gaf aan dat het vooral gaat om het financiële voordeel. ‘Je krijgt helemaal geen rente meer over je spaargeld. Dat je straks betalen moet als je spaarcenten op je
rekening hebt staan, geloof ik niet. Maar je krijgt er eigenlijk niets voor. Dan vind ik een zonparticipatie een goed idee. Je haalt een rente van wel 5% en het is nog groen ook.’
De postcoderoosregeling in het kort: - Je krijg je de energiebelasting over de opgewekte stroom
terug (+ BTW daarover) - De looptijd van de regeling is 15 jaar. - Je zorgt dat er groene stroom
wordt opgewekt en ook nog in de buurt - Je hoeft NIET over te stappen naar Energie van Ons
(mag wel)
Waarom ga jij meedoen? Het kan nog.. maar wie het eerst...
Meer informatie bel Geert Bril 0519 – 242 227 (b.g.g. naam en nummer inspreken) of ga naar
de website www.ecodon.nl

Nieuws van ECODON (3)
Waarom doe je mee? (deel 3) Zonnepanelen zijn lelijk
Iedereen heeft zijn eigen reden om de opbrengst van een zonnepaneel te kopen bij ECODon.
Het is wel nijsgirrich om te horen hoe dat zit.
Eén van de deelnemers gaf aan dat het hem vooral gaat om wel zonnepanelen te kunnen
benutten, maar géén zonnepanelen op zijn huis te hoeven. ‘Wy hawwe in moai hûs. As ik nei
myn doarp ryd en myn hûs sjoch, tink ik wat in prachtich plak it is. Dêrom fyn ik it geweldich dat
ik meidwaan kin yn Morra. Dan bliuwt myn hûs sa moai dat it is.’*
De postcoderoosregeling in het kort: - Je krijg je de energiebelasting over de opgewekte stroom
terug (+ BTW daarover) - De looptijd van de teruggave is 15 jaar. - Er wordt groene stroom
opgewekt en ook nog in de buurt - Je hoeft NIET over te stappen naar Energie van Ons (mag
wel)
Waarom ga jij meedoen? Wie het eerst..
Meer informatie bel Geert Bril 0519 – 242 227 (b.g.g. naam en nummer inspreken) of ga naar
de website www.ecodon.nl
* Er is geprobeerd het gesprokene zo goed mogelijk weer te geven.

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"

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

Restauratie van het binnenwerk van het kerkorgel.
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen is restauratie van het binnenwerk van het kerkorgel nodig.
Orgelbouwer Mense Ruiter heeft aangegeven dat eind 2019 de werkzaamheden aan het orgel
worden gestart. De verwachting is dat men enkele maanden bezig is met de werkzaamheden.
Hierna zal het binnenwerk van het kerkorgel weer volledig hersteld zijn en volledig klaar voor de
toekomst.
Deze restauratie is mogelijk door financiële bijdragen van Fondsen, Stichtingen en iedereen die
een gift heeft gegeven.
Klokkerktoren. Veel inwoners in Metslawier hebben gezien dat de klok op de kerktoren stil staat
en ook de klokken het uur van de dag niet laten horen. De gemeente is eigenaar van de toren en
dus ook de klok. We hebben contact gezocht en inmiddels is de gemeente met het herstel bezig.
Het blijkt dat een onderdeel in de klok stuk is. Het wachten is op het bestelde nieuwe onderdeel.
We hopen dat de klok spoedig hersteld is.

Komende activiteiten.
Waarme winterske sfear yn 'e tsjerke. 30 november t/m 22 december 2019.
Op 30 november start een expositie van Friese miniatuur kerkjes gemaakt van lucifers. De kerkjes van lucifers zijn gemaakt door Frits Jansen (1926-2002). Frits Jansen was werkzaam in de
zuivel. Als hobby werkte hij ruim 45 jaar aan zijn collectie, met name in de wintermaanden. De collectie luciferkerken die de Stichting Alde Fryske Tsjerken na het overlijden van de heer Jansen
geschonken heeft gekregen, heeft jarenlang in opslag gestaan, een deel hiervan wordt tentoongesteld.
Hiernaast krijgt u een voorproefje van de schilderijen-tentoonstelling 'Fryske Winters yn
Mitselwier', Deze tentoonstelling wordt gehouden van 11 januari t/m 29 maart 2020. Er zijn alvast
verschillende doeken te bewonderen.
Het weekend van 14 en 15 december en 21 en 22 december is de tsjerke volledig in kerstsfeer.
U kunt er een gezellige middag doorbrengen. De luciferkerkjes en schilderijen zijn nog steeds te
zien en er zijn verschillende kerstartikelen en kerststukjes te koop.
Natuurlijk is er koffie, thee, met huisgemaakte gebak. Maar ook warme chocolademelk en glühwein. Het weekend van 21 en 22 december is er eigengemaakte snert te koop.
Dit alles met achtergrondmuziek om de sfeer te verhogen.
In de periode van 30 november tot 22 december is de doarpstsjerke op zaterdag en zondag open
van 13.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis, een gift voor onderhoud van de tsjerke stellen we
op prijs.

