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Colofon



Beste dorpsgenoten,

Het coronavirus lijkt af te nemen, maar helaas steekt een ander virus nu de kop op.
Noem het maar het oorlogszuchtige agressievirus. En ook al merken wij dat niet aan
den lijve, toch houdt het ons erg bezig en zijn we begaan met alle mensen die hier
onder lijden. 

Deze Metslawier Aktief zal daar geen verandering in brengen, maar kan ons wel  doen
beseffen dat we onze prachtige woonomgeving misschien wel eens te weinig
waarderen.  

In deze editie leest u over jonge ondernemers uit ons dorp, over nieuwe bewoners,
over bewoners die al meer dan 60 jaar in Metslawier wonen, over de voorbereidingen
van het dorpsfeest, over de activiteiten in het Mienskipshûs en nog veel meer. Op deze
manier draagt het blad bij aan verbinding en kan het ons aanmoedigen om met elkaar
de leefbaarheid van ons dorp te behouden, en daar waar het kan te verbeteren. 

Veel leesplezier gewenst. 

Redactie MA 

Voorwoord

ZEM-commissie Metslawier-Niawier.
De huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie, die vorig jaar door de zending voor de
"Vluchtelingenkinderen in Griekenland" in Metslawier is gehouden, heeft € 707,15
opgebracht, dit is excl. bijdragen via QR-code en digitale collectebus. Dank voor uw
grote betrokkenheid!
Samen met Niawier en een gedeelte van Oosternijkerk (waar 2 dames graag voor
deze kinderen wilden collecteren) kon de zending vorig jaar december € 1516,84 naar
Kerk in Actie overmaken.

Een prachtig bedrag. Fijn, dat we op u konden rekenen en zeggen iedereen, die deze
collecte, op wat voor manier dan ook, heeft gesteund heel hartelijk DANK!
Kerk in Actie maakte d.d. 14 februari jl. bekend, dat de eindopbrengst over heel
Nederland € 697.000, - bedraagt. Dit is incl. bijdragen via QR-code en digitale col-
lectebus.

Een prachtig resultaat. We hopen, dat het leven van de vluchtelingenkinderen in
Griekenland hiermee iets draaglijker wordt en dat ze allemaal naar school kunnen.
Kortom, dat het hun welzijn gaat verbeteren.
Dankbaar kijken we op de collecteweek terug.

Een hartelijke groet aan u allen van de leden van de zending Metslawier-Niawier,
Sjoerd, Thea, Annie, Anita, Seerp, Eeltsje, Karin, Alie.





Bedrijf in beeld
Even voorstellen: 
Bedankt voor de pen, Kornelis de Vries.

Mijn naam is Mark Crans (32 jaar), samen met mijn vrouw Esther Crans-Wagner (28
jaar) en onze drie kinderen Wesley Sytze (10 jaar), Michelle (8 jaar), en Elisa (7 jaar)
en met nog een kleine baby op komst wonen wij sinds 1-06-2021 op de Balthasar
Bekkerstrjitte 30. 

Wonen jullie hier pas? 
Nee, ik woonde hier tot mijn 16e jaar. Toen
ben ik als stratenmaker begonnen in
Drogeham hierdoor was het makkelijker om
bij mijn vader in Drogeham te wonen. In deze
tijd ben ik mijn vrouw tegengekomen, toen
hebben we besloten om een woning in het
mooie Metslawier te gaan zoeken. Op mijn
20e jaar zijn we hier dan ook komen wonen in
de Pelfinne. Hierna zijn we al snel naar de
Julianastrjitte 13 verhuisd, hier hebben we 4
jaar met plezier gewoond totdat we ons huis
konden kopen op de Julianastrjitte 3. Al snel
kwamen we erachter dat we echter ruimtegebrek hadden met mijn startende bedrijf en
zochten we om een ander huis, toen kwamen we ons droomhuis tegen op de Balthasar
Bekkerstrjitte 30. Na heel wat geklust te hebben is het einde van het opknappen dat
ook bijna in zicht! 

