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De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 39.
Kopij kunt u voor 1september 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 uit eigen archief. Links op de foto J. Heeringa en rechts H. Meinema.
Heeft u ook een mooie foto voor de omslag van Metslawier Aktief?
Mail deze naar: redactie-ma@hotmail.com

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Vanaf 12 maart was het stil in Metslawier. Diverse evenementen werden afgezegd,
feestjes gingen niet door en zelfs voor begrafenissen golden strenge regels. En dat
alles door de infectieziekte COVID-19. De intelligente lockdown werd van kracht.
Iedereen kreeg hier mee te maken: zorgverleners, onderwijzend personeel,
winkelmedewerkers en ga zo maar door. Geen bezoek bij familie in de Skûle of het
Thomashuis, alleen contact op afstand.
Gelukkig zijn er in ons dorp geen slachtoffers gevallen. We kunnen met goede hoop de
toekomst tegemoet zien. Hoewel nog lang niet alles bij het oude is, is er weer meer
ruimte om elkaar te ontmoeten. Alles binnen de 1,5 meter-regel. U kunt bijvoorbeeld
naar een expositie in het Mienskipshûs of een terrasje pakken bij Café Veldzicht.
Wandelen en fietsen in onze prachtige omgeving is met het mooie zomerse weer op
zich al een feestje.
Hoe u de vakantieperiode ook door gaat brengen in eigen land of elders, wij van de
redactie wensen u een gezonde en prettige zomer toe.
Redactie MA

Veldzicht Metslawier is weer geopend!
Vanaf 1 juni 2020 mogen we, na maanden alleen de lunchroom geopend te hebben,
eindelijk weer helemaal los!
We hadden een succesvolle en drukke ‘heropening’ met een goed gevuld terras. De
tafels staan iets verder uit elkaar dan gebruikelijk en ook in het café zelf hebben wij de
nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. We hebben enkele barkrukken en stoelen
weggehaald om aan de anderhalve meter regel te kunnen voldoen.
Wij willen u dan ook vragen om u aan de regels te houden wanneer u een bezoek
brengt aan Veldzicht. Alles spreekt voor zich en staat ook duidelijk aangegeven in het
café, of vraag anders even het personeel…
Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij ook nieuwe openingstijden:
Maandag - Gesloten
Dinsdag - 10:30 t/m 20:00 uur

Woensdag - 10:30 t/m 20:00 uur

Donderdag - 10:30 t/m 00:00 uur

Vrijdag - 10:30 t/m 01:00 uur

Zaterdag - 10:30 t/m 01:00 uur

Zondag - 10:30 t/m 20:00 uur

Kijk voor meer informatie op: www.veldzichtmetslawier.nl

Er wordt Groene Stroom maakt in Morra!
Het postcoderoos (PCR) projecten in Morra is vorige week in productie genomen. Op
de nieuwe loods van Loonbedrijf Dijkstra & Zn zijn 184 panelen geplaatst door ASN
Dokkum. Onze netbeheerder Liander heeft de zonne-installatie aangesloten op het
stroomnetwerk.
De meeste zonnepanelen worden gebruikt door deelnemers uit Morra (44%), dan door
deelnemers uit Metslawier (34%) en 11% door deelnemers uit Lioessens. Er het is nog
steeds mogelijk om deel te nemen, informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Profiteren van korting
De deelnemers krijgen voor elke opgewekte kWh stroom, korting op de energiebelasting gedurende 15 jaar. Afbeelding 1 laat zien dat de energiebelasting + de btw daarover
meer dan de helft van de totale kWh-prijs is.
Afbeelding 2. De korting op de energiebelasting is meer dan 50%.

prijspeil juni 2020 EVO
De Postcoderoos-regeling heet zo omdat alleen huishoudens mee kunnen doen, die
wonen in het postcodegebied van de installatie of als hun postcode gebied grenst aan
de postcode waar de installatie in ligt.
In ons geval is de locatie aan de Achterwei 2, 9135 PN in Morra. Dat betekent dat alle
huishoudens met de onderstaande postcodecijfers mee kunnen doen:
- 9123 (Metslawier)
- 9131 (Ee)
- 9134 (Lioessens)