Wereldlichtjesdag Zondag 8 december 2019 Doarpstsjerke van Metslawier.
Aanvang 18.30 uur
Zondag 8 december organiseert de familie Pilat een bijeenkomst in de tsjerke in het kader van
Wereldlichtjesdag. Op Wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december, worden wereldwijd
om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan kinderen die overleden zijn. Met het
lint van licht en liefde dat zich zo over de aarde verspreidt, worden alle kinderen die gemist worden, in liefde herdacht en herinnerd. Dit jaar wordt Wereldlichtjesdag voor het eerst gehouden in
het sfeervolle kerkje van Metslawier.
Ontstaan van WereldLichtjesDag
World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997
in Amerika, door The Compassionate Friends.
Inmiddels worden er wereldwijd, op de 2e
zondag van december om 19.00 uur lokale tijd,
kaarsen gebrand voor overleden kinderen.
Omdat we in verschillende tijdzones leven is het
idee dat er die dag, ieder uur ergens op de
wereld, kaarsen worden aangestoken voor
overleden kinderen. Op diverse locaties in
Nederland worden herdenkingsbijeenkomsten
gehouden.
Samen herdenken in liefdevolle herinnering
Iedereen die het verlies van een kind, jong of oud
in zijn hart meedraagt is van harte uitgenodigd in
de Doarpstsjerke van Metslawier. Het is niet van
belang hoe oud het kind was of hoe lang het is
geleden. Ook familieleden en andere mensen die
zich verbonden voelen zijn allemaal welkom in de Doarpstsjerke. Wij steken kaarsjes aan, noemen hun namen, er is ruimte voor een gedicht, stilte en muziek. Ook wordt het speciaal voor deze
dag geschreven lied "Precious Child" ten gehore gebracht.
Wilt u dat de naam van uw kind wordt genoemd, dan kunt u dat op dat moment aan ons
doorgeven. Als u graag een gedicht wilt voorlezen of andere persoonlijke bijdrage wilt leveren aan
deze avond dan kan dat natuurlijk. Stuur dan een email naar wereldlichtje @ hotmail.com.
Na afloop is er koffie, thee of limonade en een informeel samenzijn in het kerkje om gedachten en
gevoelens te delen. De wereld wordt zo even wat lichter voor mensen die een kind hebben verloren en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Mocht je de herdenking
niet kunnen of willen bijwonen, dan kun je ook thuis om 19.00 uur een kaars branden.
Kerststukjes maken? Donderdag 12 december vanaf 19:00 uur
In de weekend van 14 en 15 december en 21 en 22 december zijn er verschillende kerststukjes
te koop zijn. Voor het maken van de Kerststukjes kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.
Donderdag 12 december vanaf 19:00 uur kan iedereen mee helpen om leuke stukjes te maken.
Er is iemand aanwezig die kan helpen met advies e.d..
We zorgen er voor dat oase, lijmpistool, groen, bakjes e.d. aanwezig zijn. Maar als u zelf nog
spullen heeft die u niet gebruikt mag u deze natuurlijk meenemen. Dus heeft u groen, kerstversiering, bakjes, kaarsen e.d. neem dit dan mee. Graag je eigen snoeischaar en mes meenemen. Voor koffie / thee en wat lekkers erbij zorgen wij!
De opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan Mienskipshûs Doarpstsjerke
Metslawier. Wil je komen helpen dan graag even een berichtje aan Bregt Elgersma zodat we
weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Optreden Fryslân Brass, Zondag 22 december om 19:30 uur.
In de nog sfeervol versierde Doarpstsjerke geeft de kopergroep Fryslân Brass op zondag 22
december om 19:30 uur ook dit jaar een kerstconcert in Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier.
Dit jaar heeft men voor deze avond een programma samengesteld om u 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.
Kaarten voor het optreden zijn verkrijgbaar tijdens de openingstijden op zaterdag en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur en aan de kassa op de avond zelf.
Toegangsprijs: 10,- en voor freonen van de doarpstsjerke 7,50. (inclusief 1 consumptie).
Schilderijen-tentoonstelling 'Fryske Winters yn Mitselwier', 11 januari t/m 29 maart 2020.
Na het concert van Fryslân Brass op 22 december is de Doarpstsjerke 2 weekenden niet open
voor publiek. De vrijwilligers hebben dan even vakantie. Vanaf 11 januari is de tsjerke weer elke
zaterdag en zondagmiddag open van 13:30 tot 17:00 uur.
2020 wordt gestart met de schilderijen-tentoonstelling 'Fryske Winters yn Mitselwier', Deze tentoonstelling wordt gehouden van 11 januari t/m 29 maart 2020. Wilt u alvast een voorproefje van
deze tentoonstelling kom dan tussen 30 november en 22 december tijdens de openingstijden naar
de Doarpstsjerke.
Speciale kennismakingsavond voor nieuwe inwoners in Metslawier.
Net als in 2019 wordt er op woensdag 21 februari een avond georganiseerd voor nieuwe inwoners in Metslawier. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de bestuursleden van
Dorpsbelang en die van de Stichting Mienskipshûs Doarpstsjerke, zij vertellen meer over het dorp,
hun werkzaamheden en de activiteiten. We willen u laten zien wat er zoal nodig is om onze kleine
gemeenschap levendig te houden en hoe we dat organiseren. Kortgezegd wat we voor elkaar
kunnen betekenen in Metslawier. We hopen dat het net als vorig jaar een gezellige en informele
avond wordt.

Begin 2020 worden de uitnodiging verspreid. Mocht u deze niet ontvangen of kon u vorig jaar
niet aanwezig zijn dan bent u op 21 februari welkom.
Vanaf 19:30 uur bent u welkom in Mienskipshûs Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7 te Metslawier.
Om 20.00 uur starten we het programma. Natuurlijk zal een rondleiding in de Doarpstsjerke
onderdeel van het programma zijn.
In verband met de catering graag vooraf aanmelden. U kunt hiervoor een mail sturen naar
Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com. Tevens vermelden met hoeveel personen u
aanwezig bent
Wist u dat:
- 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.metslawier@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.
- Gift aan de Doarpstsjerke altijd welkom is. Hiervoor kunt u bovenstaande rekeningnummer
gebruiken.
Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
Voorzitter:
Freark v.d. Bij tel 241020
Penningmeester:
Hette Meinema
Voorzitter van de activiteitencommissie: Bregt Elgersma tel:0519- 241262

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.

