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Voorwoord.

Op de valreep, vlak voor de vakantie, valt er nog een Metslawier Aktief 
bij u in de bus.

Of u nu thuisblijft of naar zonnige oorden vertrekt, de rust zoekt of 
actief bezig bent, wij hopen dat u geniet van uw vakantie en uitgerust 
en fris na de vakantie uw bezigheden weer hervat. 

Wat ontspanning betreft hebben we ons de afgelopen tijd prima kunnen 
vermaken: de wandeltocht, het schitterende dorpsfeest. Hulde aan de 
feestcommissie; de commissie heeft bergen werk verzet om ons een 
fijn feest te bezorgen en alles in goede banen te leiden.  Ze zijn er 
uitstekend in geslaagd!

Voor u, lezer, hebben we een leuk klusje: hebt u unieke vakantiefoto’s 
of bizarre vakantie verhalen (andersom mag ook),  deel deze dan met 
uw dorpsgenoten. U kunt dit doen door uw foto’s en of verhalen naar de 
redactie van MA te sturen (email:kingmas@hotmail.com).
Bij heel veel inzendingen maken wij voor plaatsing in de MA een selectie. 
We rekenen op u.

En mocht het eind juli nog steeds druilerig zijn bedenk dan: “Na regen 
komt zonneschijn”en Achter de wolken schijnt de zon.”

Wij wensen u veel leesplezier met deze MA, thuis of elders. 

De redactie



Nijsgjirrige minsken

Als vaste rubriek voor onze dorpskrant stellen wij een aantal vragen aan 
een bekende (of juist minder bekende) inwoner. Tijdens dit interview 
vragen we hem of haar het hemd van het lijf. Dit onder het motto van: 
“It is net dat wy nijsgjirrich binne, mar wy wolle graech alles witte, nou!”

Op woensdag 4 juli 2012 breng ik een bezoek aan het briljanten 
echtpaar Arend en Antje Castelein-Steiger. De ontvangst is hartelijk; 
in de voorkamer staat de thee met koekjes al klaar. 
Arend Castelein is geboren op 26 februari 1923 in Driesum. Tot zijn 
dertiende levensjaar heeft hij daar gewoond. Op dertienjarige leeftijd 
was de schoolperiode voorbij en na een poosje een tuinman geholpen 
te hebben begon Arend Castelein zijn werkzame leven bij pake en 
beppe in Ee, waar hij pake, die boer was, hielp met de voorkomende 
werkzaamheden, o.a. met het rooien van de aardappelen. Als dank voor 
zeven weken hulp kreeg Arend een nieuw horloge van zijn grootouders.

In die tijd was het gebruikelijk dat je al op jonge leeftijd na de 
schoolperiode aan het werk ging, tenzij je de mogelijkheden had om 
“door te leren”. Arends ouders boden hem die mogelijkheid, ook al 
hadden ze het financieel niet ruim. Toch koos Castelein ervoor om te 
gaan werken, het liefst buiten en bij een boer. Boer Edzert Montsma 
op Jouswier vroeg een knecht. Voor het aanvangsloon van 1 gulden per 
week en met kost en inwoning heeft Castelein hier twee jaar gewerkt. 
Daarna kwam boer Atse de Boer in Ee in beeld. Hier werkte Arend 
vier jaar. 

Een angstige en akelige tijd brak aan: het was oorlog. Toen Arend in 
1943 een oproep kreeg voor de Arbeitseinsatz werd het noodzakelijk 
om onder te duiken. Alles was beter dan voor de Duitsers werken. Bij 
Douwe Minnema in Aalzum kon hij terecht. Als boerenarbeider werkte 
Arend veel buiten achter de paarden, en door zich ouder te kleden 
dan hij was zorgde hij ervoor dat er geen aandacht aan hem werd 
besteed. Dat ging enkele jaren goed tot januari 1945. De Duitsers 
hadden er namelijk lucht van gekregen dat er in Aalzum regelmatig 
wapens werden gedropt ten behoeve van het verzet. Vanuit Aalzum, 
waar de wapens werden verstopt in  hooischuren in gierputten, werden 
de wapens door leden van de ondergrondse over heel Nederland 
verspreid.
Tijdens de inval van de Duitsers was boer Benedictus afwezig; hij was 
voor een karweitje naar Dokkum. Knechten Geale Postma (ongeveer 24 
jaar) en Kees Hiemstra (15 jaar) waren er wel. Tijdens het transport 
van de wapens werden beide jongens als schietschijf voor op de 
spatborden van de auto gezet. Niemand durfde in te grijpen. Arend, 
die zich gelukkig vroegtijdig uit de voeten had weten te maken, kon 
alles vanuit zijn schuilplaats volgen. Geale Postma is later in Dokkum 
met nog negentien anderen in Dokkum aan de Woudweg gefusilleerd. 
Het ging daarbij om een wraakactie van de Duitsers: een Duitse 
collega was door het verzet omgebracht. Kees Hiemstra werd door de 
Duitsers naar kamp Willemshaven gebracht. Na de oorlog kwam hij vrij 
maar is nooit weer de oude geworden.