- 9124 (Jouswier)
- 9133 (Anjum)
- 9135 Morra

Voor wie is een postcoderoos project interessant?
De regeling staat open voor particulieren en MKB-bedrijven en is vooral interessant als men zelf geen zonnepanelen op het dak kan of wil hebben omdat bijvoorbeeld:
- de woning in beschermd dorpsgezicht staat,
- de woning niet goed ten opzichte van de zon staat,
- de woning wordt gehuurd,
- omdat de bewoners zonnepanelen op het eigen dak
lelijk vinden.
Of
Om zonder gedoe toch lekker te kunnen besparen op de stroom rekening.
Meedoen zonder van energieleverancier te wisselen?
Dat kan ook!
Neem geheel vrijblijvend contact op:
Geert Bril, Stasjonswei 5, 9123 JZ Metslawier, Tel. 24 22 27 of 06 8360 5177
Web: www.ecodon.nl
Mail: info@ecodon.nl
Op de website www.ecodon.nl kunt u zich vrijblijvend inschrijven om op de hoogte te
blijven.
PS
Heeft u een bedrijf en wilt u weten of uw dak geschikt is voor de postcoderoos?
De voordelen voor de eigenaar van het dak zijn:
- Er hoeft niet zelf geïnvesteerd te worden,
- Goed voor bedrijfsimago en nog meer binding met klanten in de nabij omgeving,
- Bijdrage aan verduurzaming, die gebruikt kan worden bij aanbestedingen bij b.v.
overheden,
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aspect en het sociale aspect van goede
buur willen zijn,
De Energie Coöperatie draagt zorg voor het gehele project en gedurende de gehele
looptijd.

Stichting Iepenloftspul Mitselwier
Lykas elts wit en begrypt kin der dit jier - fanwege
de korona - gjin iepenloftspul hâlden wurde yn
Mitselwier.
Lykwols! It Bestjoer,spilers en de regy binne op
dit stuit - efter de skermen - drok dwaande om de
útfiering (en) fan "Riemck fan Ropta" folgjend jier
juny wol op it Stinzeterrein te hâlden.
Yn septimber hoopje wy mear dûdlikens te krijen
oer wat der it kommend jier mooglik is yn dizze
koronatiid. Wy hâlde jimme op`e hichte.
Groetnis
Bestjoer Stichting Iepenloftspul Mitselwier

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.

In de vorige metslawier Aktief heeft u het programma voor de eerste maanden van 2020 kunnen
lezen. Alleen toen was er het coronavirus en moesten wij ook de deur sluiten en activiteiten
annuleren. Inmiddels gaat langzaam het "normale" weer starten. Ook Mienskipshûs Doarpstsjerke
gaat op 27 juni de deur weer openen.
Ook al was de Doarpstsjerke niet open, toch was het soms druk in de tsjerkebuorren. In deze metslawier aktief kunt u lezen wat er zoal is gebeurd en wat de komende tijd gepland staat. Bekijk ook
regelmatig de vernieuwde website of de facebook pagina waarop de actuele berichten staan.
Klok luid als teken van hoop.
Ook Mienskipshûs Doarpstsjerke in Metslawier heeft eind maart tot 5 mei meegedaan aan de landelijke actie klokken van hoop op woensdagavond.
We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat
we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig
vinden om thuis deze weken door te komen. En we luiden de klokken als boodschap aan alle
werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land
betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan
om medemensen te helpen.
Het slotluiden van deze periode vond plaats op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). Voor de laatste
keer hebben toen de klokken als teken van hoop en troost voor ons land geluid. Hiermee markeerden we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten horen
dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!
Wist u dat de kerkklok die in de toren hangt gemaakt is door Petrus Overney in 1711.
Petrus Overney was een Nederlandse bronsgieter en klokkengieter in Suawoude gedoopt op
1636 en in 1711 in Leeuwarden is overleden. Petrus Overney was in de periode 1670-1711 te
Leeuwarden werkzaam als klokken-, kanonnen- en vijzelgieter. Hij was de opvolger van klokkengieter Jurjen Balthasar. De klokken leverde hij voornamelijk in de provincie Friesland. De klok van
Metslawier is mogelijk de laatste klok die hij heeft gemaakt.
Restauratie orgel.
In 1985 heeft het monumentale Radersma orgel in de toen nog Hervormde Kerk Metslawier een
ingrijpende restauratie ondergaan. Na inspectie van Mense Ruiter Orgelmakers B.V. in 2018
bleek dat het orgel een grote restauratie beurt nodig had. Begin Januari is gestart met deze
restauratie toen duidelijk was dat het benodigde bedrag mede door eigen inbreng en bijdragen
van subsidie en diverse fondsen gedekt was. Echter zoals zo vaak werd er tijdens de restauratie
ontdekt dat er dringend extra werkzaamheid uitgevoerd moesten worden. Inmiddels zijn deze
werkzaamheden ook uitgevoerd en is het Orgel klaar voor de toekomst. Op de website vindt u verschillende foto's van de werkzaamheden.
De bedoeling is dat er een activiteit wordt georganiseerd ter afsluiting van de restauratie. Wanneer
dit gebeurt is op het moment nog niet duidelijk maar volg de berichten hierover op de website en
media.