Waarom moet je je dan nog voorstellen? 
Dat hoeft niet persé, ik kreeg de pen van mijn maat Kornelis de Vries en vroeg of ik in
de Metslawier Aktief een stukje over mijzelf wilde schrijven. 
Ik ben sinds mijn 29e voor mijzelf begonnen als Straat en Klusbedrijf Crans, ik hou
mijzelf vooral bezig met de glasvezel aanleg in Groningen. Ook heb ik veel particulier
werk en breid hierdoor mijn bedrijf steeds meer uit. Zo heb ik nu 7 werknemers in
dienst, en ben van plan om in de toekomst een allround service te worden in de
tuinaanleg, riolering en glasvezel kortom de plannen voor de toekomst zijn er wel. 
Maar eerst de tuin op de Balthasar Bekkerstrjitte mooi maken ?? 

Even iets over mijzelf: 
Favoriete tv-programma: De Vikings/ The Last Kingdom. 
Favoriete eten: Gerookte paling, zoute haring.
Drankje: Biertje.
Vakantie: Spanje.
Auto: Mercedes.
Muziek: Van alles wat. 

Grootste Wens: Een mooie, gezonde en gelukkige toekomst voor ons gezin, en een
succesvol bedrijf worden. 

Het mooiste plekje van Metslawier: Dat wordt straks de Balthasar Bekkerstrjitte 30! 

Aan wie geef ik de pen door: Aan mijn maat: TH. Machiela Straat en Grondwerken. 





Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de
Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier, welke zal worden
gehouden op maandag 11 april 2022 om 19.30 uur
in Café Veldzicht.
Ook dorpsgenoten die nog geen lid zijn, zijn van harte welkom.

***************************************************************

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Vaststellen agenda

3. Notulen van de jaarvergadering 15 april 2019 worden afgedrukt in de MA van
maart 2022 en op de site van Metslawier, neem deze mee.

4. Jaarverslag van de vereniging 2019

5. Financieel verslag 2019.
Het financiële verslag en de begroting worden tijdens de vergadering uitgereikt.

6. Verslag kascommissie/ benoemen nieuw lid voor de kascommissie.

7. Verslagen commissie dorpsbelang:
Feestcommissie
Carbid Team Metslawier
Groencommissie 
Sportstichting Metslawier 
Stichting Iepenloftspul
DOM Doarpstsjerke
Eventuele zaken Doarpsplysje Dhr.H.van der Laan.                         

8. Pauze

9. Presentatie fietsroute Sud Ie door Atsje Lettinga/Elizabeth Pilat

10 Rondvraag

11. Sluiting 

PS:  Dodenherdenking Metslawier.

Op 4 mei a.s. is er weer de jaarlijkse kranslegging door Basisschool De Rank en de
gemeente Noard East Fryslan. Kinderen verzamelen om 18.50 uur bij de school en
lopen daarna in stille tocht naar het monument. Rond 19.00 uur vindt de plechtigheid
plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.





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 directie Skule. Met kennisgeving afwezig
is  Dhr.O.Bouma van de Rank, Feije Sikkema bestuurslid DB en Mevr.I. Witteveen dor-
pencoordinator 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 veiligheid 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/ver-
bouwing 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 openingstijden 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 dorpsgemeenschap. 

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/continuiteit 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 gedach-
ten 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
overleg 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 (aanleun woning), Wilhelminastritte 5 – 11 en de Tunstrjitte 10. 

Mail gemeente Noard East Fryslan deelt mee dat wethouder de Graaf aangesteld is als
bestuurlijk 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 betrokkenen (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 bedrij ven.
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 be-
stuursleden. Bregt Elgersma deelt mee dat Anne Postma zich aangemeld heeft
en dat men nu bezig is te inventariseren wat voor behoefte er is op wandelge-
bied. 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 wer-
ven van standhouders maar Post Groningen organiseert dit. De braderie voor dit
jaar wordt gehouden op woensdag 21 augustus. R.Verbeek meldt dat de stand-
houders 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 aanmelden 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 vonden 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 poli-
tie 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 speeltuint-
je. 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 con-
sumentenbond een 10 heeft gekregen. Binnenkort is er een PostCodeRoos informatie
avond op 23 april 2019 in Morra. De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vri-
jstelling 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 uitn-
odiging 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 project gegeven. Het waddenfonds heeft bijna 5
miljoen euro subsidie toegekend aan de derde fase van dit project. De subsidie voorzi-
et 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.  