In Aalzum vond ook de eerste ontmoeting met Antje plaats. Antje 
Steiger was geboren op 20 oktober 1923 in Oosternijkerk. Toen 
ze dertien was verhuisde het gezin naar Aalzum, waar vader 
boerenarbeider werd. Net als Arend ging Antje vanaf haar dertiende 
uit werken: als dagmeisje bij boeren in Aalzum, bij de dames Posthumus 
in Dokkum en bij winkelier Feenstra in Dokkum. 
Bij boer Sadelaar in Aalzum had Antje zojuist de kolk schoongemaakt; 
frou Sadelaar was nogal precies (Antje overigens ook). Het toeval wil 
dat Arend Castelein in opdracht met een koe naar deze boer moest. 
Omdat de boer nog niet aanwezig was bevestigde Arend de koe aan een 
ring op de kolk. Zeer tot merkbaar ongenoegen van Antje: ze wilde geen 
geschijt op haar schone kolk.
Arend heeft zich door deze ontmoeting niet laten ontmoedigen. Hun 
eerste afspraakje vond plaats op de oprijlaan van het kerkje in Aalzum 
in 1943. Dit heeft geresulteerd in hun huwelijk in 1947, vijf kinderen, 
twaalf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. 

Eerst nog even terug naar 1945. Omdat de Duitsers bezig waren heel 
Aalzum uit te kammen, werd voor Arend de grond te heet onder de 
voeten. Via Tjomme Dijkma in Niawier kwam hij bij Eelke van der Wagen 
op de Knipe onder Niawier terecht. Vijf weken bracht hij hier door. 
In die zelfde periode vond ook een Joods echtpaar onderdak bij de 
familie van der Wagen. Ondertussen stond Arends moeder in Driesum 
doodsangsten uit om het welzijn en de veiligheid van haar zoon. Daarom 
fietste vader met een fiets voor Arend en dameskleding naar Niawier 
om zijn zoon op te halen. De koude fietstocht in dameskleding staat 
Arend nog helder voor de geest. 
Na de bevrijding hervatte Castelein zijn werk bij Minnema in Aalzum. 
Lang heeft dat niet meer geduurd, want beide mannen konden het 
niet eens worden over de verdiensten. Arend wilde 15 gulden per week 
verdienen; Minnema vond het te veel. Het betekende het einde van het 
dienstverband. Eelke van de Wagen had geen bezwaren, dus dat werd 
de nieuwe werkgever. Al snel werd dat bedrag, mede door het ontstaan 
van de vakbond, 23 gulden per week.
Na twee jaar, in 1947, ruilden Antje en Arend de vrijgezellenstaat in 
voor de huwelijkse staat. Antje had haar uitzet bij elkaar gepaard. Voor 

“sliterspriis” dankzij haar werk bij winkelier Feenstra in Dokkum. Het 
pas gehuwde stel vertrok naar Metslawier. Arend kon er aan het werk 
bij boer Germ Sinnema. Bijkomend voordeel: er was een arbeidershuisje 
beschikbaar. Na een jaar was Antje in blijde verwachting. Hun 
huisvesting was niet geschikt voor gezinsuitbreiding, en daarom 
verhuisde het gezin in januari 1948 naar een woning bij de Hervormde 
Kerk, nu Tsjerkebuorren geheten. Werkgever werd van der Schaaf in 
Niawier.

