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De volgende Metslawier Aktief verschijnt in week 52.
Kopij kunt u voor 1december 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
PS: de foto op het vorige nummer van MA is genomen door dhr. Sterk
Heeft u ook een mooie foto voor de omslag van Metslawier Aktief?
Mail deze naar: redactie-ma@hotmail.com

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Hierbij alweer het 3de nummer van Metslawier Aktief in 2020, een jaar wat we niet
gauw zullen vergeten i.v.m. de Corona perikelen.
In dit nummer ook weer voor een ieder wat wils. Nieuws van de Doarpstsjerke
Metslawier over de restauratie van het orgel, de tentoonstelling 75 jaar vrijheid en
expositie "Tusken Waed en Ie" met werk van Rein Halbersmaen en niet de vergeten de
Expositie Veelzijdig Vilt .
Ook de nieuwe bewoners van De Singel stellen zich in dit nummer aan u voor.
De redactie van Metslawier Aktief wenst u veel leesplezier.
PS: Heeft u een foto waarvan u denkt die kan geplaatst worden op het voorblad, mail
deze dan naar redactie-ma@hotmail.com

Weer verkrijgbaar...................
Hallo allemaal,
Bij Jan en Alie Popkema op de
Snikke 5 zijn ze weer volop
verkrijgbaar:

Biologisch met de hand
geplukte appels.
Voor appeltaart, appelmoes
of appelbeignet.
1 zak a 2½ kg 2,00.
Biologisch houdbaar appelsap
Fles a ½ liter 1,00
De opbrengst gaat volledig naar:
"Kinderen van de Zon"
Project voor straatkinderen in Peru

Skûle nijs...................
Beste dorpsgenoten,
We zijn door de jaren heen gewend om
dorpsgenoten van 55 + uit te nodigen bij
de activiteiten in de Skûle. Vooral de
bewoners van de aanleunwoningen
naast de Skûle maakten hier veel
gebruik van.
We vinden het dan ook heel erg jammer
dat we vanwege de Corona maatregelen, met name de uitvoering van de 1,5
meter regel, de bewoners van de aanleunwoning (nog) niet kunnen ontvangen
in de Skûle.
De ruimte in Romsicht is beperkt en met de bewoners van de Skûle in de zaal zitten
we op onze max.
We hopen dat er betere tijden komen zodat we iedereen weer kunnen verwelkomen in
de Skûle.
Blijf positief
De mooiste dingen in het leven zijn geen dingen. Het zijn mensen, plaatsen, ervaringen. Het zijn gevoelens van liefde, vreugde, verbinding, begrip en plezier. In de tijden
van corona wordt dit extra duidelijk.
Het leven draait niet om rijk zijn, populair zijn of hoog opgeleid zijn. Het draait om liefdevol, vriendelijk en echt zijn.
Wees dankbaar.
Wees vandaag dankbaar en bedenk je hoe rijk je bent. Je familie en vrienden zijn onbetaalbaar. Je welzijn is je welvaart. En je gezondheid is goud waard.
Het beoefenen van dankbaarheid is geluksvaardigheid nummer één. Neem hier juist nu
de tijd voor.
~ Ik werd vanmorgen wakker. Kon kleren aantrekken. Er was stromend water. Ik kon
eten en drinken. Het leven is goed. Ik ben dankbaar. ~

Voor de kinderen.......... kleuren maar!

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 moesten we al melden dat alles anders ging dan eerder
gepland was. Na een periode waarin Mienskipshûs Doarpstsjerke gesloten was
hebben we op 27 juni de deur weer geopend tijdens de openingstijden op zaterdag en
zondag. Natuurlijk hebben we ivm het corona virus de nodige maatregelen genomen
en vragen we bezoekers zich te houden aan de aanwijzingen van de vrijwilligers.
Ook de komende tijd zal het programma nog aangepast worden. Op de website vindt
u steeds de actuele activiteiten die plaats vinden.