10 Sluiting 
Met dank voor ieders bezoek en inbreng sluit voorzitter Hette Meinema om exact 22.15
uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.  





Skûle nijs...................
Helaas hebben we de afgelopen
jaren minder contact met dorpsbe-
woners gehad en dit vinden ik per-
soonlijk erg spijtig.  Ik   hoop dan
ook dat hier binnen kort weer wat
verandering in mag komen.  

Zo hebben we al een afspraak met
de School gemaakt over nationale
pannenkoeken dag . Dit keer  gaan
we niet samen pannenkoeken eten
helaas, dat kan nog niet.  Maar de
kinderen gaan voor de ouderen ver-
sieringen maken, om het festijn op
te fleuren. En zo staan we toch een beetje in verbinding met elkaar. 

Gelukkig kunnen we  In de  Skûle wel activiteiten voor en met bewoners blijven doen ,
wel binnen een  eigen bubbel. 

Dit houdt in dat bewoners met vast aantal andere bewoners activiteiten kunnen blijven
doen. Deze bewoners zijn altijd de zelfden en de groepen mengen niet. 

Om dat wij de besmettingen in Nederland niet in de hand hebben. houden we het
werken met bubbels voorlopig in stand. En hopen zo Covid- 19 buiten de deur te
houden . 

Onze activiteiten zijn aangepast, zo  maken we nu ook veel gebruik van de beamer,
draaien muziek van Nederland zingt en kijken  kerkdiensten via scherm. 

Maar ook de spelletjes middagen, het knutselen en de bingo’s gaan gewoon door. En
ook is er  Iedere vrijdag middag een drankje met een hapje erbij.  

We hebben ook verschillende quizzen gemaakt waar in de verschillende groepen het
tegen elkaar kunnen opnemen. Zo spelen we tijdens de olympische spelen de quiz met
sneeuwballen. Met  allerlei verschillende vragen over de olympische spelen. Met de
vragen kunnen de groepen sneeuwballen winnen en met die sneeuwballen word na
afloop een spel gespeeld. Wie het spel wint gaat met de eer en leuk prijsje naar huis.  

Op  de Klink en in de Skûle zijn een Tovertafel en fiets labyrint gekomen  
Tovertafel is een interactieve manier om bewoners te
laten zien  beleven en horen direct aan de tafel. Met
een lamp worden er beelden op de tafel gepro-
jecteerd. Zo kun je bijvoorbeeld zelf prachtige
schilderijen maken zoals deze vlinder. 





Of je kunt meezingen met liedjes van vroeger die
gespeeld worden door een ‘grammofoonplaat’. 

Fiets labyrint 
Hier mee kunt u  een ontspannen fietstocht maken, op
fietssafari tussen de wilde dieren, herinneringen
ophalen in uw geboortedorp, of een stedentrip naar
Rome, New York of Parijs: met Fietslabyrint ligt de
wereld aan uw voeten! 

Ook kunt u onder het fietsen quiz vragen beantwoor-
den, wat het fietsen nog
leuker maakt.  

Zoals u hoort we vervelen ons nog niet in de Skûle.  

Maar we zouden het toch heel fijn vinden om ook de
dorpsbewoners weer te mogen ontmoeten en we ver-
langen naar de deuren weer voor iedereen open te doen.  

Groetjes Elly de Groot  
Welzijn coördinator de Skûle





Welmoed van Dijk, 52 jaar, en haar dochter Sinne, 10 jaar. 

Sinds oktober 2021 woont Welmoed met haar dochter Sinne aan de Master fan
Loanstrjitte 17. Welmoed is van geboorte een stadse, haar wieg stond in Dokkum. Vóór
Welmoed het huis in Metslawier kocht, woonde ze in Hantum en runde daar een bêd
en brochje. Maar omdat haar leven niet verliep zoals ze zich had voorgesteld, ging ze
eind vorig jaar op zoek naar andere woon-
ruimte en vond dat in het huidige huis. Het
past moeder en dochter als een jas. Een
beetje spijtig zijn de beperkte afmetingen
van de tuin. Aan de andere kant scheelt het
veel onderhoud en dat komt in het drukke
bestaan van Welmoed zeker van pas. De
afstand van Metslawier naar de school van
Sinne in Dokkum is ook goed te doen.
Kortom , de dames hebben het prima naar
hun zin in hun nieuwe onderkomen.  