Activiteiten in de Skûle
Een greep uit de activiteiten van De Skûle van januari tot en met maart 2020
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 2020
Datum
Donderdag
Vrijdag

2
3

Activiteit

Ruimte

Tijd

Nieuwjaars receptie

Romsicht

10.00 uur

Kapeldienst

Romsicht

15.30 uur

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

OUD Hollandse spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

8

Meer bewegen voor ouderen

Romsicht

10.45 uur

Donderdag

9

Bijbelstudie

Gjetmoei

09.45 uur

Kapeldienst

Romsicht

15.30 uur

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Vrijdag

10

Maandag

13

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

14

Handwerken

Gjetmoei

10.30 uur

Knutselen

Romsicht

15.00 uur

Meer bewegen voor ouderen

Romsicht

10.45 uur

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

15

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

Beautymiddag

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

22

Meer bewegen voor ouderen

Romsicht

10.45 uur

Donderdag

23

Kapeldienst

Romsicht

15.30 uur

Vrijdag

24

Huiskamer

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Maandag

27

Samen zingen

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

28

Handwerken

Getjmoei

10.30 uur

Wybe muzyk

Romsicht

15.00 uur

Meer bewegen voor ouderen

Romsicht

10.45 uur

Koersbal

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

29

Donderdag

30

Kapeldienst

Romsicht

15.30 uur

Vrijdag

31

Bingo

Romsicht

15.00 uur

Borreluurtje

Romsicht

16.15 uur

Februari 2020
Datum
Maandag
Dinsdag

3
4

Woensdag
Donderdag

5
6

Vrijdag

7

Maandag
Dinsdag

10
11

Woensdag

12

Donderdag
Vrijdag

13
14

Maandag
Dinsdag

17
18

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

19
20
21

Zondag

23

Maandag
Dinsdag

24
25

Woensdag

26

Donderdag
Vrijdag

27
28

Activiteit

Ruimte

Tijd

Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Meer bewegen voor ouderen
Bijbelstudie
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Bonte middag/talentenjacht
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Knutselen of elfsteden spel middag
Meer bewegen voor ouderen
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Koffie drinken
Heilig Avondmaal
Samen zingen
Handwerken
Haven inzicht
Meer bewegen voor ouderen
Koersbal
Kapeldienst
Bingo
Borreluurtje

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

15.00
10.30
15.00
10.45
09.45
15.30
15.00
16.15
15.00
10.30
15.00
10.45
15.00
15.30
15.00
16.15
15.00
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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
Bijbelstudie:
Elke eerste donderdagmorgen van de maand, om 9.45 uur in zaal Gjetmoei.
9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april 2020
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.
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Activiteit

Ruimte

Tijd

Samen zingen
Handwerken
Spelmiddag
Meer bewegen voor
Bijbelstudie
Kapeldienst
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Knutselen
Meer bewegen voor
Koersbal
Kapeldienst
NL Doet
High tea
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Muziekkorps Udi.
Meer bewegen voor
Kapeldienst
Pannenkoekendag
Huiskamer
Borreluurtje
Samen zingen
Handwerken
Beautymiddag
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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
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Vrijwilligers gevraagd voor de Skûle Metslawier
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 professionele krachten minder tijd hebben
voor praatje of wat extra aandacht.
Aan de slag als vrijwilliger heeft veel mooie aspecten zo leert u andere mensen kennen, bent u
zinvol en maatschappelijk bezig en het is tevens nog leuk ook.
Vrijwilligers worden onder andere ingezet als:
" Gastvrouw/-heer bij koffie drinken, fruitklaar maken etc. 9.30 tot 11.30 uur
" Bewoners naar activiteiten brengen en helpen tijdens de activiteit 15.00 tot 17.00 uur
" En allerlei 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, in De Skûle, Metslawier. Dit kan telefonisch en via de
mail. Ook voor meer informatie. 0519 - 244514, Email : Elly.de.Groot@elkander.frl,
Aanw.: ma-di--do van 9.00 tot 15.00 uur

Ook dit jaar doet de Skûle weer mee aan Nl doet
Op vrijdag 13 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 16e keer
NLdoet. Zo ook in De Skûle, hier we klusjes doen die door jaar heen blijven liggen. En voorjaars
schoonmaak houden. Voor de bewoners wordt er een high tea georganiseerd, door de vrijwilligers. Wil je mee helpen of wat meer informatie, dan kun je je opgeven of informatie vragen via
de volgende Email adres.
activiteitenskule@elkander.frl of u kunt u zich aanmelden via de site van NLdoet: 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.

Sint Maarten
Op 11 november kwamen de kinderen van peuterspeelzaal 'de Pikestjelp', langs om Sint Maarten
met ons te vieren. De peuters van 2 en 3 jaar oud, hadden meerdere liedjes geoefend en zongen
die voor de ouderen. De Ouderen hadden op hun beurt een leuke traktatie gemaakt om uit te
delen aan de peuters.

Jong en Oud koor
Dinsdag 30 oktober vond er een
feestelijke afsluiting plaats van een
heel bijzonder koor: Het "Jong en Oud
koor". Bewoners van de Skûle en verpleegafdeling de Klink en inderen van
groep 7 en 8 van de basisschool de
Rank in Metslawier vormden al enige
weken een koor. Zes dinsdagen
hebben ze met elkaar geoefend,
gezongen, gedanst en gelachen maar
vooral elkaar ontmoet , verhalen
verteld en mooie momenten gedeeld.
Zoals we het zo mooi zongen met
elkaar: "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 eindelijk tijd
om voor publiek te zingen en een heus optreden te
geven!De kinderen hadden ouders en belangstellenden uitgenodigd om het optreden bij te wonen.
Het was een daverend succes!

Dirigente Dineke Oostra-Kamminga en organist Jelle Dodinga kregen bloemen als dank voor hun
goede werk. Maar ook Meester Lieuwe, 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 en muzikaliteit het was geweldig!

10 jaar Thomashuis Metslawier
Dit jaar bestaat het Thomashuis te Metslawier alweer
10 jaar. Dit werd zaterdag 14 September groots
gevierd met de bewoners, familie en begeleiders &
betrokkenen. Het eten werd verzorgd door “De
Kalkman” en de muziek door DJ Sikke Dantuma.
Zorgondernemers Theo & Sanne hebben de bewoners
een nieuwe duo-fiets cadeau gegeven. Nu sparen we
voor ons volgende doel, en dat is een funtrain, een
aanhanger voor de duofiets zodat we met 4 personen
tegelijk kunnen fietsen. Het was een zeer geslaagd
feest!

