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Colofon



Beste dorpsgenoten,

Wij willen de familie Nutma van harte feliciteren met de heropening van Café Veldzicht en 

natuurlijk de uitbaters Wessel en Hennie veel succes toewensen. Als dorp zijn we blij met de re-

novatie en heropening van dit prachtige pand. U kunt het zelf bewonderen op de open dag.

Is er sprake van een Dokkumer invasie? Nee hoor, twee Dokkumer gezinnen hebben hun intrek

genomen in Metslawier. En ze hebben ook nog iets met elkaar… U leest het in de rubriek

'Kennismaken met…'

Ook wordt u in deze MA weer geïnformeerd over het Mienskipshûs, de D.O.M., de activiteiten in

de Skûle, de wegafsluiting richting Dokkum, etc. 

En om van alle dorpsontwikkelingen op de hoogte te zijn is jouw/uw aanwezigheid op de

eerstkomende jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang zeker wenselijk. Zaken die u

aan het hart gaan of op het hart liggen omtrent ons dorp kunt u daar kwijt.

Veel leesplezier gewenst,

Redactie MA

Voorwoord

Iepening Café Veldzicht
Café Veldzicht | It plak dêr't ferhalen ta libben komme | Dê'r't de jongeren elkoar fine | De âldere-

in elkoar wer moetsje | Ferienings by elkoar komme | Dêr't it ferline net fergetten wurdt | Mar alles

nij is | Dêr't toeristen oanstekke | En bliuwe kinne salang't se wolle | Café Veldzicht | It hert fan it

doarp

Grutsk binne we dat it kafee en de B&B nei in flinke ferbouwing en folsleine fernijïng op 'e nij

iepenje kinne!

Freed 17 april - offisjele iepening (op útnûging)

Sneon 18 april - iepen hûs foar elkenien, fan 16.00 oant 19.00 oere mei leuke aktiviteiten en jûns

live muzyk! Do komst dochs ek?





Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier. 

Notulen jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Metslawier.
Deze jaarvergadering werd gehouden op 15 april 2019 in Café Veldzicht. 

1.Opening, mededelingen en ingekomen stukken.

Op deze jaarlijkse ledenvergadering heet voorzitter Hette Meinema

bijna 52 belangstellenden een hartelijk welkom. In het bijzonder

wethouder Jelle Boerema,  2 raadsleden van GB NEF Mevr.

D.Ferwerda-Havenga van de VVD en Dhr. P.Braaksma van

Geemeentebelang. Verder Mevr. F.de Ruiter van Thús Wonen en direc-

tie Skule. Met kennisgeving afwezig is  Dhr.O.Bouma van de Rank,

Feije Sikkema bestuurslid DB en Mevr.I. Witteveen dorpencoordinator

en Dhr.Douwe Keegstra gemeente N.E.F. 

Voorzitter heeft de volgende mededelingen;
- Binnenkort zal bij de vernieuwde fietsbrug Reidswal een lichtpunt 

worden aangebracht i.o.m de gemeente Noard East Fryslan. Een 

vraag aan de gemeente is om een betere afscheiding op de brug te realiseren i.v.m. de vei-

ligheid van de fietsers.

- In kader project Waadrane zal een stukje groen bij de rotonde (punt hoek sportveld) worden 

ingezaaid met 2-jarige bloemen. Dit op voorstel Dorpsbelang en toestemming uitvoering 

gemeente. We hopen op een prachtige bloemenzee.

- De AED cursus zal gehouden worden op woensdag 1 mei 2019 in cafe Veldzicht. Helaas is er

nog weinig deelname. De cursus wordt vermeld in de eerstvolgende M.A. Aanmelden kan via

de website van Mitselwier of bij Doarpsbelang.

- Sinds 1 januari 2019 zijn Arnold en Vera de nieuwe eigenaren van cafe Veldzicht. Binnenkort 

wordt er gestart met het opknappen van het gehele pand. De renovatie/verbouwing wordt 

stapsgewijs aangepakt. Er komt een grotere cafetaria, een ruimte voor dorpsactiviteiten, 2 

appartementen. Ook kunnen straks toeristen dagelijks gebruik maken van het cafe, de open-

ingstijden zullen worden verruimd. Hiermee is een stukje leefbaarheid voor het dorp veilig 

gesteld en we hopen op een mooi resultaat!

- Een inwoner van Metslawier heeft contact met de eigenaresse van het verpauperde 'Rabobank

pand' om zo wat meer duidelijkheid en inzicht te krijgen wat haar toekomst plannen zijn van het

pand .De situatie van het pand verslechterd met de dag en is een 'rotte kies' in onze dorpsge

meenschap.

- Aan de oproep nieuwe bestuursleden Dorpsbelang heeft tot dusverre nog niemand gehoor 

gegeven. Nogmaals zal er een oproep in de M.A. komen. Er treden 2 leden af, denk er nog 

eens over na, het is belangrijk dat deze vacatures worden opgevuld om de leefbaarheid/conti-

nuiteit te waarborgen.

Ingekomen stukken;
- Er is een bevestiging binnengekomen van de gemeente over definitieve herbestrating van het

wandelpad rondom het Stinzenterrein (manege). Start medio april 2019.

- Anonieme brief. De voorzitter geeft nogmaals aan dat deze ongetekende brieven niet in 

behandeling worden genomen. 

- C.b.s. de Rank: Met Dhr.O.Bouma zal in de bestuursvergadering van mei van gedachten 

gewisseld worden over de voortgang en toekomst van onze basisschool.

- Mail Thus Wonen aangaande nieuwbouw Pelfinne: in de loop van dit jaar zal het eerste over-

leg plaatsvinden over de voorgenomen nieuwbouw in de Pelfinne. Hier zullen Dorpsbelang en

de huurders nauw bij betrokken worden. 

Onderhoud aan de buitenschil dit jaar betreft de volgende huurwoningen: Stationswei 6 (aan-

leun woning), Wilhelminastritte 5 - 11 en de Tunstrjitte 10.

- Mail gemeente Noard East Fryslan deelt mee dat wethouder de Graaf aangesteld is als be-

stuurlijk aanspreekpunt voor ons dorp. 





2. Vaststellen agenda 
Voorzitter wijzigt de agenda door punt 10 Rondvraag voor de pauze te doen, 7A. Verder wordt de

agenda onveranderd vastgesteld.