Ook de huisdieren hebben zich lekker genesteld: drie honden (twee Galgo’s, één
Chihuahua) en een kat. De twee Galgo’s zijn via een stichting door Welmoed gead-
opteerd en hebben al vele jaren een heel goed leven bij haar. Daar was in Spanje geen
sprake van. De honden, die veelal als jachthonden werden ingezet, worden na verloop
van tijd afgedankt en heel slecht behandeld tot mishandeling en de dood toe. Bij
Welmoed hebben ze een leven als een prins! En op haar beurt beleeft Welmoed heel
veel plezier aan haar huisdieren. Een kuier op de zeedijk bij Ternaard is voor baas en
hond een plezierig uitstapje. 

In haar dagelijks leven houdt Welmoed zich bezig met de verhuur van diverse
vakantiewoningen in de nabije omgeving. Momenteel zijn dat er drie, en een vierde
staat op het punt geopend te worden. Haar werk bestaat uit marketing, het regelen van
de boekingen, in- en uitchecken, het stylen en inrichten van de vakantiewoningen en
beschikbaar zijn voor calamiteiten. Gelukkig heeft ze daarbij hulp voor het schoon-
maken van de vakantiewoningen en wordt een deel van de was uitbesteed. Toch kun
je rustig stellen dat dit werk dat Welmoed al meer dan acht jaar met plezier doet, meer
dan veertig uur per week beslaat op onregelmatige tijden. En de reviews laten over-
duidelijk zien dat haar gastvrijheid en de smaakvol ingerichte vakantiewoningen door
de gebruikers erg gewaardeerd wordt. Dat kun je op haar website (oarsasoarshan-
tum.nl) duidelijk zien. 

Heeft voor veel mensen het werk in coronatijd soms deels of geheel stilgelegen, in de
verhuurbranche was dat zeker niet het geval. Juist in deze periode was er veel vraag
naar een verblijf in één van de vakantiewoningen. Soms was er de behoefte bij mensen
om in een rustige omgeving te werken als het in het gezin thuis erg druk was, en soms
wilde men er even tussenuit. Welmoed heeft niet stilgezeten! En dat zal voorlopig ook
niet aan de orde zijn. 

Februari 2022 
BP 

Kennismaken met ..............





Het kan u natuurlijk niet ontgaan zijn dat Jelle en Jantje Streekstra op 23 januari van
dit jaar 60 jaar getrouwd waren. Wij feliciteren hen daarmee van harte! 

In het gesprek met het echtpaar
belichten we deze keer een aantal
van de veranderingen die zij in die
afgelopen jaren hebben meege-
maakt. 

Na de bruiloft nam het echtpaar
hun intrek in een huurwoning aan
het Skipfeartsein 77A, nu huis-
nummer 19. Ook toen was het niet
gemakkelijk om een woning te vin-
den, maar de PTT waarbij Jelle
werkzaam was huurde deze won-
ing als dienstwoning. Voor 52
gulden per maand hebben Jelle en
Jantje hier 13 jaar lang gewoond
en daar zijn ook hun drie kinderen
geboren. Alleen de woonkamer
werd verwarmd door een kachel
gestookt met antracietnootjes. In
de rest van het huis was geen ver-
warming, en in de winter nam je ’s
avonds een kruik mee naar bed,
wat natuurlijk niet kon voorkomen
dat er bij het wakker worden
ijskristallen op de dekens lagen.
En doordat de waterleidingspijpen
langs de binnenkant van de buitenmuur liepen waren deze vaak bevroren. Koken deed
Jantje op een 2-pits gasstelletje. De was deed ze op de hand, maar na enkele jaren
kwam er een langzaamwasser met een wringer. Dat was al een hele vooruitgang. 