Nieuws van Ropta Boys
Na een gemiddeld best wel lekkere zomervakantie is het voetbalseizoen
2019-2020 al weer ruim 3 maanden onderweg.
Dit seizoen spelen er 6 senioren teams en 10 junioren teams in de
groen gele kleuren van Ropta Boys. Bij de senioren zijn dit het eerste,
het tweede, het derde 7x7, 45+, 35+ en dames 7x7. Bij de junioren
spelen dit jaar MO19-1, MO15-1d, MO13-1, JO17-1, JO15-1, JO131G, JO11-1, JO10-1, JO9-1, JO9-2, JO9-3. Kom deze teams gerust
eens aanmoedigen!
Zaterdag 24 augustus heeft de v.v. Ropta Boys het seizoen 2019-2020
geopend met een zeer geslaagde Kick-off dag. Van deze dag is een mooi
verslag geschreven door Jan Torensma. Hieronder kunt u dit verslag lezen, veel leesplezier.
De gehele Ropta Boys familie werd uitgenodigd voor het samenzijn en het uitvoeren van verschillende activiteiten voor de leden, vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten de toekomst in de
vorm van onze jeugd. Onder leiding van de bestuursleden Wiebe Dijkstra, Douwe Jaap Meinsma
en Bas Dijkstra en overige commissieleden werd het een geslaagde Kick-off van het seizoen
2019-2020. De dag werd uiteindelijk grandioos afgesloten met een ere - en afscheidswedstrijd
met in de hoofdrol de afscheidnemende spelers Arend Castelein, Jan Pzn Braaksma, Martin Kool,
Edwin de Vries en Simon Dijkstra van Ropta Boys 1.
De dag begon met koffie en vanaf 9.00 uur werd de mooie Ropta Boys accommodatie onder handen genomen door leden, vrijwilligers en onderhoudscommissie om diverse schoonmaak- en
herstelwerkzaamheden te verrichten. Maar liefst meer dan 60 vrijwilligers waren komen opdagen
om werkzaamheden te verrichten op en rondom de Ropta Boys accommodatie. Na deze werkzaamheden en eerdere werkzaamheden tijdens de vakantieperiode is de Ropta Boys accommodatie weer up to date voor het nieuwe voetbalseizoen 2019-2010. Zaterdagmiddag waren er
diverse jeugdactiviteiten van Jo/Mo 9 tot en met Jo/Mo 17. Dit was een schot in de roos.
Maar liefst meer dan 70 kinderen hadden zich aangemeld voor een prachtig spellencircuit.
Ondanks de warmte was het geslaagd. Er was voldoende water, chips en ijs aanwezig voor de
jeugd. Daarnaast was de kantine de gehele dag open voor een hapje en een drankje. DJ Kees
zorgde voor de muzikale gezelligheid en tevens was er gelegenheid om kleding te kopen of te
bestellen van de Ropta Boys Kleding lijn. Na deze activiteiten werd de dag afsloten met de wedstrijd tussen Ropta Boys All Stars versus het huidige Ropta Boys 1.
ROPTA BOYS ALL STARS
- ROPTA BOYS 1
1-1.
Het werd op die zaterdagavond een legendarische wedstrijd, welke tot in de puntjes was voorbereid door de grote inspirator, animator en organisator Kees Kool. Dit in nauwe samenwerking
met Tjidsger Braaksma en Jan Meindert Castelein. Maar vooral Kees Kool heeft ervoor gezorgd
dat het afgelopen zaterdagavond één groot succes werd met ontzettend veel publiek langs de
lijn. Tevens hadden de drie genoemde heren ervoor gezorgd dat er vele oud Ropta Boys 1 spelers waren en enkele trainers, leiders, verzorger, fotograaf en verslaggever om de afscheidnemende spelers een onvergetelijke avond te bezorgen. Maar dit was nog niet alles. In de afgelopen
maanden heeft Kees Kool van een ieder die was uitgenodigd, van de Ropta Boys All Stars tot de
afscheidnemende spelers, een collage gemaakt. In deze collage werden de uitgenodigde personen geëerd voor wat ze hebben betekend voor Ropta Boys en tevens was de collage voorzien
van oude foto's uit het verleden van de desbetreffende personen. Dit was wekelijks, soms
dagelijks te volgen via Facebook. Een heidens karwei, maar uiteindelijk schitterend hoe Kees Kool
dit samen met Jan Meindert Castelein voor elkaar heeft gekregen.
Een meer dan welverdiend compliment is op zijn plaats voor Kees Kool, Tjidsger Braaksma en
Jan Meindert Castelein. Na dit vele voorbereidende werk werd de afscheidswedstrijd op het
zonovergoten sportpark "De Fiver" , net als de voorbereiding ook een groot succes. Voorafgaande
aan de wedstrijd werden de 5 afscheidnemende spelers één voor één toegesproken door uitge-