3. Notulen van de jaarvergadering 16 april 2018
- N.a.v. punt 1 Herinrichten M.fan Loanstrjitte. Over het parkeerprobleem in de M.fan Loanstrjitte

is Gabe Soorsma het niet mee eens. Er is voldoende parkeerruimte en dat wandelaars soms 

genoodzaakt zijn gebruik te moeten maken van de weg komt hem niet bekend voor maar zou

overigens in een dorp moeten kunnen. Hij spreekt namens meerdere bewoners en men vindt

dat er geen actie met de gemeente moet worden genomen. Voorstel  is dan ook met betrokke-

nen (Gerrit van Dellen en de buurt) in gesprek te gaan over het parkeerbeleid in hun straat. 

- Mevr.Sijtsma en Gerrit van Dellen spreken hun zorg uit over het kapbeleid van de gemeente 

en particulieren en vraagt aan de voorzitter of het Dorpsbelang hier ook wat mee doet. Velen 

delen deze mening. 

Voorzitter Hette Meinema geeft aan dat het merendeel gekapt moest worden wegens ziekte. 

Jan Kuik geeft aan dat St.Iepenwacht Fryslan iepen plant op particuliere erven en bedrijven. De

bomen worden geleverd en aangeplant door de Stichting Iepenwacht Fryslân. Er zijn geen kosten

aan verbonden.

4. Jaarverslag van de vereniging van Dorpsbelang 2018
Dit verslag wordt voorgelezen door voorzitter Hette Meinema.

5. Financieel verslag 2018
Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt. 

Geen op of aanmerkingen.

Verder wordt het verslag voor akkoord aangenomen door de aanwezigen.

6. Verslag kascommissie
Dit jaar bestond de kascommissie uit Harald Wiersma en Ate Tijtsma. Bij monde van Harald

Wiersma wordt de penningmeester gedechargeerd. Harald Wiersma verlaat de kascommissie,

voor hem in de plaats komt Gerrit van Dellen.

7. Verslagen commissie Dorpsbelang
Groencommissie: Dorpsbelang: We hopen dat er dit jaar nog overleg plaats vind met

Staatsbosbeheer over het onderhoud van onze bossen. Verder geen nieuws.

Feestcommissie: Mirjam Visser; Er worden nog nieuwe leden gezocht voor de feestcommissie.

1 Vrouw en 1 man. De voorbereidingen van het dorpsfeest 2021 beginnen eind dit jaar en het zou

mooi zijn als de commissie dan compleet is. 

Sportstichting Metslawier: Ook de sportstichting is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bregt

Elgersma deelt mee dat Anne Postma zich aangemeld heeft en dat men nu bezig is te inven-

tariseren wat voor behoefte er is op wandelgebied. Ook andere activiteiten zijn bespreekbaar.

Wessel Meinsma geeft aan dat ze een spel-3-daagse aan het organiseren zijn en dat hij ook wel

wil meedenken met Sportstichting Metslawier.

Stichting Iepenlofstspul: Ruurd Verbeek: het iepenloftspel wordt verschoven naar 2020 dit i.v.m.

spelers die hier veelal meedoen, dit jaar ook in Brantgum meespelen. Het nieuwe stuk,  'Rjimke

van Ropta' ,bevat veel humor en romantiek! Het is geschreven door Baukje van Hijum en de

regisseur is Atje Lettinga. Speeldata: 15-9 t/m 20-9 2020.

Braderiecommissie: Jan Kuik: De commissie is zelf niet meer actief in het werven van stand-

houders maar Post Groningen organiseert dit. De braderie voor dit jaar wordt gehouden op

woensdag 21 augustus. R.Verbeek meldt dat de standhouders uit Metslawier nog geen bericht

hierover hebben gehad. Jan Kuik neemt hieromtrent contact op met Post. 

DOM (Dorps Ontwikkeling Maatschappij): Freerk.van der Bij: Dit is het laatst jaar voor de DOM.

De overige gelden worden gestort in de DOM-2 (13 dorpen) Voor een lening is nog geen gebruik

van gemaakt. In de kansen/aangezichtspot zit nog � 34.000.00  Men kan zich dit jaar nog aan-

melden voor deze subsidie. De werkzaamheden moeten dan wel midden 2020 afgerond zijn.

Ook deze commissie zoekt nog een bestuurslid (secretaresse).





Mienskipshus/Doarpstsjerke: Freerk van der Bij: Er is onlangs een nieuwe bewoners

bijeenkomst geweest in de Doarpstsjerke.  Deze avond is bezocht door 18 personen en allen von-

den het een gezellig en geweldig initiatief. Meer dan de helft inwoners van de Tsjerkebuorren is

het afgelopen tijd vernieuwd en de woningen stonden niet lang te koop aangeboden. Effect van

de nieuwe dorpskern?

Wederom zijn er veel bezoekers in de kerk geweest. De teller komt op zo'n 2000 bezoekers per

jaar voor activiteiten waarvan zo'n 400 uit eigen dorp? Dit zou veel beter kunnen, dus kom gerust

eens om het hoekje kijken. 

Buurkracht: Jan Kuik verteld dat er aardig respons op de duurzame open huizen route van 10

november 2018 is geweest. Op dit moment zijn er zo'n 6 a 7 adressen actief met Buurkracht.

Samen met het bestuur is er contact geweest met Anjum waar men een eigen energie mts heeft.

I.s.m. Geert Bril van Ecodon wordt ook gekeken of dit ook haalbaar of mogelijk is in Metslawier. 

Doarpsplysje: Over de klachten van te hoge snelheid deelt Harry van der Laan nogmaals mee dat

VVN de meldingen eerst gaat verzamelen en pas dan de politie in actie kan komen. Verder meldt

hij dat het belangrijk is dat men lang leegstaande panden in de gaten houdt zoals bijv. het

Rabobankpand, dat deze enorm gewild zijn bij o.a. wiettelers.

7a Rondvraag
Gabe Soorsma deelt mee dat hij onlangs van iemand kreeg te horen dat wij hier in ons dorp een

keurig boekje hebben (M.A.) en een prachtig mooi plein hebben gekregen en dat hij dit moest

mededelen op de vergadering. Bij deze.

Mevr.Sijtsma geeft aan dat er nog geen nieuw maaier gevonden is voor het speeltuintje. Voor het

speeltuinmaaien ontvangt de buurtvereniging een vergoeding van � 140 van de gemeente. 

Mevr.C.Donga meldt dat ze met de mooie app van Buurkracht geen raad weet. Er staat volgens

haar weinig tot geen informatie in? Jan Kuik zoekt uit wat er aan de hand is. 