Tussen de middag kwam de warme maaltijd op tafel en als Jelle in de loop van de mid-
dag thuiskwam werd zijn eten opgewarmd. Elke dag aardappelen, groente en een
stukje vlees, en in het weekend ter afwisseling bruine bonen, snert of boekweit. Pakjes
en zakjes uit de supermarkt kende men toen nog niet. Veel producten kwamen uit
eigen tuin of van de boer. Bakker, melkboer en groenteboer kwamen met hun kar of
met een bestelboekje aan de deur. Om groente langer te kunnen bewaren weckte
Jantje deze. De avonden zonder tv (hun eerste toestel werd aangeschaft in 1967 ) wer-
den lezend en met verstel- of handwerk doorgebracht, en in de zomeravonden werd
er veel gekaatst. Ook was het gebruikelijk dat je een paar keer per jaar gezellige avon-
den met de buren doorbracht. 

In 1975 kochten Jelle en Jantje een huis aan de B. Bekkerstrjitte (nr.24) van een col-
lega. Het vrijstaande huis bood veel ruimte en had een grote tuin. In economisch

Diamanten huwelijk 





opzicht ging het in Nederland goed, en dat gold ook voor de familie Streekstra. Jantje
werkte vanaf 1972 als interieurverzorgster. Zo heeft ze 20 jaar lang de schoonmaak
van de kleuterschool onder haar beheer gehad. 

Het woord ‘weekend’ was nog onbekend. Er werd zes dagen in de week gewerkt, en
ook met vakantie gaan was niet een regelmatig terugkerend gebeuren. 

Onderscheid was er ook in kleding: zondagse kleding en kleding voor overdag. Jelle
droeg tijdens zijn werk dienstkleding. Die bestond in de winter uit een zwart lakens pak
met rode bies en in de zomer een groen katoenen pak met rode bies. Een postbode
was in een dorp, waarin iedereen elkaar eigenlijk wel kende, een vertrouwd en
betrouwbaar persoon. In 1980 heeft Jelle als postbode de fiets ingeruild voor een auto.
Gemak dient de mens, nietwaar? 

Eén van de laatste veranderingen was de verhuizing naar een aanleunwoning in de
Skûle in 2020. Er is voor alles een tijd, en nu geniet het echtpaar van minder onder-
houd aan huis en tuin en het gemak van comfortabel wonen.

Maart 2020 
BP 

Pedicure!   
Beste dorpsgenoten;
Mijn naam is Johantine, 32 jaar. Samen met Gerard-Peter heb ik 2 kinderen Yfke en
Hylke en wonen we aan de Snikke.

Sinds september 2021 volg ik de opleiding tot pedicure aan de Noord Nederlandse
Academie te Heerenveen. Hierbij word theorie en praktijkles
gegeven. Na een halfjaar studie is het tijd om naast de oplei-
ding extra werkervaring op te doen. 

U kunt bij mij terecht voor:
Het knippen van de nagels.
Behandelen van een bijna ingegroeide nagel.
Verwijderen likdoorns, kloven en overtollig eelt. 
Schimmel-/Kalknagels behandelen.

Helaas kan ik tot nu toe nog geen mensen behandelen die
suikerziekte, reuma hebben en/of onder behandeling van een oncoloog zijn. 

Voor een voetbehandeling kom ik bij u thuis, hiervoor vraag ik dan wel een vergoe-
ding. Heeft u interesse of vragen over een behandeling, mag u mij gerust bellen of
appen.

Groet, Johantine, Mob: 0620996003                                                        





Beste dorpsgenoten,

"It giet oan!" en "We mogen weer!"… daar hebben we even op moeten wachten…

Hier, na een hele tijd, even een berichtje
van de Feestcommissie! 
De Feestcommissie is eind februari bij el-
kaar geweest om te vergaderen over het
volgende feest. 
En we zijn blij jullie te kunnen vertellen dat
we op zaterdag 21 mei weer een feestje
gaan vieren!

Het exacte programma is nog niet helemaal
klaar, maar we kunnen in ieder geval
vertellen dat we een feestdag gaan houden
met een verklede optocht (te voet of op de
fiets, door het dorp), dat we een matinee in
de tent zullen houden en dat we voor de
avond een spetterende band hebben
geregeld!!

Allemaal ingrediënten om weer lekker met elkaar een feestje te kunnen vieren!
Wij hebben er zin in!