nodigde oud-trainers Wietse van der Veen, Oane Westra en Dick Groen. Als eerste werd Martin
Kool toegesproken door Wietse van der Veen. Helaas moet Martin Kool stoppen om fysieke
klachten. Hij werd met name in de het afgelopen seizoen elke wedstrijd speelklaar gemaakt door
verzorger Leendert Adema (Baransu). Martin Kool was 4 seizoenen geleden samen met tweelingbroer Kees Kool overgekomen van Be-Quick Dokkum om samen te spelen met zijn broer en
om met Ropta Boys te promoveren naar de 3e klasse KNVB. Dit is gelukt, mede door de enorme
inzet en kopkracht van Martin Kool. Hij stond in alle opzichten zijn mannetje. Als tweede werd
afscheid genomen van Edwin de Vries. Hij speelde 6 seizoenen in de Ropta Boys hoofdmacht.
Edwin de Vries moet stoppen, wegens zijn maatschappelijke carrière. Hij kan sport en werk niet
meer combineren. Edwin heeft zich zes seizoenen meer dan verdienstelijk gemaakt op het middenveld van Ropta Boys. Hij was het feestnummer die tevens goed kon voetballen.
Als derde werd afscheid genomen van Simon Dijkstra. Fysieke klachten zijn ook bij Simon Dijkstra
de reden dat hij een stapje lager gaat voetballen bij Ropta Boys. Simon Dijkstra speelde vroeg in
Ropta Boys 1. Als 16-jarige stond hij in Ropta Boys 1 en nu 10 seizoenen later moet hij noodgedwongen stoppen. Jammer, want Simon wilde altijd hard werken en nooit een duel uit de weg gaan.
Volgens oud trainer Wietse van der Veen was hij zeer goed coach baar. Simon Dijkstra was multifunctionele speler, want hij speelde in de spits en later zelfs als back. De twee laatste afscheidnemende spelers werden toegesproken door oud-trainer Oane Westra. Twee routiniers. Oane
sprak eerst Jan Pzn Braaksma toe. Jan Pzn Braaksma speelde maar liefst 16 seizoenen in Ropta
Boys 1. Hij is met Ropta Boys opgeklommen van de 6e klasse KNVB naar de 3e klasse KNVB
zonder kampioen te worden. Als Ajax supporter kon Oane Westra het niet laten om Feijenoord
supporter Jan Pzn. Braaksma nog even fijntjes mee te delen dat Feijenoord één keer kampioen
is geweest in deze afgelopen 16 jaar. In deze 16 jaar heeft Jan Pzn Braaksma privé het nodige
meegemaakt na het overlijden van zijn vrouw. Met veel karakter en een zeer positieve instelling
heeft hij zich daar samen met familie en vrienden doorheen geknokt. Als speler centraal achterin
bij Ropta Boys hebben wij 16 seizoenen van Jan Pzn. Braaksma genoten. Nu naar Kollum, dichtbij huis wordt hem alle succes toegewenst.
Als laatste werd toegesproken Arend Castelein. Maar liefst 26 seizoenen actief in de hoofdmacht.
Niet alleen bij Ropta Boys. Arend begon met 5 seizoenen Ropta Boys, 4 seizoenen bij ONT,
opnieuw 2 seizoenen Ropta Boys, 3 seizoenen Broekster Boys, 8 seizoenen Ropta Boys, 2
seizoenen WTOC en tot slot opnieuw 2 seizoenen Ropta Boys. Arend Castelein wilde een keer
kampioen worden en dit lukte uiteindelijk samen met zijn maat en trainer Oane Westra bij WTOC.
Centraal achterin werden maar liefst 68 punten behaald in het kampioensjaar bij WTOC. Door een
groot verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid, duidelijke eigen mening en altijd willen winnen
waar dan ook. Dit tekende de mentaliteit van alleskunner Arend Castelein. Door deze eigenschappen botste het zo nu en dan met trainers. Ondanks de vele verenigingen blijft Arend
Castelein een Ropta Boys clubman die betrokken is bij de jeugd. Hij heeft een jeugdplan voor
Ropta Boys geschreven en tevens hopen en rekenen wij erop dat hij nog tot in lengte van dagen
blijft voetballen bij zijn club Ropta Boys. Je zou bijna vergeten dat er nog is gevoetbald. Uiteindelijk
wisten de 5 afscheidnemende spelers samen met uitgekozen Ropta Boys All Stars het huidige
Ropta Boys 1 in bedwang te houden.

Onder leiding van scheidsrechter Yme Braaksma werd er tussen Ropta Boys All Stars en Ropta
Boys 1 twee keer een half gevoetbald. Het werd een vermakelijke wedstrijd op een prachtige zonnige zaterdagavond. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Dit wel met de kanttekening dat
de meeste spelers aan Ropta Boys 1 zijde zaterdagmiddag nog een toernooi hadden gespeeld in
Leeuwarden. Maar na 3 minuten had de afscheidnemende Simon Dijkstra kunnen scoren, maar
dit werd verhinderd door de sliding makende gelegenheids laatste man Geert Linthof. Even later
kreeg Rota Boys 1 via Jacob Mooibroek de gelegenheid te scoren, maar hij schoot net naast. Na
10 minuten spelen kwam er een stuk ervaring in het All Stars team. Nick Mellink, Jack van der
Vorst en Martin Talstra betraden het veld. De laatste, Martin Talstra, gaf in de 15e minuut meteen
zijn visitekaartje af. Een echt wonderschone voorzet van nog steeds sierlijk voetballende Nias
Buisman werd even fraai door Martin Talstra in de kruising gekopt voor de 0-1. In het vervolg van
de eerste helft waren er kansen over en weer. Nias Buisman schoot alleen voor de keeper net
naast en Ids Simon de Beer en Jimke Haaksma deden eigenlijk hetzelfde aan de kant van Ropta
Boys 1. Vermeldenswaardig was nog het feit dat Jack van der Vorst eerst de lachers op zijn hand
kreeg via een knieval, maar een paar minuten later applaus kreeg wegens het poorten van twee
tegenstanders. In de tweede helft kregen de All Stars het moeilijker. Er kwamen veel spelers met
pijnklachten. Lies, hamstring en blaren hielden enkele spelers aan de kant. Het werd puzzelen
voor de oud trainers Wietse van der Veen en Oane Westra. De gelijkmaker bleef hierdoor ook niet
uit. Een pass van Hendrik Willem van der Vorst op Frans Postmus betekende de bekeken gelijkmaker. (1-1) Het laatste wapenfeit van de All Stars was een voorzet van Nias Buisman op de
afscheidnemende Jan Pzn. Braaksma, maar zijn laatste balcontact voor Ropta Boys kopte hij net
over. Bijna leek Ropta Boys 1 nog te winnen, maar een schot van Jimke Haaksma werd gepakt
door Tjidsger Braaksma. In de slotminuut was het zover. De afscheidnemende spelers Martin
Kool, Edwin de Vries, Simon Dijkstra, Jan Pzn. Braaksma en Arend Castelein kregen een publiekwissel. Na afloop werden de 5 heren ontzettend bedankt voor hun jarenlange inzet en kregen
uit handen van organisator Kees Kool namens de All Stars een actiefoto van een ieder verwerkt
in plexiglas. Zo werd er een waardig afscheid genomen van deze beeldbepalende spelers van
Ropta Boys. Na dit schitterend afscheid was er genoeg gelegenheid om na te praten onder het
genot van een hapje en een drankje met muzikale omlijsting van de duizendpoot binnen de v.v.
Ropta Boys, Kees Kool. De Ropta Boys Kick-off dag werd hierdoor een groot succes (bedankt Jan
Torensma voor dit epistel).
Wij wensen iedereen een succesvol en sportief seizoen 2018-2019 toe en we hopen u eens te
mogen begroeten op de Vifer.
Vriendelijke groet, Bestuur VV Ropta Boys