Geert Bril geeft kort uitleg over Ecodon en dat deze als energieleverancier van de consumenten-

bond een 10 heeft gekregen. Binnenkort is er een PostCodeRoos informatie avond op 23 april

2019 in Morra. De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting

over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit

betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar

ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het

dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt.

Iedereen krijgt een uitnodiging hiervoor. Voor het overstappen kan een ieder zich melden bij Geert

Bril van Ecodon.

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

9. Presentatie Sud Ie project
Wethouder Jelle Boerema stelt zich voor en geeft kort uitleg dat Sud Ie project bijdraagt aan de

leefbaarheid  van de regio en het versterken van het toerisme en recreatie in de regio. Daarna

geeft hij het woord aan Dhr.S.Kroes en Dhr.B.J.Boersma van de gemeente Noard East Fryslan.

M.b.v. een beamer wordt er uitleg over fase 3 van de realisatie en voortgang routes Sud Ie proj-

ect gegeven. Het waddenfonds heeft bijna 5 miljoen euro subsidie toegekend aan de derde fase

van dit project. De subsidie voorziet o.a. in de aanleg van de verbindingsroute via de opvaart

Oostmahorn naar het Lauwersmee, vismigratie onderzoek etc.  In de derde en laatste fase gaat

het ook om het herstellen van oude routes. 

Om toeristen te verleiden de omgeving van de Súd Ie te ontdekken, komen langs de vaarroute

een aantal stekjes. Dit zijn toeristische overstappunten naar de dorpen rond de Súd Ie.

Aan de hand van drone opnames konden we vanavond zien welke bruggen er zoal nog verhoogd

moeten worden en waar de nieuw aan te leggen fietspaden komen te liggen. Al met al een

prachtig mooi project. Na afloop worden de heren bedankt voor de mooie presentatie.

11. Sluiting
Met dank voor ieders bezoek en inbreng sluit voorzitter Hette Meinema om exact 22.15 uur de ver-

gadering en wenst een ieder wel thuis. 





Komende Activiteiten, 1 maart tot 1 september 2020

In 2020 herdenken we het beëindigen van de

Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren

dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef

dat we samen verantwoordelijk zijn om vrij-heid

door te geven. 

Van 1 maart tot 1 september is een gedeelte van het

Mienskipshûs (consistorie) ingericht met een ten-

toonstelling met artikelen, verhalen over oorlog en

vrijheid. Verschillende dorpsbewoners hebben artikelen beschikbaar gesteld voor deze tentoon-

stelling.

Hiernaast kan een film bekeken worden met beelden rond de bevrijding in 1945 uit de omgeving

van Metslawier. Er zijn opnamen gemaakt op 14, 15, 16 april 1945 maar ook toen de Canadezen

naar Oostmahorn gingen om de Duitse militairen op te wachten die per boot van Schiermonnikoog

kwamen. (11 juni 1945)

Het militaire hoofd-

kwartier was gevestigd

in Metslawier. 

Natuurlijk is er gelegen-

heid om plaats te

nemen aan de tafel,

een boek te bekijken,

een oude krant te

lezen, de film te bek-

ijken, uw verhaal te

delen enz.

Deze tentoonstelling en

aanschaf van de film is

mogelijk gemaakt door

een financiële bijdrage

van de gemeente

NOARD-EAST Fryslân.

Beeld uit de film. (Canadezen zijn onderweg naar Oostmahorn en verzamelen voor Café

Veldzicht)

Tijdens de openingstijden van het Mienskipshûs bent u welkom. Koffie / thee staan voor u
klaar of wordt voor u vers gezet.

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.

Stichting "Doarpstsjerke Metslawier"





Expositie schilderijen
'FRYSKE WINTERS YN 
MITSELWIER' tot en met 29

maart 2020

Deze inmiddels al goed

bezochte expositie bestaat uit

schilderijen van 20e -eeuwse

Friese kunstenaars. Alle

schilderijen hebben een winters

thema.

Tot en met 29 maart kunt u

deze expositie nog bezoeken

Expositie Frysk vilt , 4 april t/m 21 juni 

De expositie Frysk Vilt van Thea Kroese is van 4 april t/m 21 juni aanwezig.

De werkstukken op deze expositie verbeelden de (veelal Fryske) natuur om Thea Kroese  heen.

Zeegezichten,  de stroming van water, strandvondsten, bast van een boom,  of het kleurenpalet

van een tuin zijn te zien in wandpanelen, kleding en vrijstaande objecten. Een greep uit het werk

wat Thea in de afgelopen 10 jaar heeft gemaakt. 

Thea Kroese, inmiddels de 50 voorbij en sinds kort weer woonachtig in Buitenpost na 30 jaar in

Franeker te hebben gewoond. Tijdens het ondersteunen bij de handvaardigheidslessen op de

basisschool van de kinderen is ze in aanraking gekomen met vilten.  "Met de wol in mijn handen

werken naar een uniek werkstuk is wat ik het liefste doe. Mijn passie deel ik graag met anderen"  

Vilten van wol is een van de oudste technieken voor het maken van textiel. Vilt wordt nu nog

steeds met de hand op ambachtelijke wijze gemaakt van geschoren wol. Met nieuw ontwikkelde

technieken en materialen is vilten een veelzijdige manier geworden van het verwerken van wol.

Door gebruik van (zelf)gekleurde wol en zijde, diverse wolsoorten, vezels en technieken wordt elk

werk uniek. In vorm, kleur, structuur en gevoel. Transparant vilt, een ruige vacht, stevig gevormd,

ultra-zacht met de fijnste wol, in het platte vlak op de wand of een driedimensionaal object. (Bijna)

alles is mogelijk met vilt. Dat maakt het

vilten zo veelzijdig en het proces bijna

magisch. 

Informatie, demonstratie.
Thea zal regelmatig aanwezig zijn op de

tentoonstelling om te vertellen over haar

werk en uitleg te geven over de tech-

nieken.  Op dit moment is duidelijk dat ze

aanwezig is op 19 april, 17 mei, 31 mei

en 14 juni.

Workshops.
Tijdens de tentoonstelling worden op 23

mei en 6 juni een workshop door Thea

gegeven. Na 4 april is er informatie over

de workshop en aanmelding mogelijk. 