Geannuleerd.
De afgelopen jaren was Mienskipshûs Doarpstsjerke deelnemer aan Tsjerkepaed, Orgelpaed in
Fryslân en de Orgeldag van Hunzeorgel in Leens. Van de organisaties hebben we bericht ontvangen dat er dit jaar ivm corona geen activiteiten plaats vinden vanuit deze organisaties.
Ook de Expositie Frysk vilt die gepland was van 4 april t/m 21 juni kon niet plaatsvinden en wordt
verplaatst naar dit najaar. Het geplande optreden door Marjol Flora moest ook worden geannuleerd, we hopen dit ook te kunnen verplaatsen naar dit najaar.

U bent weer welkom.
Vanaf 27 juni a.s. gaat de deur weer open. Voor de komende zomerperiode is de doarpstsjerke
weer toegankelijk op zaterdag en zondagmiddag voor bezoekers aan de tentoonstellingen of het
bezichtigen van het gebouw. Ook voor het Mienskipshûs zijn de maatregelen ivm het coronavirus
van toepassing Tijdens de openingstijden kunnen bezoekers zich aanmelden bij de ingang van
het gebouw, u krijgt dan toegang mits het maximale aantal bezoekers nog niet aanwezig is in het
gebouw. Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers op tijdens het bezoek.
Tentoonstellingen.
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 vrijheid door te geven.
Tot eind september 2020 is een gedeelte van het
Mienskipshûs (consistorie) ingericht met een tentoonstelling met artikelen, verhalen over oorlog en
vrijheid. Verschillende dorpsbewoners hebben artikelen beschikbaar gesteld voor deze tentoonstelling. 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 hoofdkwartier was gevestigd in Metslawier.
Natuurlijk is er gelegenheid om plaats te nemen aan de tafel, een boek te bekijken, een oude krant
te lezen, de film te bekijken, 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.
Tijdens de openingstijden van het Mienskipshûs bent u welkom. Koffie / thee staan voor u
klaar of wordt voor u vers gezet.

Expositie Rein Halbersma "Tusken Waed en Ie"
Op 27 juni a.s. opent Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier weer de deur voor bezoekers op
zaterdag en zondagmiddag. Van 27 juni tot en met 20 september 2020 is er in het Mienskipshûs
Doarpstsjerke Metslawier een expositie van werk van Rein Halbersma uit Kollum.
In de Doarpstsjerke van Metslawier wordt een serie van aquarellen ten toon gesteld van, o.a. het
Lauwersmeergebied, Terschelling, vissserijhaven Lauwersoog en N.O. Fryslân.
Ook zijn er olieverf schilderijen te zien die zijn geïnspireerd op de mooie landschappen van dit
hiervoor genoemde deel van Fryslân. De tentoongestelde werken zijn te koop.
Rein Halbersma werd geboren te Leeuwarden [1949] en groeide op te Wanswerd a/d Streek.
Al op jonge leeftijd bleek zijn aanleg voor tekenen. Na 1979 ging hij zich serieus aan de kunst wijden en volgde een tiental jaren lessen bij verschillende bekende kunstenaars.
Zijn favoriete onderwerpen zijn dieren {paarden en koeien} en landschappen.
In de zomermaanden trekt Rein Halbersma er vaak op uit op de fiets of met de auto om landschappen te tekenen en te aquarelleren. Beeld en compositie, welke in gedachten ontstaan, ver-