Koffie of thee.
Elke laatste woensdagochtend van de maand, met uitzondering van
december, staat de koffie klaar. Afwisselend doen we dit in Nij Sion in
Niawier en in de Schakel in Metslawier. Georganiseerd door de kerk
maar bedoeld voor iedereen die wel eens anderen wil leren kennen
en onder het genot van een bakje een gezellig praatje wil maken. Neem gerust een
vriend, vriendin, buurman of buurvrouw mee. Er zijn geen kosten aan verbonden en
aanmelden is niet nodig. Loop gewoon binnen.
U/jij bent van harte uitgenodigd.
Op woensdagochtend 29 januari kunt u vanaf half tien terecht in Nij Sion in Niawier. En
op woensdagochtend 26 februari in de Schakel in Metslawier.
Tiny Weidenaar en Betty Poleij

Kennismaken met........................
Anneke Kingma, 54 jaar, geboren en getogen in Nes (voormalig West-Dongeradeel), en nu
sinds enkele maanden woonachtig aan het Skipfeartsein nummer 13.
Anneke is een dorpsmens in hart en nieren. Ooit
heeft ze een poosje in Dokkum gewoond, maar
niet echt tot haar genoegen. Zoals gezegd groeide Anneke als jongste van vijf, ze heeft drie
broers en één zus, op in Nes.
Na de lagere school en vervolgonderwijs wilde
Anneke graag in de zorg werken en ging daarom
naar het Middelbaar Sociaal Pedagogisch
Onderwijs om opgeleid te worden tot bejaardenverzorgende. Daarna volgde de opleiding tot
ziekenverzorgende. In die tijd, ondertussen
getrouwd, woonde ze drie jaar in Dokkum, maar
keerde met echtgenoot terug naar Nes. Het
gezin was inmiddels uitgebreid met twee zonen:
Freerk-Jan, (nu 25 jaar, student geschiedenis
aan de RuG) en Jacob-Auke (nu 29 jaar,
getrouwd met een Parisiënne, werkzaam in de
ICT en woonachtig in Frankrijk).
Toen de kinderen klein waren koos Anneke
bewust voor het stoppen met werken om voor de
kinderen te kunnen zorgen. Een keus die niet
door iedereen werd begrepen, maar waar ze
nooit spijt van heeft gehad. Van Nes verhuisde
het gezin naar Ternaard, waar ze 22 jaar met
plezier hebben gewoond. In 2012 kwam het tot
een scheiding. Het feit dat de voormalige
echtgenoten nu als goede vrienden met elkaar
omgaan maakt duidelijk dat hier zeker geen
sprake van een 'vechtscheiding' was.
Na de scheiding werd het huis te koop gezet en
toen het na vijf jaar onlangs werd verkocht was
het tijd voor een nieuwe start. Anneke's huizenzoektocht richtte zich op Oosternijkerk en
Metslawier. Als verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) met een contract van 27 uur per
week in wisselende diensten bij Thuiszorg Het Friese Land is het voormalige Oostdongeradeel
haar werkgebied. Dat verklaart haar keus.
Ze vond haar huis aan het Skipfeartsein in Metslawier. Een leuk, goed onderhouden huis in een
leuk dorp. In haar werk geniet ze van de bijzondere contacten en de fijne gesprekken met ouder
wordende mensen die vaak over een schat aan levenservaring beschikken. 'Als hulpverleners zijn
wij bij de mensen te gast', is Anneke van mening. Zorg- en dienstverlening zit in haar bloed. Ze
hoopt het nog vele jaren te mogen doen. In haar vrije tijd fietst ze graag, bij voorkeur in een
bosachtige omgeving. Verder houdt ze van lezen, met name historische en christelijke romans en
heeft ze plezier in het opknappen van gekochte brocantespulletjes. En dwergpapegaai Tweety
vraagt ook z'n verzorging. Kortom, ze is een bezig bijtje!
December 2019
BP