Wandkleed zonsopgang





Optreden Marjol Flora. 17 mei om 15:00 uur

Na een lange carrière is de landelijk gelauwerde zangeres en actrice

Marjol Flore neergestreken in het terpdorp Lioessens. Reden voor

Mienskipshûs Doarpstsjerke om haar uit te nodigen voor een con-

cert. Zij nam de handschoen aan en treedt op zondag 17 mei vanaf

15.00 uur op met haar programma 'Kwetsbaar' in Metslawier.

In het programma 'Kwetsbaar' neemt Marjol Flore ons met chansons,

ballades en popsongs van onder anderen Frans Halsema, Friso

Wiegersma, Rients Gratama, Janis Ian, Billy Joel, Sting, Jacques

Brel en Stephen Sondheim mee op een reis door haar leven. Haar

humoristische en sociaal bewogen kant, levenslust en inlevingsver-

mogen, gepaard gaande met een gezonde dosis zelfspot, zorgen

veelal voor herkenning. 'Het lied is onze rijkdom en onze armoede.

Het is onze vreugde en verdriet. Het lied is ons leven (J. Daláres)'.

Marjol Flore begon haar theater carrière op haar 18e bij Ramses Shaffy in 'Shaffy Chantate'.

In 1973, amper 25 jaar jong, maakte zij furore met haar eerste solo programma 'De Marjol Flore

Show' in het Shaffy-Theater in Amsterdam. Daarmee verwierf zij nationale bekendheid.

Haar stem en enorme taalgevoel zorgden ervoor dat zij niet alleen in Nederland maar ook 

internationaal haar theatervleugels kon uitspreiden. Vele soloprogramma's, tv en radio-uitzendin-

gen, een Edison Populair, film- en musical-rollen volgden.

In 2017 besloot Marjol samen met haar man de hectiek van Amsterdam te verruilen voor de rust

van Noord-Oost Friesland en te verhuizen naar Lioessens. Het leven in haar huidige omgeving

heeft Marjol geïnspireerd een nieuw programma te maken.  Meer informatie over dit optreden is

binnenkort te vinden in Mienskipshûs Doarpstsjerke.

Om alvast te noteren.
Vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus: Nacht van de vleermuis. 

Zaterdag 27Juni t/m 20 september: Tentoonstelling van het werk van Rein Halbersma

Zaterdag 4 juli t/m 12 september: Tsjerkepaad en orgelmiddagen 

Tijdens de openingstijden, op zaterdag en zondag van 13:30-17:00, bent u van harte welkom om

de Mienskipshûs Doarpstsjerke en de exposities te bezoeken. Natuurlijk mag u ook langs komen

voor een praatje, kop koffie of thee.

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





Donderdag 2 Bijbelstudie Gjetmoei 09.45 uur

Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Kleinekracht Romsicht 19.30 uur 

Vrijdag 3 Huiskamer Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Zaterdag 4 Voorjaar Markt 10.00 - 16.00 uur 

Maandag 6 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 7 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur 

Activiteit Roc de Friesepoort Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 8 Paasbroodmaaltijd 

Donderdag 9 Witte donderdag, Heilig avondmaal 

Vrijdag 10 Goede vrijdag

Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Dinsdag 14 Knutselen Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 15 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45 uur 

Sionsjongers  Romsicht 19.30 uur 

Donderdag 16 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 17 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 20 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur 

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 21 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Rodekruis - preventie . Romsicht 15.00 uur 

Voor aanleunwoningen 

en ouderen uit Metslawier 

Woensdag 22 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45 uur 

Koersbal Romsicht 15.00 uur 

Donderdag 23 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 24 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 27 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 28 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Spelmiddag  Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 29 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45 uur 

Donderdag 30 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur

Een greep uit de activiteiten van De Skûle van april tot en met juni 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.

Activiteiten in de Skûle

Datum Activiteit Ruimte Tijd

April 2020





Vrijdag 1 Bingo Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur

Maandag 4 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 5 Bevrijdingsdag
Woensdag 6 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45 uur 

Koersbal Romsicht 15.00 uur 

Donderdag 7 Bijbelstudie Gjetmoei 09.45 uur 

Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 8 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Zondag 10 Moederdag

Maandag 11 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur  

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 12 Knutselen Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 13 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45 uur 

Donderdag 14 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 15 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 18 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 19 Beautymiddag Romsicht 15.00 uur 

Vrijdag 22 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 25 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur 

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 26 Swemmersjongers  Romsicht 15.00 uur

Woensdag 27 Meer bewegen voor ouderen

Donderdag 28 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 29 Bingo Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur

Datum Activiteit Ruimte Tijd

Mei 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.

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. 





Maandag 1 Pinkster 

Dinsdag 2 H en A mode Romsicht 14.30 tot 

16.00 uur 

Woensdag 3 Meer bewegen voor ouderen Romsicht 10.45 uur 

Koersbal laatste keer voor vakantie 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 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 9 Spelmiddag Romsicht 15.00 uur 

Donderdag 11 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 12 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Maandag 15 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 16 Film Romsicht 15.00 uur 

Donderdag 18 Pama ondergoed en  schoenen verkoop 10.00 tot 12.00 uur 

Geen dienst 

Vrijdag 19 Huiskamer Romsicht 15.00 uur 

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur 

Zondag 21 Koffie drinken Romsicht 10.00 uur 

Heilig avondmaal Romsicht 10.45 uur 

Vaderdag

Maandag 22 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Donderdag 25 Kapeldienst Romsicht 15.30 uur 

Vrijdag 26 Bingo Romsicht 15.00 uur

Borreluurtje Romsicht 16.15 uur

Maandag 29 Handwerken Gjetmoei 10.30 uur

Samen zingen Romsicht 15.00 uur 

Dinsdag 30 Handwerken Gjetmoei 10.00 uur 

Reisje Romsicht 15.00 uur

Datum Activiteit Ruimte Tijd

Juni 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





WOONZORGCENTRUM 
'DE SKÛLE' 

Stationsweg 12, Metslawier

Met LOTENVERKOOP & RAD VAN AVONTUUR

DE OPBRENGST IS BESTEMD 

VOOR DE ACTIVITEITENCOMMISIE.

Voorjaarsmarkt
ZATERDAG 4 April 

Van 10:00 - 16:00 uur





Zoals u wellicht al hebt vernomen en/of heeft gelezen is Stedin op 2 maart gestart met

de aanleg van een nieuwe stalen gasleiding in de berm tussen de weg en het fietspad

van de weg Dokkum- Metslawier. Het doorgaand verkeer tussen Dokkum- Metslawier

wordt gestremd tussen 2 maart en 5 juni en het doorgaand verkeer tussen Dokkum-

Niawier wordt gestremd tussen 2 maart en 8 mei

Dit betekend dat men via “de neie dyk” naar Dokkum kan. Op de “alde dyk” zal er een

halve wegafzetting zijn en fietsers worden over de weg geleid. De bus blijft wel gewoon

rijden en voor de aanwonenden blijven de woningen en percelen bereikbaar.