Dokkumer Nieuwezijlen / Aquarel
beeldt hij al schilderend. Intuïtief en gevoelsmatig wil hij zo dicht mogelijk bij het onderwerp
komen. Zo zegt hij: "Bij de dieren gaat het niet om aaibaarheid, maar om lichaamstaal, de uitdrukking in de ogen of jeuk aan de huid". Om dit zo adequaat mogelijk uit te drukken gebruikt hij
zijn schildersmaterialen.
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.
Ook voor het Mienskipshûs zijn de maatregelen ivm het coronavirus van toepassing
Tijdens de openingstijden kunnen bezoekers zich aanmelden bij de ingang van het
gebouw, u krijgt dan toegang mits het maximale aantal bezoekers nog niet aanwezig is in
het gebouw. Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers op tijdens het bezoek.
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

Even voorstellen........
Astrid en Nicola Gootjes, beiden 60+ wonen sinds december 2019 met heel veel plezier aan de Tsjerkebuorren 13
in Metslawier.
Oorspronkelijk komen beiden uit Amsterdam, maar ze
hebben in hun leven op diverse plekken gewoond.
Uiteindelijk zijn ze via Badhoevedorp in Hoofddorp terecht
gekomen. En net als in andere Randstedelijke gebieden
werd het ook in Hoofddorp steeds drukker. De mensenmassa en de herrie deed het verlangen naar rust toenemen. En toen de pensioenleeftijd in zicht kwam, was dat
dé gelegenheid om naar een andere, rustiger woonplek
op zoek te gaan.
Beiden houden van rust en ruimte en daarom richtte de
zoektocht zich op het gebied rond Dokkum. Op een zeker
moment werd er een afspraak gemaakt met de makelaar
om een huis in Metslawier te gaan bekijken. Omdat de
dames te vroeg in Metslawier waren gearriveerd en het
Mienskipshûs in de Tsjerkebuorren open was voor publiek
besloten ze eerst in het kerkje rond te kijken. Er was op dat moment een expositie over kantklossen. Ze raakten in gesprek met de vrijwilligers van het Mienskipshûs . Al snel kwam het doel
van hun bezoek aan Metslawier ter sprake. Eén van de vrijwilligers vertelde dat ook in de
Tsjerkebuorren een leuk huis te koop stond. Zij wees hen het huis en Astrid en Nicola belden op
het betreffende adres aan. En vanaf toen, bij binnenkomst, was het liefde op het eerste gezicht.
Natuurlijk hebben ze ook de oorspronkelijke bezichtiging waar ze voor gekomen waren gedaan
maar Tsjerkebuorren 13 had hun hart veroverd. Het resulteerde uiteindelijk in de koop van hun
huidige huis.
Het stel heeft twee zonen, Ingmar en Kjell. De broers zijn allebei werkzaam bij de KLM: Ingmar
als piloot en Kjell als cabin attendant (steward) en zij wonen in Haarlem.
Vóór haar pensionering was Astrid werkzaam als diëtist in een ziekenhuis in Amsterdam. Hoewel
ze all- round was, waren de klinisch patiënten haar aandachtsgebied. 40 jaar heeft ze in hetzelfde
ziekenhuis gewerkt en veel veranderingen voorbij zien komen, o.a. diverse fusies. Daarnaast
werd op een zeker moment niet meer in het ziekenhuis zelf gekookt maar maakte men gebruik
van een cateraar. Daardoor had Astrid als diëtist minder invloed op de maaltijden en de samenstelling daarvan.
Nicola heeft een deel van haar werkzame leven bij de Nederlandse Spoorwegen doorgebracht.
En ook aan de Spoorwegen ging de fusiegolf niet voorbij. Strukton heette het bedrijf waar Nicola
als maintenance engineer werkte. Plannen van onderhoud en daardoor storingen voorkomen was
één van haar taken. Eén fout kon grote gevolgen hebben. Toen ze voor haar werk dagelijks van
Hoofddorp naar Nijmegen moest reizen werd het tijd om te stoppen.
Nicola vertelt dat als ze opnieuw een keus zou kunnen maken ze zeker voor een baan in de zorg
zou hebben gekozen. Haar werk als vrijwilligster waarin het ging om het begeleiden van jonge
mensen in een internationaal gezelschap heeft haar altijd veel voldoening gegeven.
Door corona konden ze tot voor kort nog weinig ondernemen: theaters en musea waren gesloten.
Wel hebben ze in december 2019 nog genoten van een concert van Fryslân Brass in het
Mienskipshûs. Gelukkig hebben ze nu alle tijd om heerlijk te koken (Nicola), piano te spelen
(Astrid) te wandelen, lezen, fietsen en de omgeving verkennen. En als de maatregelen verruimd
worden willen ze zeker op zoek naar een koor om zich bij aan te sluiten. Wat muzieksmaak betreft zijn ze beiden liefhebbers van Karl Jenkins.
Behalve deze kennismaking in de MA hebben de dames een geslaagd openhuis voor de buurt
gehouden; ze voelen zich hier helemaal thuis.
Juni 2020
BP