Hou Facebook goed in de gaten, de komende tijd. Via dit kanaal zullen we de precieze
invulling van deze dag met jullie delen…

Groeten van de Feestcommissie
Sijbe, Jurjen, Mirjam, Geziene, Sieb, Douwe Wytze en Marjan

Feestcommissie



Inmiddels is het jaar 2022 alweer een enkele maanden onderweg en heeft de
Doarpstsjerke tijdens de openingstijden de vlag weer buiten en bent u welkom.
Vanaf zaterdag 29 januari zijn we weer open al blijven de coronamaatregelen van
toepassing, en worden er mondkapjes gedragen in de tsjerke, Zoals de berichten nu
zijn hopen we op korte termijn weer verschillende activiteiten in de Tsjerke te kunnen
organiseren. Volg de berichten op de website, facebook pagina, kranten e.d.

Jelle Streekstra Stopt.
In de laatste vergadering werd bovenstaande melding gemaakt. Een opmerking waar
iedereen even stil van werd. Jelle Streekstra heeft de afgelopen jaren steeds het kerk-
hof rond de tsjerke verzorgt. Grasmaaien, bladeren en takken verwijderen e.d. Het
kerkhof zag er voor het weekend altijd prima verzorgt uit. We kregen dan ook regel-
matig complimenten van bezoekers. Natuurlijk willen we op deze plaats Jelle bedanken
voor zijn inzet voor de Doarpstsjerke.

Natuurlijk zijn we nu op zoek naar iemand die de werkzaamheden kan overnemen. Wilt
u de werkzaamheden doen of samen met anderen ervoor zorgen dat het kerkhof
gemaaid wordt en er verzorgt uitziet. Neem dan contact op met Hette Meinema tel
294161

Expositie aquarellen 'Landschappen en Bloemen'
De expositie met werk van Durkje Haringa uit Oudega (SM) was net gestart voor we
i.v.m. de coronamaatregelen geen bezoekers meer binnen konden laten. Na contact
met Durkje is afgesproken dat de tentoonstelling wordt verlengd tot 13 maart a.s. 
Durkje Haringa exposeert haar aquarellen van landschappen en bloemen.
Ook tijdens deze expositie zijn verschillende werken te koop. Bij een aankoop is de le-
vering in overleg. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze
doarpstsjerke. 

Exposities met werk van Dirkje van der Horst Beetsma 
Op 19 maart start de expositie met quiltwerken van een oud
dorpsgenoot. Dirkje is geboren en opgegroeid in
Metslawier. (Stationsweg 31) Dirkje maakt Art Quilts, veelal
verschillende werken rond een onderwerp of thema. Haar
werk is regelmatig te zien op tentoonstellingen in zowel
Nederland als in het buitenland. Dit jaar komt ze met werk
naar Metslawier. Naar Metslawier komt ze met werken die

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.

Openingstijden: zaterdag en zondag van 13:30 tot 17:00 
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geïnspireerd zijn op haar geboorteplaats. Zo zal ook te zien de werken die ze maakte
nadat de Skoda van haar vader, die in de oorlog in beslag werd genomen, jaren gele-
den teruggevonden werd in de duinen op het eiland. Haar werken zijn te zien tot en met
29 mei a.s.

Groepsexpositie georganiseerd door Vlasroute Follow the Bleu Line.
In de maanden Juni, juli en augustus wordt door de Vlasroute Follow The Bleu Line een
groepsexpositie georganiseerd in de Doarpstsjerke. 

Beeld van vijf generaties Witteveen.
Zaterdag 11 december 2021 heeft dorpsgenoot
Ane G. Witteveen het eerste exemplaar van zijn
boek De familie Witteveen van Metslawier over-
handigde aan Freark van der Bij in Mienskipshûs
Doarpstsjerke Metslawier. 