De volledig uitleg over deze werkzaam heden staan ook op de site Mitselwier.nl en op

de facebookpagina van Metslawier

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij één van de volgende con-

tactpersonen van de aannemers tijdens kantooruren tussen 07.00-17.00 · Jaap van der

Heide, uitvoerder die de gasleiding aanlegt via: 06 2959 7001

j.vanderheide@vshanab.nl · Jos Peterson projectmanager die MS kabel aanlegt via:

06 1003 3891 jos.peterson@verkley.nl

Wegafsluiting

Op 4 juni 2020 vindt voor de vijftiende keer het evenement de Alpe d’HuZes
plaats.
Om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, beklimmen dan 5000 deel-

nemers fietsend of hardlopend de berg Alpe d’Huez onder het motto “opgeven is

geen optie”.

Dit jaar zijn wij, Hessel Crans en Oane Jacob de Graaf, als team Fryslân Boppe

onderdeel van deze 5000 mensen. De route die wij fietsend zullen afleggen, is

een pittige tocht over de Alpen die symbool staat voor de moeilijke weg die

kankerpatiënten en hun naasten doorlopen.

Wij gaan ervoor om de berg minimaal één keer te beklimmen, maar hopen

meerdere keren de top te bereiken.  oor ons is dit een sportieve uitdaging om naar

toe te werken, met als streven geld ophalen voor een uniek evenement met een

inspirerend doel, namelijk zowel onderzoek naar kanker, als naar verbetering van

de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Een doel waarvan wij hopen dat

het menigeen zal aanspreken, zoals het ook ons aanspreekt.

Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op https://www.opgevenis-

geenoptie.nl

Mocht u overwegen ons te willen steunen door middel van een donatie, kijk dan

vooral even op onze teampagina https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundrais-

ers/Fryslan-Boppe

4 juni 2020 “de Alpe d’HuZes” 





Oudjaarsdag 2019
Ook afgelopen oudjaarsdag nam CTM weer de organisatie  op zich. Het was een zeer

geslaagde dag waar er onder het genot van diverse heerlijke hapjes en warme en

koude drankjes door alle inwoners  op een gezellige manier  het jaar afgesloten kon

worden. Door het laten horen van de sirene kon iedereen tijdig maatregelen voor het

gehoor nemen en zodat jong en oud op een veilige afstand het carbidschieten kon

horen zien en voelen. 's Avonds hebben  we genoten van een werkelijk prachtige vuur-

werkshow en lieten de heren zich niet uit het veld slaan door de mist. Al met al een

prachtige dag! 

Namens Dorpsbelang Metslawier willen wij het team dan ook  hartelijk bedanken voor

de goede organisatie en geslaagde oudjaarsdag! 

Metslawier, Niawier, Oosternijkerk             
Een uitnodiging van de dorpskrant om een stukje te schrijven over  kaatsv-

ereniging de Trije Doarpen. Met grote zorgen denk ik aan het komende kaats-

seizoen. Het terug lopende aantal leden, leden die liever naar andere dorpen

gaan te kaatsen omdat het veld daar "smûker" is. Te weinig tijd, geen zin,

noem maar op. Iedereen heeft het druk, maar als je lid (of je kind) bent van

een vereniging, schept toch ook enige verplichtingen. 

Even helpen met perk leggen, een handje helpen tijdens de wedstrijden bij de

jeugd of een paar uurtjes in de kantine staan, het veld weer opruimen. Als je

als vereniging lid bent van de Knkb, schept dit ook verplichtingen. Er moet een Knkb wedstrijd

georganiseerd worden, waarbij lijnrechters nodig zijn. Tijdens de federatiewedstrijden moet er in

elk veld iemand staan om de kinderen te begeleiden. Op dit moment komt bijna alles op het bestu-

ur aan, enkele uitzonderingen(ouders) daargelaten, om dit in goede banen te leidden. 

Een hele organisatie als je dit zo leest, om dan nog maar niet over de vrije tijd te spreken die er

in gaat zitten. Op dit moment zijn er nog maar 4 bestuursleden waarvan 1, na jarenlang in het

bestuur te hebben gezeten, afscheid gaat nemen tijdens de aankomende ledenvergadering. Dan

zijn er nog maar 3……. 2 Van deze bestuursleden hebben inmiddels ook te kennen gegeven dat

hun laatste seizoen in is gegaan, het enthousiasme is niet meer op te brengen. Vele mensen zijn

gevraagd om zitting te nemen in het bestuur, persoonlijk en via oproepen op social media, maar

ieder heeft zijn eigen redenen om dit niet te doen. Wij weten inmiddels niet meer wie we moeten

benaderen……

Voor aankomend seizoen hebben we Boele weer bereidt gevonden om de kaatstrainingen te

geven. Ook Aljantine, die haar trainersdiploma heeft behaald, zal training gaan geven. Hoe dit

vorm wordt gegeven, zal later bepaald worden. Wij zijn erg blij met deze twee enthousiaste train-

ers. Volg onze facebook site of www.kfdetrijedoarpen voor meer informatie. Hier komen de data

van het begin van de trainingen en de aanmeldprocedure binnenkort op staan. Ook de datum van

de ledenvergadering zal hier binnenkort op vermeld staan. 

Daarom langs deze weg nog eenmaal een dringende oproep aan mensen om het bestuur
te komen versterken, anders zal dit het laatste seizoen zijn dat Kv de Trije Doarpen bestaat
en zal de stekker er aan het einde van het seizoen helaas uit worden getrokken.

Heeft u een vraag of opmerking voor Dorpsbelang Metslawier dan kunt een mail sturen naar

het nieuwe emailadres: dorpsbelang.metslawier@gmail.com

Momenteel bestaat het bestuur van dorpsbelang uit de onderstaande personen.

Voorzitter : Vacant

Secretaresse : Vera Nutma

Penningmeester : Sietse Verbeek

Bestuursleden : Douwe Jaap Meinsma, Chris Knippenberg, Jan Kuik, Popke van Hijum

en Greetje Krol.





Kennismaken met........................
Aan De Snikke, op Nr. 1, woont sinds oktober 2019 de familie Sijtsma.