Corona en De Skûle
We hebben met elkaar de afgelopen
periode een bijzondere tijd beleefd.
Onze bewoners hebben de impact
van het coronavirus duidelijk meegemaakt.
Sluiting locatie voor bezoek
Vanaf donderdag 12 maart zijn de
woonzorglocaties van Elkander dicht
gegaan voor bezoekers. Een
rigoureuze maatregel voor zowel de
bewoners, als voor de familie. Het doel van de maatregel was om corona ‘buiten de
locatie’ houden en dat is tot nu toe gelukt. Voor het personeel betekent het dat we de
richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt volgen (anderhalve meter afstand / kleine
sociale kring / handhygiëne toepassen en bij klachten – hoesten / keel / koorts klachten - thuisblijven).
Vrijwilligers
De maatregel betekende eveneens dat de vrijwilligers die tot de risicovolle groep
behoren voorlopig niet aanwezig konden zijn voor het ondersteunen bij activiteiten op
locatie.
De Skûle – geen besmettingen
De afgelopen twaalf weken is er gelukkig geen sprake geweest van coronabesmetting
bij bewoners en personeel van De Skûle.
De bewoners konden en kunnen deelnemen aan activiteiten waarbij de 1 ½ meter als
uitgangspunt diende / dient.
Inmiddels is één vaste bezoeker per bewoner welkom in De Skûle en mogen we vanaf
15 juni meerder bezoekers ontvangen. Er wordt nagedacht hoe dit in de praktijk vorm
krijgt. Voor de bewoners is het geweldig dat men na 11 weken de familie weer kan en
mag ontmoeten.
Attenties
In de afgelopen weken zijn er vele attenties voor bewoners en personeel bij De Skûle
afgegeven. Van bloemen / tekeningen van kinderen / bonbons / cadeaukaarten / gebak
/ cakes / paaseieren / tot buiten optredens. Hartverwarmend allemaal!!
Nieuwe normaal
Wanneer De Skûle coronavrij vrij blijft hopen we binnenkort in het nieuwe normaal (met
1 ½ meter afstand) toegankelijk te zijn voor een ieder.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de aandacht voor onze bewoners en onze zorgprofessionals in de afgelopen weken. Dat heeft ons erg goed gedaan.
Grytsje Woudstra, De Skûle,Metslawier