Carbid Team Metslawier (CTM)
De laatste dag van dit jaar zal, net als voorgaande jaren, weer met een
knal eindigen. Het Carbid Team Metslawier zal op het evenemententerrein achter de tennisbaan weer alles in het werk stellen om er
een mooie dag van te maken.
Er zijn wederom wat wisselingen in het team geweest dit jaar.
Maar ondanks dat de samenstelling steeds wijzigt, blijft CTM een
goed geoliede machine. Ook voor dit jaar zijn de mannen alweer
geruime tijd bezig met alle voorbereidingen. De planning wordt altijd nauwlettend in de gaten gehouden door de leden, want voor hen is
de agenda prioriteit nummer 1. Daarom ligt alles prima op schema en zal
dus ook alles weer, keurig op tijd, tot in de puntjes geregeld zijn op 32
december.
Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer investeringen gedaan door CTM. Zo is o.a. de tent
aangekocht die ieder jaar op het terrein staat (die ook nog een tijdje bij Café Veldzicht heeft gestaan). Door de jarenlange investeringen heeft CTM inmiddels meer bussen op het veld staan dan
Arriva in de garage. De gehele dag zullen er daarom weer meer schoten worden gelost dan in een
gemiddeld oorlogsgebied.
Wel zijn voor deze editie de ballen minder aerodynamisch gemaakt, zodat deze nog maar een
maximale snelheid van 100 km/h zullen bereiken i.p.v. 130 km/h. De linkse rakkers van CTM zijn
graag voorloper in de strijd tegen het klimaat en maken Jesse Klaver graag trots. Alhoewel Jesse
waarschijnlijk nog nooit in z'n leven een melkbus heeft gezien, hoopt CTM dat de genomen maat
regelen zorgen voor groene warmte in Jesse zijn broek.
Belangrijk op oudejaarsdag is het dragen van gehoorbescherming op het evenemententerrein!
Dit, en meerdere regels, zijn natuurlijk opgenomen in de huisregels die CTM hanteert. Iedereen
kent inmiddels natuurlijk de welbekende regels, als bijvoorbeeld: 1. Gehoorbescherming dragen /
2. Niet voor de melkbussen gaan staan / 3. Verbod om scheten te laten voor mensen die snert
hebben gegeten / 4. Krabben aan jeuk op een intieme plek, graag achter de tent.
Maar naast deze bekende huisregels is er ook een belangrijke nieuwe regel toegevoegd. De mannen van CTM hebben namelijk onderzocht en berekend dat over het geheel genomen de
stikstofnorm tijdens het evenement zal worden overschreden.
Daarom verzoekt CTM iedere bezoeker om op oudejaarsdag om de 10 minuten een halve
minuut de adem in te houden. Deze maatregel zal zorgen voor minder uitstoot en zal ervoor zorgen dat wij net binnen de norm kunnen blij-ven.
De aanvangstijd is ook onveranderd. U bent daarom vanaf 10:00 uur weer welkom op het terrein.
De gehele dag is er voldoende eten en drinken voor een habbekrats verkrijgbaar in de verwarmde
tent. Met uitzondering van de koffie natuurlijk, want die is weer gratis verkrijgbaar! Over oliebollen
bij de koffie durven wij geen uitspraken te doen, aangezien Iran de prijs voor een vat ruwe olie
sterk aan het opdrijven is. Wij sluiten dan ook niet uit dat de prijs van de oliebol ook over de kop
gaat en dat die tegen het einde van het jaar niet meer te betalen is voor het klootjesvolk. Maar al
met al blijven er voldoende (alcoholische) versnaperingen beschikbaar om de dag door te komen.
Om 20:00 uur zal de dag weer afgesloten worden met een spetterende vuurwerkshow! Waarna
de mannen in Café Veldzicht nog een afzakkertje kunnen halen. Ook dit jaar hebben de mannen
van CTM en Café Veldzicht goed overleg gevoerd over de invulling van de laatste dag van 2019.
Zoals ieder jaar is Café Veldzicht vanaf 16:00 uur geopend en ook 's nachts open om elkaar geluk
te wensen in het nieuwe jaar. Zo is er gedurende de hele dag en nacht iets te beleven in
Metslawier.

IJsbaan
Sinds twee jaar wordt ook de ijsbaan in de manege door de mannen van CTM gefaciliteerd. Ook
voor dit jaar zijn de harde werkers van CTM alweer bezig en goed geprepareerd voor de komende
vorst.
Zo is de bak opnieuw geëgaliseerd en is de drainage helemaal goed afgedopt, waardoor het water
in de bak blijft staan. Wel hopen de mannen van CTM dat er de komende winter geen vernielingen zullen worden gepleegd! Mocht dit onverhoopt toch weer voorkomen dan zal er mogelijk een
passende strafijs in beeld komen bij vernieling aan de ijsbaan.
De mannen van CTM hopen op een strenge winter en op veel schaatsende kinderen in december, januari en februari. Wel weer even voor alle schaatsers de duidelijke waarschuwing van ijsmeester Geert Jepma: Is het ijs op de ijsbaan nog vloeibaar, dan schaatsen uit en snorkel op!
Vorig jaar berichtte CTM al over een mogelijk skischans op de terp van Metslawier. Helaas bleek
dit niet mogelijk omdat er onvoldoende ruimte was voor een skilift naar boven naast de schans.
Daarom richt het team zich voor volgend jaar op het aanleggen van een bobsleebaan.
Vanzelfsprekend zal hier dan alleen door nuchtere chauffeurs gebruik van worden gemaakt.
Tegen de tijd dat de baan klaar is zal oud Metslawjister Bob Mellink benaderd worden voor de
opening. Natuurlijk wordt u op de hoogte gesteld wanneer dit allemaal serieuze vormen gaat aannemen.
Zo hebben de mannen van CTM ook voor volgend jaar weer genoeg uitdagingen.
Maar dat alles is van later belang. Eerst richten de mannen zich op oudejaarsdag om dan vol
bezieling voor u klaar te staan en er een mooie knallende dag van te maken!
Zoals u van ons gewend bent, eindigen we natuurlijk weer met een oud-Friese oudejaarsspreuk:
"Probearje jo op âldjiersdei net in stryker oan te stekken, mar in setpil?
Dan skiete jo op nij jiersdei werskynlyk in gat yn'e wc-bril!"
Graag weer tot oudejaarsdag!!!

Agenda Café Veldzicht december 2019
Vrijdag 20 december 2019 - Bingo
1e en 2e Kerstdag 25- en 26 december 2019 - Gesloten
Vrijdag 27 december 2019 - Maatjassen
Zaterdag 28 december 2019 - Metslawier Gesloten Darts
Oudejaarsdag 31 december 2019 - Vanaf 16:00 uur geopend
Een oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel???
Maak dan gebruik van de sfeervolle achterzaal van Café Veldzicht. Voor borrels van buurtverenigingen of andere dorpsgerelateerde festiviteiten kunnen wij korting geven op de rekening. Dit doen wij om ons dorpsbewoners tegemoet te komen en wij hopen hiermee te bewerkstelligen dat Café Veldzicht weer de ontmoetingsplek wordt voor het dorp. Voor het organiseren van een borrel of andere festiviteit, kunt u contact opnemen via de website:
www.veldzichtmetslawier.nl
Graag verwelkomen wij u in het nieuwe jaar in Veldzicht voor een gezellige borrel!!!