Het gezin bestaat uit Arjan

Sijtsma, 37 jaar, Marianne

Sijtsma-van Kammen, 36 jaar,

en hun twee dochters Alissa,

zes jaar, en Mirthe, ruim twee,

bijna drie jaar. Tot oktober 2019

woonde de familie zo’n acht jaar

in Dokkum. Arjan is een geboren

en getogen Dokkumer en

Marianne is afkomstig uit de

Westereen.

Op een zeker moment ontstond

de behoefte aan een andere

woning, vrijstaand en met vrij

uitzicht. Toen ze op zoek gingen

kwam al snel Metslawier in beeld, en dan vooral De Snikke Nr. 1. Het huis voldeed aan hun

wensen en paste binnen het budget, dus de koop werd gesloten. Heel toevallig, zonder dat ze het

van elkaar wisten, had Arjans zuster Karina samen met man en kinderen ook een huis gekocht in

Metslawier. Ook met hen maakt u kennis in deze Metslawier Aktief.

Voor het benodigde brood op de plank werkt Arjan als buschauffeur bij Arriva, en dit met heel veel

plezier; hij zou niet graag terug willen naar zijn oude baan als vrachtwagenchauffeur. Toen het

bedrijf waar hij werkte failliet ging, bleken zijn diploma’s als buschauffeur van grote waarde. Was

zijn standplaats, toen hij nog voor Qbuzz werkte, in de provincie Groningen, nu bij Arriva is

Dokkum aangenaam dichtbij.

Marianne werkt als adviseur binnendienst bij verzekerings-maatschappij EZA, de specialist op het

gebied van verzekeringen voor zendelingen, particulieren, expats en kerken en stichtingen. In

haar werk op dinsdag, donderdag en vrijdag houdt ze zich voornamelijk bezig met het regelen van

en adviseren over verzekeringen voor werkers in het buitenland.

Dochter Alissa gaat in Metslawier naar school en op de werkdagen van Arjan en Marianne zorgen

hun wederzijdse ouders tot aller blijdschap en tevredenheid voor oppas.

Naast werk en gezin is het fotograferen van landschappen een passie van Arjan. Hij is autodidact

op dit gebied, fotografeert meestal vanaf een statief, maakt veel gebruik van grijs- en grijsver-

loopfilters en is regelmatig op en aan het Wad te vinden. Op Facebook en Instagram kunt u zijn

werk bewonderen op ‘Arjan Sijtsma Photography’. Daarnaast is hij al 29 jaar bastrombonist bij fan-

fare-orkest ‘Oranje’ in Dokkum.

Marianne noemt geen specifieke hobby’s maar vertelt te genieten van de opvoeding van de meis-

jes en van de sociale contacten met familie en vrienden. En ze gaat graag met man en kinderen

regelmatig een dagje of weekend op stap. En wat de warme maaltijden betreft zit het zeker goed

in huize Sijtsma. Marianne’s koksopleiding en haar plezier in koken staan garant voor heerlijke

maaltijden. Kortom, ze voelen zich helemaal thuis op hun nieuwe stek in Metslawier.

BP maart 2020





Nieuws van Ropta Boys
Ropta Boys is, net als vele andere verenigingen,  altijd in beweging. Niet

alleen op voetbalgebied, maar ook organisatorisch, dat blijkt wel weer als

je nagaat wat er in de eerste helft van seizoen 2019-2020 alweer voor-

bij gekomen is. 

Het begint al met het indelen en inschrijven van de teams. In het

seizoen 2019-2020 heeft Ropta Boys 17 teams ingeschreven,

namelijk: 2 senioren elftallen, Ropta Boys 3 zevental, een 45+ heren

zevental, een 35+ heren zevental, een dames zevental, 8 jongensteams

en 3 meisjesteams. 

De Technische Commissie houdt zich met de indeling van de seniorenteams bezig terwijl het

jeugdbestuur alles rondom de jeugd indeelt. Bij die teams moeten leiders en trainers gezocht wor-

den. Ook moeten er op de speeldagen  scheidsrechters komen. Met de indeling van de

jeugdteams houdt het jeugdbestuur zich voornamelijk mee bezig en elk jaar slagen ze er weer in

om dit rond te krijgen. Ook de kantine draait op vrijwilligers. En ook hier is het niet altijd makkelijk

om mensen te vinden. Bijvoorbeeld bij de ingelaste wedstrijden, maar tot nu toe heeft iedereen

koffie gekregen met dank aan de kantinecommissie.

In augustus werd er weer  "kick off day" gehouden. Door vele (jeugd) leden, ouders en vrijwilligers

is alles schoongemaakt en opgeruimd zodat we schoon en opgeruimd aan het nieuwe seizoen

konen beginnen. 's Avonds was er een wedstrijd tussen Ropta Boys 1 en een  all-stars team waar-

bij een aantal spelers afscheid namen.

In het seizoen 2019/2020 is Ropta Boys de samenwerking aangegaan met Intersport Dokkum. Op

de site van Ropta Boys staat onder "webshop" meer informatie over deze samenwerking. De pro-

ducten kunnen snel geleverd worden en eventueel bedrukt met naam,  afgehaald worden bij

Intersport Dokkum. 

In oktober zijn er weer veel loten verkocht voor de grote clubactie terwijl er in november  weer de

zo langzamerhand bekende aardappelactie was.   

Aan het einde van 2019 konden we drie najaars kampioenen noteren. De Meisjes MO-19 werden

kampioen, zij mogen het nu in de 1e klasse proberen. Het Dames 7tal en de Heren 45+  zijn ook

najaars kampioen geworden. Het dames 7tal werd met overmacht kampioen terwijl de 45+ het

spannend hield en pas de benodigde punten in de laatste wedstrijd pakte. Ons 1e elftal heeft het

moeilijk in de 3e klasse en zal in het voorjaar nog een aantal punten moeten binnenhalen om in

deze klasse te blijven. Het 2e elftal zit vrij hoog ingedeeld en dat blijkt ook aan de stand want ze

staan troosteloos onderaan. Het 3e elftal is een 7tal geworden en speelt hun wedstrijden buiten

de KNVB om tegen teams die ook te weinig spelers hebben om een elftal te vormen. 

Antje Allema is de nieuwe "stukjesschrijver" voor de krant en diverse sites. Antje volgt Jan

Torensma op die  jarenlang voor Ropta Boys correspondent is geweest. 