Nieuws van Ropta Boys
Begin maart hadden we wel van het Corona virus gehoord maar waren
we ons er nog niet van bewust van wat komen ging. Voor het voetbal veranderde dat op 12 maart toen de KNVB, op basis van maatregelen van de overheid, besloot alle voetbal, inclusief trainingen
en bijeenkomsten niet door te laten gaan. In eerste instantie tot
31 maart maar intussen weten we wel beter. Op 31 maart werd
besloten dat de competitie definitief niet werd uitgespeeld wat
inhield dat er geen kampioenen kwamen maar dat er ook niet gedegradeerd kon worden. 29 april mochten de jongere voetballers weer
beginnen te trainen, de voetballers t/m 12 jaar konden vrij trainen, de jeugd
t/m 18 jaar mochten weer oefeningen doen met de bekende 1,5 meter afstand. Wel met een
aantal beperkende regels, waaronder thuis omkleden, een ouder langs de lijn, maar ze konden in ieder geval weer los. Op 11 mei mochten de senioren hun kunsten ook weer vertonen en konden ook weer trainen. Ook weer met 1,5 afstand ertussen, dus geen partijspel.
Vanaf 1 juni kon de jeugd t/m18 jaar ook weer partijspel doen zonde 1,5 meter afstand.
Zaterdag 20 juni is er voor de jeugd een afsluiting van het seizoen. Natuurlijk moeten we ons
hier ook weer houden aan de regels. Dit betekent o.a. ook dat er geen ouders aanwezig
mogen zijn.
De violen actie kon wel doorgaan maar wel in andere vorm. In samenwerking met kwekerij
Keegstra uit Nes werden de violen op een aantal verkooppunten gebracht. Hier kon men
naartoe gaan om de violen te kopen. Ondanks dat er wat minder violen verkocht werden
was het toch een succes. Het darttoernooi en de kaartavonden konden geen doorgang vinden. Ook het inmiddels bekende ASD Copa Ropta toernooi die na het seizoen gehouden
zou worden vind geen doorgang. De Poeisz heeft de "muntenactie" halverwege afgeblazen
maar heeft iedere deelnemende club wel 1000 euro geschonken.
Geen voetbal dus maar dat wil niet zeggen dat er op bestuurlijk niveau niets gebeurde, via
skype werd er vergaderd want de voorbereidingen voor komend seizoen moesten doorgaan
en daar zijn we volop mee bezig. De teams moeten ingedeeld worden, trainers en leiders
moeten gezocht worden, komt er een 3e efltal of blijft het een 7tal. Wel is duidelijk dat Kees
Kool komend seizoen trainer van het tweede elftal wordt. Kees trainde het 2e elftal ook al
na de winterstop. Daarmee is de trainersstaf voor de senioren met David Elmendorp (trainer 1ste elftal) en Klaas de Boer (keeperstrainer) voor seizoen 2020-2021 rond. Het
jeugdbestuur is weer op volledige sterkte. Johannes de Groot heeft na vele jaren het
jeugdbestuur verlaten maar met de volgende bestuursleden: Rudi Torensma(voorzitter), Jan
Wijnsma, Aukje Weidenaar, Jacob Torensma en Jimke Haaksma is het jeugdbestuur weer
compleet.
Martha Boersma is sinds een jaar masseuse bij Ropta Boys en is een paar keer in de week,
meestal ronde de trainingen van het 1e elftal aanwezig op het sportveld. Zij is er niet alleen
voor de senioren maar ook voor de jeugd. Mochten (jeugd) leden fysieke problemen hebben
en een behandeling van Martha willen neem dan contact met haar op. Informatie komt binnenkort op de site van Ropta Boys. Voor jeugdleden onder de 16 jaar geldt dat ze goedkeuring van de ouder(s) moeten hebben voor een behandeling. Het toestemmingsformulier
is te downloaden op de site. Tot zover nieuws van VV Ropta Boys, geniet van de vakantie,
Stay Safe en hopelijk tot begin september als de bal weer gaat rollen.
RS