In het boek wordt de lezer door de 86- jarige schri-
jver Ane Godert Witteveen meegenomen naar het
jaar 1779 waarin Jouwert Witteveen naar het hoge
noorden van Friesland reist om als secretaris van
de grietenij van Oost-Dongeradeel te gaan
werken. In het boek wordt Jouwert gevolgd tijdens
zijn reis en kennismaking met het dorp Metslawier.
Als Jouwert aan het werk gaat volgt de lezer zijn werkzaamheden binnen het dorp en
de gemeenschap op de voet. Ook de politieke situatie in de Franse tijd die grote invloed
heeft op het leven van Jouwert en zijn gezin is beschreven. Naast Jouwert worden er
nog vijf kinderen en kleinkinderen beschreven in het boek, ze hadden hun werk-
zaamheden als secretaris, notaris, gedeputeerde, burgemeester enz. in dorp en
gemeente. Belangrijke gebeurtenissen uit de 18e en 19e eeuw in Metslawier en de
gemeente Oost-Dongeradeel zijn op een verhalend wijze beschreven.

De geldelijke opbrengst van de verkoop van het boek komt ten goede aan Stichting
Doarpstsjerke Metslawier. Via de Doarpstsjerke is het boek te koop voor een bedrag
van €20.-Bij verzending per post €27.50 
Het boek is te koop tijdens de openingstijden van de Doarpstsjerke of via mail h.meine-
ma1@knid.nl of telf 0519-294161 

Begraafplaats rond de tsjerke.
Eerder hebben we wel eens opmerkingen en vragen gekregen naar aanleiding van een
artikel maar ons vorige artikel in Metslawier Aktief en in de nieuwsbrief gaf kennelijk stof
tot nadenken. We werden gewezen op enkele jaartallen, waren deze wel juist of was
het een opmerkelijk feit. 
In het artikel stond een verhaal over Daniel de Blocq van Haersma de With Hierin stond
dat hij trouwde in 1820 met Adriana Heringa (1764-1828) en dat het echtpaar elf
kinderen kreeg. Dit zou betekenen dat het echtpaar 8 jaar getrouwd was en in die jaren
11 kinderen kregen.  Natuurlijk hebben we dit nagekeken en wat blijkt,  Adriana is
geboren op 10 augustus 1797 in Leeuwarden en overlijden is op 3 juni 1862 in





Buitenpost, zij was toen 64 jaar oud. (De vermelde jaartallen waren dus niet juist)
Ook deze keer gaan we verder met dit stenen archief.  

Deze keer de stenen nr. 16 t/m 22
16. Eelck Gerrits 
17. Sytske Sjoerds Boersma
18. Dockter P.L de Boer
19. W de Boer Heppener
20. Jantje T de Groot 
21. Siek Simon Baarda
22. Tjeerd S Baarda

16. Eelck Gerrits vrouw van Gosse
clases
Anno 1699 den 5en iullys is in den
heere ontslapen den eerbaren en
deuchtsamen Eelck Gerrits die
huisvrou van Gosse Clases oudt int drie en tachtigse iaer ende leit hier begraven

bidt en waekt
d ure naekt
Eelkje Gerrits is overleden op 05-07-1699 ze was op 3-12-1637 in Harlingen getrouwd
met Gosse Clases. Ze trouwden in Harlingen maar woonden beide in Leeuwarden.
Gosse Klases is gedoopt op 19-09-1613 als zoon van Klaas Gosses en Nieske Arjens.
Gosse zijn vader was Klaas Gosses geboren in Oldemarkt en in Leeuwarden mr.
chirurgijn. In 1611 heeft hij de proef voor het gilde gedaan in Leeuwarden.
17.  Sytske Sjoerds Boersma 
Sytske is geboren in Twijzel op 17 maart 1843 en overleden te Metslawier op 1 april
1905 ze was de vrouw van Kornelis Taekes Jansma. Kornelis en Sytske zijn getrouwd
op 23 september 1854 in Achtkaspelen. Het echtpaar ging wonen in Paesens waar op
24 november 1854 hun eerste zoon Sjoerd werd geboren. Kornelis was ondermeester
bij zijn huwelijk, bij de geboorte van de andere kinderen wordt als beroep onderwijzer
der jeugd, hoofdonderwijzer vermeld. Voor 1864 is het gezin verhuisd naar Metslawier
waar Kornelis gemeenteontvanger werd, hiernaast was hij jarenlang kerkvoogd van de
kerk.  In Paesens werden de kinderen Sjoerd, Trijntje, Joukje en Taeke geboren, In
Metslawier werd het gezin uitgebreid met de kinderen Andries, Martje, Albertje, Jan en
Houkje. (9 Kinderen) Het gezin woonde in Metslawier op de B. Bekkerstrjitte nr 24.
Kornelis kreeg in 1910 eervol ontslag als gemeenteontvanger en overleed op 94-jarige
leeftijd op 6 april 1926 in Metslawier. Zijn dochters Martje en Houkje hebben tot hun
overlijden gewoond in de woning.
18 en 19 Dockter Petrus Lambertus de Boer en W de Boer Heppener
Petrus Lambertus is geboren in september 1816 in Goinga en overleden op 18 sep-
tember 1899 in Metslawier op 83-jarige leeftijd. Hij was geboren in Goinga als zoon van
Lammert Marten de Boer en Trientie Pieters Tijttema. Hij is getrouwd met Wobina
Heppener. Wobina Heppener is geboren op 8-2-1849 in Norg en overleed op 18-2-
1880 in Metslawier. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in Westerbork waar
hun twee dochters werden geboren. Catharina werd geboren op 30-4-1852 en over-