De laatste zaterdag van het jaar werd het snerttoernooi gehouden waarbij er 's ochtends door de

jeugd werd gestreden terwijl de senioren in de middag hun kunsten konden vertonen. Een week

later was er alweer actie want de  crossloop stond als eerste van het jaar op de agenda. De com-

missie had in de ochtend een crossloop voor de jeugd uitgezet en in de middag voor de senioren

in verschillende klassen. Ook gingen 's middags de wandelaars los met een tocht  van ongeveer

12 kilometer  via Bollingwier naar Wierum, bij de zeedijk langs en via de Nes weer naar de kan-

tine. De algehele winnaar werd net als vorig jaar Gerwin Haaksma. 

Last but not least is de Technische Commissie samen met hoofdtrainer David Elmendorp en

keepertrainer Klaas de Boer overeengekomen de samenwerking een jaar te verlengen!

Voor de laatste nieuwtjes kunnen jullie op de website van Ropta Boys www.roptaboys.nl terecht

en op onze facebookpagina. 

RS









Kennismaken met........................
De familie Leistra. Het gezin, bestaande uit zes personen, woont sinds september vorig jaar aan

de Stationswei 18 in Metslawier. Ik stel ze aan u voor: Peter Leistra, 47 jaar, gehuwd met Karina

Sijtsma, eveneens 47 jaar. Samen hebben ze vier kinderen. Remco, de oudste zoon, is 18 jaar,

dochter Jeska 12 jaar, dochter Femke 11 jaar en jongste zoon Hidde 7 jaar. De huisdieren Diesel

(hond) en Pepper (kat) maken het gezin compleet.

Allemaal , behalve Hidde, die in Groningen ter

wereld is gekomen, zijn ze geboren en getogen

in Dokkum. In Dokkum was het prima verto-

even: een mooi ruim huis en alle voorzieningen

in de buurt. Maar toch… Karina speurde regel-

matig op internet op zoek naar een ouder huis

met karakter. Op Funda stond de huidige won-

ing te koop. Met z'n allen gingen ze kijken. En

het was liefde op het eerste gezicht. Wel was

de afspraak dat ieder gezinslid de verhuizing

moest zien zitten, anders ging het feest niet

door. Ze waren allemaal vóór. 

Het huis bood veel ruimte, zodat alle kinderen

een eigen kamer konden hebben. Wat de

scholen betreft, daar viel wel een mouw aan te

passen. Jeska zat al op het VMBO in Dokkum,

Femke kan groep 8 in Dokkum blijven volgen

dankzij vervoer met moeder, en Hidde gaat

straks naar de basisschool in Metslawier. Ook

voor Remco, bezig met de opleiding MBO

Manager Retail aan de Friese Poort en zater-

dags werkzaam als autoverkoper in

Heerenveen, is Metslawier als woonplaats geen

probleem. Koop gesloten! En gelukkig heeft de

familie geen spijt van deze beslissing. Ze

hebben het huis helemaal naar eigen wens aangepast en ingericht en voelen zich thuis.

Peter Leistra werkt 4 dagen per week bij Eijgenhuijsen Precisievervoer. Behalve vrachtwagen-

chauffeur is Peter installateur en instructeur van apparatuur op o.a. grafisch en medisch gebied.

Het brengt hem op heel diverse locaties. Bijvoorbeeld op kasteel Drakensteyn, het onderkomen

van Prinses Beatrix. Of in Nijmegen om voormalig minister-president Dries van Agt tekst en uitleg

te geven over bepaalde apparatuur. Kortom: een baan met veel variatie.

Karina Leistra werkt 24 uur per week, verdeeld over vier dagen bij het MSB, Medisch

Specialistisch Bedrijf, gehuisvest in het MCL. Ooit begonnen als directiesecretaresse bij

zorggroep Passana, daarna werkzaam bij de Sionsberg en nu bij het MSB. Ze houdt zich als belei-

dsmedewerker onder meer bezig met personeelszaken en het implementeren van nieuwe wet-

geving. Naast haar werk volgt ze een HBO-opleiding bedrijfskunde. Ook is er nog tijd voor

hobby's. Al 25 jaar speelt Karina saxofoon bij muziekvereniging Lauwersfanfare in Ee/Engwierum.

En een wens is om ooit bij voldoende tijd en geld een wereldreis te maken om veel nieuwe din-

gen te ontdekken en te zien. Maar of Peter dat ziet zitten…?

Peter sport vier keer per week: fitness afgewisseld met zwemmen om zijn conditie, belangrijk in

zijn werk, op peil te houden. Auto's en motors kunnen ook op Peters interesse rekenen. Als u met

grote regelmaat een andere auto op het erf ziet staan dan heeft dat daar mee te maken. Zoon

Remco heeft zijn belangstelling voor techniek zeker niet van een vreemde. 

Peter en Karina beleven beiden veel plezier aan het wandelen met de hond, en daarvoor is

gelukkig volop ruimte in hun nieuwe woonomgeving.

BP Maart 2020 





DORPS ONTWIKKELING MAATSCHAPPIJ METSLAWIER          

2019 was het laatste jaar van het experiment DOM1.0. Het jaar waarin we

toch nog een redelijk aantal projecten in gang mochten zetten en af konden

ronden. Als meest opvallende project dat in 2019 werd gestart en dat in 2020

zal worden afgerond, dient de renovatie van Café / Herberg Veldzicht te wor-

den genoemd. De Dom heeft aan dit project ook zijn steentje bij gedragen en

er daarmee voor gezorgd dat Metslawier straks een van de mooiste dorp-

spleinen van de inmiddels ontstane gemeente Noord East Fryslân heeft.

Jammer is het dat wij er tot nu toe niet in geslaagd zijn om met behulp van

DOM geld het oudste woonhuis van Metslawier, aan de Singel, te renoveren.

Mooi is wel dat de DOM1.0 dorpen weer een plaatsje hebben gekregen in het DOM.2.0 project.

In het laatste jaar 2019 zijn de laatste projecten afgerond of in afrondende fase. Zo is het

Stinzeterrein weer toegankelijk door herstraten van de paden en door herstel van de hekken op

dit terrein ziet het er verzorgd uit. Door verschuiving van budget vanuit de kansenpot konden in

2019 nog 4 subsidie aanvragen voor aanzichtsprojekten worden toegekend. De bewoners hebben

nog 1 jaar de tijd voor uitvoering / afronding van de werkzaamheden. Vanuit de kansenpot heeft

St Doarpstsjerke in 2019 een bijdrage ontvangen voor restauratie van het monumentale orgel in

de kerk. Ook voor het realiseren van een dorpszaal binnen Café Veldzicht is een bijdrage toegek-

end. 