De Kerk van Metslawier Niawier in coronatijd
Het zijn vreemde en bijzondere tijden. En omdat we
ons voor elkaar verantwoordelijk voelen houden we
afstand. We kunnen elkaar
niet
ontmoeten
en
opzoeken zoals we gewend
waren. Deze woorden
schreef ds. Adema in een
nieuwsbrief. Via deze brief
houden we elkaar op de
hoogte van het wel en wee
wat er achter de schermen
wordt gedaan.
Ook in deze brief een mooi
idee van de kerkrentmeesters zoals hieronder
beschreven. Het lijkt mij
mooi om ook als dorpsbewoners hier aan mee te
kunnen doen.
Initiatief:
We hebben een leuk initiatief bedacht! Als kerkrentmeesters hebben we ons
bezig gehouden met het
ontwerpen en laten drukken van ansichtkaarten. Dorpsbewoners hebben we gevraagd
foto's te maken en die foto's hebben we laten drukken als ansichtkaart. De kaarten
worden door de kerkrentmeesters verkocht. Ze zitten verpakt in een mapje van 10
kaarten, voor de prijs van 7,50 en 2 mapjes van 10 kaarten voor 12,50. U kunt dit
bedrag overmaken o.v.v. ansichtkaarten op rekening nummer NL 88 RABO 0343 3843
88 van de kerk en dan worden ze bij u thuis bezorgd. Natuurlijk mag het ook contant.
Laat het ons weten, dan brengen we de kaarten bij u aan huis. Een uniek setje kaarten,
voor en door dorpsbewoners. Van harte bij u aanbevolen.
U mag het bedrag ook bij Leo Mooibroek in de brievenbus doen, dan bezorgd hij de
kaarten bij u aan huis en zorgt hij ervoor dat het bedrag wordt overgemaakt op het
rekening nummer van de kerk.
We hopen, samen met u, op betere tijden maar voor nu wensen wij u allen gezondheid
toe voor u en uw naasten. Wij hopen dat het niet lang meer duurt voordat wij weer met
elkaar samen de diensten kunnen beleven in ons kerkgebouw!

Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com
http://www.doarpstsjerke-metslawier.nl
Bankrekening: NL14RABO0187695288
KvK: 61131075

Machtiging:
Ja, ik word freon fan Mienskipshûs de Doarpstsjerke Metslawier.
Ik machtig de St. Doarpstsjerke om, tot wederopzegging, jaarlijks / éénmalig
van mijn aangegeven bankrekeningnummer ……….…. af te schrijven als
donatie.
Naam en voorletters: ….................……………………………………………………
Adres: ………………………................…………………………………………………
Postcode en woonplaats: ….............……….…………………………………………
E-mailadres …………………..................………………………………………………
IBAN: NL .................................................................................................................
Handtekening …………………………………………………………………….
Graag retourneren aan:

Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
p/a Stationsweg 9, 9123 JZ Metslawier.

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van onze vereniging van Dorpsbelang Metslawier.
Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar 7,50. Om praktische redenen en gezien het geringe
bedrag willen wij heel graag de contributie d.m.v. automatische incasso innen. Door ondertekening
van dit formulier machtigt u onze vereniging om jaarlijks, rond eind december (dus betaling van het
afgelopen jaar), het lidmaatschapsgeld zijnde 7,50 van uw rekening af te schrijven. Opzegging
van uw lidmaatschap dient schriftelijk te worden gemeld aan de penningmeester van onze vereniging vóór 1 januari van het nieuwe lidmaatschapsjaar.
Naam: ____________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________ Nr.: ___
Postcode en woonplaats: 9123 ____ Metslawier
Datum: ____________________________________________________________
Bankrekening nr ._____________________________________________________
Handtekening: ______________________________________________________
U kunt dit formulier inleveren bij de penningmeester Sietze Verbeek, M. fan Loanstrjitte 16, Metslawier

Ut it archief fan myn heit, Geert Jongeling

Dorpsfeest 2021
Beste dorpsgenoten,
Hier even een berichtje van de Feestcommissie.
Het is nog niet zover, maar de Feestcommissie is inmiddels een paar keer bij elkaar
geweest om te vergaderen over het volgende dorpsfeest.
Op Facebook hebben jullie het al kunnen lezen: op 9, 10, 11 en 12 september 2021
gaan we ons dorpsfeest vieren!!
Het thema van het feest is nu nog niet bekend, want.... daarvoor willen we jouw input
vragen! Graag willen we van jullie weten wat jullie als thema voor het dorpsfeest
zouden willen. Dus.... heb je spetterende ideeën of suggesties voor het volgende
dorpsfeest, dan horen we dat graag!
Ideeën zijn van harte welkom. Jullie kunnen suggesties (tot 1 september) mailen naar:
feestmetslawier@gmail.com.
Alvast bedankt voor het meedenken!!
En hou ook Facebook in de gaten (Feest Metslawier) voor de laatste nieuwtjes over het
komende dorpsfeest!
Groeten van de Feestcommissie
Sijbe, Jurjen, Mirjam, Geziene, Sieb, Douwe Wytze en Marjan

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