Stichting Iepenloftspul Mitselwier

Iepenloftspul Riemk fan Ropta (16,17,18 en 19 septimber 2020)
Wat verschijne, wat verdwijne
t`Hangt niet aan een los geval
In`t verleden ligt het heden
In het nu, wat worden zal.
Doe`t ik yn` e argiven omstrúnde om ynformaasje oer Worp Ropta, stuite ik op dit gedichtsje. Dat
lytse rigeltsje; in`t verleden ligt het heden, dat yntrigearre my. It ferline… dêr lizze ús roots, ús
kultuer, ús taal, ús wêzen. Wat makket in Fries, in Fries! Wat makket, dat dit eigensinnich folkje
dat noch altyd op`e barrikade stiet foar syn frijheid en faak, en dwers tsjin`e tried yn, syn eigen
gong giet!
In`t verleden ligt het heden dit gedichtsje, skreaun yn 1297, is ek it jier wêr`t ik de namme fan
Worp Ropta tsjin kaam. In fernaam ealman mei macht, oansjen en jild. Wa`t Ropta seit, seit
Mitselwier. (myn beppesisser reagearre fuort mei; ja “Roptaboys”) Folle minsken sille wol net
mear witte dat op it plak wêrt no, it rjappel bedriuw Ropta stiet, ienris in steatlike state stie wêr`t it
geslacht Ropta wenne dy`t syn macht net allinne beheinde ta Mitselwier mar hast hiel
Eastdongeradiel omfieme. Doe`t ik attint makke waard op it boekje: “It soenhús“ fan A M Wybinga,
wie`k drekst ferkocht. Net om Worp mar mear0 om syn dochter Riemck, dy`t it oan doarde om tsjin
har heit yn te gean en trou te bliuwen oan har hert en har gewisse en dyt dêr troch, in kear brocht
yn it grouwélige skeel dat al jierren broeide en ta útbarsting kaam tusken har heit en syn aartsfijân Sjûck Helbada.

Ja, yn it ferline lizze ús woartels….Al feroarje de jierren, de omstandicheden en de gewoanten,
ien ding feroaret nea! Elk minsken, hoe ryk as hoe earm ek, hawwe har grutskens, harren gefoelens en harren leafdes. Mar wat ek fan alle tiden is en dat sil ek wol nea feroarje hjir op ierde: Wa`t
jild hat, hat de macht!
Baukje van Hijum
Koarte ynhâld fan it stik..
It plak wêr’t no, it ierpel bedriuw Ropta stiet, stie ienris in steatlike state wêr`t it geslacht Ropta
wenne dy`t syn macht net allinne beheinde ta Mitselwier mar hast hiel Eastdongeradiel
omfieme.Worp Ropta wie in fernaam ealman mei macht, oansjen en jild. It ferhaal geat net sasear
om Worp mar mear om syn dochter Riemck, dy`t it oan doarde om tsjin har heit yn te gean en trou
te bliuwen oan har hert en har gewisse en dyt dêr troch, in kear brocht yn it grouwélige skeel dat
al jierren broeide en ta útbarsting kaam tusken har heit en syn aartsfijân Sjûck Helbada.
Boekprensintaasje en de jûn fan de ferhalen , yn de âlde mûne fan Ropta.
Yn gearwurking mei Stichting Monumintenbehâld Donge-radiel is op sneontemoanne 9 novimber it iepenloftspulbarren “Riemck fan Ropta” offisjeel útein set
mei in boekprensintaasje, yn de âlde
mûne fan Ropta. Stichting Iepenloftspul
Mitselwier hat op dizze moanne it skript
yn boekfoarm oanbean oan skriuwster
Baukje fan Hijum en regisseur Atsje
Lettinga út Bûtenpost.
Om it iepenloftspul foar eltsenien mear
bekendheid te jaan. Hat Stichting
Iepenloftspul Mitselwier mei dien oan de
ferhalen jûn fan Fryslân, ôfrûne Freed 15
novimber.
Stichting Iepenloftspul Mitselwier presintearre, dizze jûn , harren ferhaal oer it
iepenloftspul fan takomme jier. “Riemck
fan Ropta”!
Al mei al kamen der sa’n 30 harkers nei de âlde mûne
fan Ropta om te lústerjen nei it ferhaal oer Riemck….!
It ferhaal waard om 19.30 oere en om 20.00 oere,
oertsjûgjend ferteld troch Harm Geerligs út Dokkum.
Audysje-jûnen en repetities yn de Skûle;
Spilers en figuranten die mei spylje wolle, wiene
útnoege om nei de audysjejûnen te kommen ôfrûne
tiisdei 26 novimber en tiisdei 3 desimber yn
Soarchsintrum de Skûle.
Ein jannewaris sil der yn de Skûle útein set wurde mei
de repetities.
Yn de folgende Metslawier Aktief mear oer de foarderingen fan it iepenloftspul-barren takomme jier.
Bestjoer Stichting Iepenloftspul Mitselwier.

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
WhatsApp

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

Dokterswacht

0900-11 27 112

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

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

Ut it archief fan myn heit, Geert Jongeling

Skipfeartsein

Skipfeartsein

Winter
Het witte land
in bevroren stilte,
sneeuw die
't kale hout omarmt.
Mystieke beelden
als ijskristallen
de ogen
doen glinsteren,
schoonheid die
't hart verwarmt.
Vorstelijke natuur
regeert over
ongeschonden velden,
onverbiddelijk en puur.
't Friese land
draagt een wintertooi,
zo adembenemend
zo ontroerend mooi.
Uit de bundel “Het is een mooie dag” van Jaap Mellink.