De DOM Metslawier is in de periode van 2013 tot 2019 bij verschillende projecten in het dorp

betrokken geweest en kon met verschillende subsidies een bijdrage geven aan de projecten. De

DOM metslawier kon in deze periode voor Aanzichtsprojekten: totaal �81.331,79 aan subsidie ver-

lenen. Voor Publieke fysiek werd totaal �42.000,00 aan subsidie ingezet, Vanuit de Kansenpot is

totaal � 51.895,60 aan subsidie verleend. Naast de subsidiepotten vanuit de DOM konden hier-

door andere subsidie mogelijkheden of fondsen benaderd worden zodat het benodigde bedrag bij

elkaar werd gevonden.

Vervolg DOM Metslawier.
De DOM metslawier gaat verder binnen het DOM project van de gemeente als een van de dor-

pen in het DOM2.0 project. 

In 2020 worden de andreaskruizen en hekjes, bij de vroegere spoorwegovergang in de

Stationsweg opgeknapt, geverfd en herplaatst. Ook drie wegwijzers worden in 2020 nog geplaatst

in de kern van het dorp. Kosten voor deze projecten zijn in 2019 toegekend.

Inwoners in het beschermde dorpsgezicht kunnen nog steeds via de DOM Metslawier gebruik

maken van de mogelijkheid van een lening voor herstel of groot onderhoud van de woning. De

subsidiepotten zijn niet meer aanwezig maar de DOM Metslawier kan wel gebruik maken van een

pot met "smeergeld" voor het opstarten, ontwikkelen van een plan, proces. 

Wilt u meer weten over de lening of contact met de DOM Metslawier stuur dan een bericht naar

dedom.metslawier@gmail.com

Einde jaarlijkse braderie
Helaas kunnen wij de markt in Metslawier niet meer organiseren. De reguliere standhouders

willen er niet meer heen omdat ze te weinig verkopen. Met alleen de bewoners en verenigingen

kunnen wij geen markt maken. Het spijt ons heel erg.

Graag willen wij u/jullie bedanken voor de fijne samenwerking en het in ons gestelde

vertrouwen.

Met vriendelijke groet, Marjan Post, Post marktorganisatie





Stichting Iepenloftspul Mitselwier
Alle spelers die in september meedoen aan

“Riemck fan Ropta” zijn inmiddels - vanaf 28 janu-

ari  - aan het oefenen in de grote zaal van de

Skûle.

Onder leiding van regisseur Atsje lettinga en

assistente Pytsje de Jong worden momenteel de

teksten gelezen en deze worden eventueel

bijgesteld aan de personages.

Er werken zo`n 30 spelers mee aan dit project. Er

doen niet alleen spelers uit Metslawier mee, maar

ook uit de omliggende dorpen en Gemeenten.

Iedere dinsdagavond is de spelers-ploeg aan-

wezig in de Skûle om “Riemck” onder de knie te krijgen.

Vanaf april/mei zal er op het Stinse-terrein – master fan Loanstrjitte-  verder worden geoefend en

hier zal ook het decor langzamerhand vorm krijgen.

Inmiddels zijn tal van dorpsbewoners benaderd om te helpen met het ‘mienskips’- evenement. De

dorpsbewoners - die benaderd zijn door het Bestuur – zijn ontzettend positief en velen hebben

hun medewerking toegezegd.

Net zoals voorgaande openluchtspelen in Metslawier zullen er de komende tijd wederom zo`n 100

dorpsbewoners en spelers actief zijn.

Denk alleen maar aan bijvoorbeeld de Sponsor en subsidiecommissie , decorbouw,catering, kled-

ing en schmink,,ehbo,tribunebouw etc.

Allemaal door inzet van onze vrijwilligers.....!

En ook niet te vergeten de professionals zoals Licht en Geluid, Evenementenverhuur.

In de volgende MA meer over het aankomende spektakel in september en u kunt ons ook volgen

via onze website –www.iepenloftspulmitselwier.nl en onze facebookpagina.

Het Bestuur – Stichting Iepenloftspul Mitselwier















- Dorpsbosjes -

In de tachtigerjaren van de vorige eeuw zijn er rondom veel dorpen in de kleistreken

bosjes aangeplant. Deze gaven beschutting tegen de wind en er werden wandelpaden

in aangelegd.

Het wandelend publiek maakte er dankbaar gebruik van, met of zonder hond.

Ik zelf loop er bijna elke dag wel even doorheen en je ziet de natuur met de seizoenen

veranderen. Het geeft me altijd een goed gevoel. Gelukkig dat dit hier op de kale klei

toen  is aangepakt.

Maar....denk ik: Als je iets plant of bouwt, moet dit onderhouden worden. Doe je dit niet

dan verandert het na verloop van tijd in een gigantische puinhoop.

Dit dacht ook een groep mensen uit Metslawier.  

Zo,n 20 jaar geleden hebben ze de koppen bij elkaar gestoken, de handen uit de

mouwen en ieder jaar 4 a5 maal op een zaterdag werd er in  de bosjes gewerkt om ze

toonbaar te houden. Er werd gesnoeid en opgeruimd en de bosjes zagen er altijd net-

jes uit. Het gaf een heel stuk saamhorigheid en dorpsgevoel. De groep bestond uit

ongeveer 20 man in de leeftijd van 15 tot 80 jaar. Deze groep mensen werden al gauw

de "bosbroeders" genoemd. Alleen de

naam al geeft je een warm gevoel. Ze

deden dit vrijwillig. Wel kregen ze

koffie en na afloop een kom soep .  Er

waren mensen die de leiding namen

en verantwoordelijkheid toonden.

Kortom, het liep als een trein en dat

was zichtbaar voor iedereen. Toen zag

het bos er goed uit.

Maar het moest anders vond de

Gemeente en Staatsbosbeheer, veel

beter uiteraard.

Het hout moest vermarkt worden en

het bos moest verder aan de "natuur"

overgelaten worden. De bosbroeders,

door de gemeenteraad bosjesmannen

genoemd hebben zichzelf opgeheven.

Als je nu door de bosjes loopt is het

nieuwe beleid zichtbaar. Huilen is het.

Jammer, jammer, jammer. Het bos is

een puinhoop, maar wat misschien

nog minder is dat er een

saamhorigheidsgevoel is verdwenen.

Om dorpen leefbaar te houden is dit

heel belangrijk.

Metslawier

Piet de Vries.



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