leed in Egmond aan zee op 14 Juni 1911. Elizabeth werd geboren op 9-2-1850 en is
getrouwd in Metslawier met Edsge Marten Mulder arts en stadsgeneesheer van
Franker waar ze overleed op 18-4-1885. Dokter P.L. de Boer was Medicijn Docktor
(arts) in Metslawier e.o. In 1882 werd hij ook benoemd als arts voor de armenzorg voor
15 gulden per jaar voor Metslawier e.o. In die tijd werd de arts naast de eigen praktijk
benoemd voor de armenzorg. Geneeskundige dienst mocht echter niet geleverd wor-
den voordat er een machtiging voor de behandeling was afgegeven door de armen-
voogden van het dorp. Het gezin woonde aan de B. Bekkerstrjitte. 
20, 21 en 22 Jantje T de Groot, Siek Simon Johannes Baarda en zoon Tjeerd S
Baarda 
Jantje Tjeerd de Groot is de weduwe van Siek Simon Johannes Baarda. Jantje is
geboren op 26 januari 1817 in Metslawier als dochter van politieman Tjeerd de Groot
en overleden 4 febr 1903 in Metslawier. Siek Simon Johannes Baarda is geboren 30
maart 1842 in Leeuwarden als zoon van Johannes Sieks Baarda en Aukje Dirks
Stellingwerf. De vader van Siek Simon was Maître de Café (koffieschenker) in
Leeuwarden. Hij is overleden te Semarang (Nederlands-Indië) in 1825. Hij was op dat
moment weduwnaar en vader van Dirk die commissionair was, Siek die in Militaire
dienst was in Noord-Brabant en Simon Johannes Baarda die in Grouw woonde. Siek
Simon Johannes Baarda is op 22 januari 1837 komen wonen in Metslawier van uit
Nuenen in Noord-Brabant. Op 2-10-1841 trouwen Siek Simon en Jantje in Metslawier.
Siek was op dat moment agent der politie en wonend in Metslawier. Jantje was zoals
het in die tijd was zonder beroep en ten tijde van haar huwelijk weer wonend in
Metslawier maar eerder wonende ze in Buitenpost. Siek en Jantje kregen 3 kinderen
(Johannes 1843, Tjeerd 1845 overleden 1848, Tjeerd 1849) Siek Siemon overlijdt op
19 augustus 1884 in Metslawier.
Zoon Tjeerd S Baarda is geboren op 10 april 1849 en overleden 8 december 1887.
Tjeerd trouwde op 2-7-1878 met Jipke de Vries, ze kregen 5 kinderen. Na het overlij-
den van Tjeerd heeft Jipke de winkel aan huis voortgezet. De oudste zoon van Tjeerd
ook Siek genoemd trouwde op 18-4-1918 met Reinske th Brunia. Deze Siek was
oproeper bij verkoop door notaris J Feenstra en bode bij de gemeente. Hiernaast was
hij ook politiedienaar waarvoor hij 40 gulden per jaar kreeg. Siek Simon was agent der
politie en had de beschikking over 2 veldwachters. Hiernaast had elk dorp een politie-
dienaar ook wel "stille plysje" genoemd. 

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: 241262



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.

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 verenig-
ing 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

Aanmeldingsformulier













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)

Algemene informatie