Restauratie orgel.
Krant ondersteunde ruim twee eeuwen pijp in monumentaal kerkorgel.
Tijdens de restauratie van het
kerkorgel is een knipsel van de
Leeuwarder courant van 5
april 1818 gevonden. In de
afgelopen maanden is het
Radersma-orgel
gerestaureerd, onder een grote holpijp
in de zijwand kwam het knipsel
tevoorschijn.
In 1816 werd het orgel door Jan Reinders Radersma uit Wieuwerd gebouwd, hij overleed echter ook in datzelfde jaar. Het orgel werd vervolgens afgemaakt door Lambertus
van Dam, die het orgel vervolgens in 1819 in de Sint-Remigiuskerk van Spannum plaatste. In 1913 werd het orgel door Bakker en Timmenga verplaatst naar Metslawier, waar
het op een eenvoudige tribune van paneelwerk op de galerij boven de consistorie een
plaatsje kreeg. In 1985 werd onder toezicht van Mense Ruiter Orgelbouwer het orgel
gerestaureerd en terug gebracht in de oorspronkelijke vorm. Mense Ruiter was daarbij
verantwoordelijk voor het orgel terwijl vrijwilligers de tribune en de kasten voor hun
rekening namen.
Afgelopen maanden heeft er een grote restauratie van het binnenwerk van het
Monumentale orgel plaatsgevonden. Tijdens deze restauratie werd het krantenknipsel
gevonden door een medewerker van orgelbouwer Mense Ruiter. Ruim twee eeuwen
heeft het krantenknipsel als pakking dienst gedaan onder één van de grote holpijpen
aan de zijkant van het orgel.
Deze restauratie was niet mogelijk geweest zonder een financiële bijdrage van subsi-

die SIM en giften van Gemeente DDFK, DOM, Rabobank, Stichting Behoud
Nederlands Orgel, Bredius Stichting, Meindersma-Sybenga- Stichting, WiersmaReitsma-Stichting, Stichting Femma van der Schaaf, Naast particulieren giften, eigen
bijdrage en vrijwilligerswerk is de restauratie mogelijk geworden.
Nu het orgel gerestaureerd is, is het ook mogelijk om het kerkorgel meer te bespelen
en te laten horen. Zodra dit mogelijk is verwacht men als afsluiting van deze restauratie
een bijeenkomst te kunnen organiseren. Hiernaast zullen er regelmatig orgelconcerten
plaats gaan vinden.
Bent u een professionele kerkorganisten en wilt u dit unieke instrument eens bespelen
dan bent u ook welkom tijdens de openingstijden. Tegen een kleine geldelijke vergoeding kan het orgel worden bespeeld. De aanwezige vrijwilligers helpen u graag
verder.
Tentoonstelling 75 jaar vrijheid en expositie "Tusken Waed en Ie" met werk van
Rein Halbersma is tot 20 september aanwezig.
Tot en met 20 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.
Ook tot 20 september is er in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier een expositie van werk van Rein Halbersma uit Kollum. Er 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.
Expositie Veelzijdig Vilt
26 september t/m 22 november 2020
Elk
jaar
heeft
Mienskipshûs
Doarpstsjerke Metslawier een tentoonstelling op gebied van handwerken. Dit jaar een expositie met
werkstukken van vilt gemaakt door
Thea Kroese uit Buitenpost.
De expositie Vilt is een greep uit het
werk dat Thea in de afgelopen jaren
heeft gemaakt. Haar werkstukken
verbeelden veelal de Friese natuur.
Zo zien wij zeegezichten, strandvondsten, de bast van een boom terug in wandpanelen, in kleding en in vrijstaande
objecten. "Ik kan mij helemaal uitleven in de prachtige wollen lokken, gekleurde fijne
wol en zijde. Steeds is er weer de verwondering dat uit losse vezels een bijzonder
geheel ontstaat", aldus Thea.
Tijdens de expositie is Thea regelmatig aanwezig en geeft ze bovendien twee workshops. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website en Facebook pagina.

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan de Doarpstsjerke, een plek waar deze
oude techniek van het vilten prachtig tot zijn recht komt.
Toegang is gratis; een gift wordt op prijs gesteld.
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:
- Goede ideeën voor activiteiten welkom zijn.
- Gift aan de Doarpstsjerke altijd welkom zijn en ten goede komen aan het onderhoud
van het gebouw. Stichting Doarpstsjerke Metslawier is een ANBI instelling. U mag uw
gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting
Als u mee wilt helpen als vrijwilliger, freon wilt worden of meer over bovenstaande wilt
weten dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid of bovenstaande mailadres
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........
De bewoners van de Singel nummer 1 in Metslawier.
Graag stel ik Johan en Monique Sloots aan u voor, respectievelijk 59 en 58 jaar oud. Het echtpaar
is afkomstig uit Veghel. Veghel is een plaats in Noordoost Brabant, telt ongeveer 45.000 inwoners en is gelegen tussen Helmond en 's-Hertogenbosch in de Meierij, o.a. bekend uit het liedje
van Guus Meeuwis.
Johan werkt al 23 jaar als instellingskok bij zorgorganisatie BrabantZorg en doet dat nu vanuit
Metslawier. Het is natuurlijk te ver (250 kilometer) om dagelijks van
en naar het werk te rijden. Daarom verblijft
Johan door de week op
hun klipperaak die in
Vreeswijk aangemeerd
ligt.
De
klipperaak
Geesina Maria is bijna
identiek aan een fries
skûtsje; de opbouw van
het schip komt helemaal
overeen, het heeft alleen
de kop van een klipper.
Op dit schip hebben Johan en Monique vroeger zelf vijf jaar gewoond. Na die vijf jaar hebben ze
een huis gekocht in Veghel.
Johan hoopt over een jaar met vervroegd pension te gaan. Monique is al gestopt met werken. Zij
werkte eerst als receptioniste en later als archivaris in het klooster van de zusters
Franciscanessen in Veghel. Door inkrimping van het aantal zusters kwamen er banen te vervallen,
ook die van Monique. Met Johans pensioen in zicht was dat één van de redenen om naar
Friesland te verhuizen. Daar komt bij dat gezondheidsproblemen het echtpaar op een andere
manier naar het leven deed kijken, en de vraag rees bij hen wat je werkelijk nodig hebt om van
het leven te genieten. Voeg daarbij Monique's jarenlange wens om in Friesland te wonen en de
zoektocht kon beginnen.
Een betaalbaar huis en een goede plek voor het schip waren twee zoekcriteria. Al snel kom je dan
in Noordoost Friesland uit en het werd uiteindelijk de Singel 1 in Metslawier. Johan en Monique
noemen het een lot uit de loterij. Het perceel van het huis doet hen een beetje aan een schip
denken. Wonen op een schip zorgt voor veel sociale contacten. Aan de Singel is dat eender met
een voor- en achtertuin aan de straatkant. Bovendien vraagt een kleine tuin weinig werk en is er
straks voldoende tijd om te gaan varen.
Naast varen hebben beiden nog meer hobby's. Monique leest graag en veel, ze houdt van legpuzzels, met name die van Jan van Haasteren, en doet met plezier veel schilderwerk aan het huis.
Johan is geïnteresseerd in geschiedenis, zowel algemene als plaatselijke. Ook kookt hij thuis
meestal, maar de stoofpotjes in de slowcooker zijn Monique's afdeling.
Straks na zijn pensionering hoopt Johan ook meer tijd te steken in de LVBHB-vereniging. Deze
vereniging houdt zich actief bezig met het behoud van historische bedrijfsvaartuigen. Ze voelen
zich al helemaal thuis in een voor hen wildvreemd dorp. Op de dag van afhandeling van de officiële documenten waardoor het huis hun eigendom werd, lag er al een exemplaar van de landelijke krant waar ze op geabonneerd zijn in de bus. De bezorger uit Metslawier had daarop
geschreven: "Welkom in Metslawier".
Augustus 2020, BP

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

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

Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
p/a 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

Hoek Snikke /Skipfeartsein

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