Op mijn vraag of Castelein ooit de behoefte heeft gevoeld om 
zelfstandig boer te worden, vertelt hij dat er een kans is geweest, 
maar dat zijn vader het hem ten stelligste heeft afgeraden. Boer Edzer 
Montsma ging naar Amerika emigreren. Hij bood zijn boerenbedrijfje 
aan Arend aan voor 10.000 gulden. De staat van onderhoud liet veel 
te wensen over. Dat feit en de ervaringen van Arends vader in de 
armoedige dertiger jaren deed Arend van de koop afzien. Na van der 
Schaaf heeft Castelein 14 jaar bij J. Groenhof (tussen Metslawier en 
Dokkum) gewerkt. De laatste boerenwerkgever werd Sake Heeringa, 
tot 1965. Dat was ook het jaar waarin Arend en Antje het huis kochten 
dat ze nu nog bewonen. De kinderen werden groter, er kwamen fietsen, 
brommers, kortom: er was behoefte aan meer ruimte. Bovendien was 
het grote erf en het grote hok een pluspunt. Met financiële hulp van 
Castelein senior werd de koop beslecht. In die tijd stond het huis aan 
de rand van het dorp. 

1965 was ook het jaar waarin Arend Castelein ambtenaar werd. De 
Gemeente Oostdongeradeel vroeg een werkman voor alle voorkomende 
werkzaamheden. Arend trok de stoute schoenen aan, hij was inmiddels 
42 jaar, en solliciteerde naar deze functie. Hoewel zijn hart uitging 
naar het boerenbedrijf zag hij het werk in deze sector teruglopen. In 
eerste instantie kwam er een afwijzing; de voorkeur ging uit naar een 
jonge sollicitant, afkomstig uit Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden 
echter wilde deze werknemer niet kwijt en kwam met gunstige 
arbeidsvoorwaarden, waardoor de sollicitant zich terugtrok. Arend 
werd voor een gesprek uitgenodigd op het gemeentehuis en kreeg de 
aanstelling. Gedurende 19 jaar heeft Castelein deze functie vervuld. 



Na deze kennismaking vraag ik:

Wat vindt u de leukste eigenschap van uw vrouw?
“Ze zegt waar het op staat, ze kan niet tegen onrecht en je kunt op 
haar bouwen”.

Wat vindt u de leukste eigenschap van uw man?
“Hij is heel zorgzaam en - dat is wel geen eigenschap - hij heeft 
prachtige bruine ogen”.

Wat is jullie recept voor een langdurig huwelijk?
“Aanpassing van beide kanten en vertrouwen in elkaar hebben”.

Als u een dag de baas van Nederland zou zijn, wat zou u direct 
aanpakken?
“Ik zou al het plastic verbannen en chemische sproeimiddelen 
verbieden. We gebruiken te veel vergif. Als je naar mijn tuin kijkt, zie 
je onkruid tussen de gewassen, ik ben regelmatig aan het wieden. Als 
je buiten om je heen kijkt, zie je bijna geen onkruid meer op het land. 
Alles wordt dood gesproeid. Af en toe verlang ik wel eens naar vroegere 
tijden, maar dan wel zonder armoede”.

Wat zijn jullie hobby’s? 
Antje Castelein: ”Ik heb altijd veel gebreid. Sokken, truien en jurkjes 
voor de kinderen. In een groot gezin heb je altijd bezigheid. Daarnaast 
was ik lid van vrouwenverenigingen”.
Arend Castelein: ”Met veel plezier werkte ik en werk ik nog steeds 
in mijn groentetuin. Ook heb ik geiten gefokt en daar op keuringen 
diverse prijzen mee gewonnen. En natuurlijk geitenkaas gemaakt. Soms 
waren er nevenfuncties: diaken, ouderling, secretaris van de Bond voor 
Overheidspersoneel”.

U woont vanaf 1947 in Metslawier, in die tijd is er natuurlijk veel 
veranderd.
“Dat klopt, er zijn veel wijken bij gekomen, winkels zijn verdwenen, 
je kent niet iedereen meer zoals dat vroeger wel het geval was. 
Maar we wonen hier nog steeds met veel plezier. Hoewel ik zelf in 

de wouden ben geboren, hou ik van de landschappelijke ruimte en de 
boerenbedrijvigheid”.

Waar kunt u zich aan ergeren?
Beiden antwoorden: ”Aan weinig of niets. We hebben het heel goed 
samen en met de familie, we wonen in een prettige buurt en zijn 
tevreden mensen”.

Waar wordt u blij van?
Beiden antwoorden: ”We worden blij van de geboorte van een 
achterkleinkind, van het feit dat we nog betrekkelijk gezond zijn en dat 
we nog steeds zelfstandig wonen”.

Hoe kijkt u naar de toekomst?
“We zijn dankbaar dat we elke dag weer gezond op mogen staan. 
We hopen dat dit nog een poosje zo blijft. Antje heeft veel last van 
slijtage, is daardoor niet meer mobiel. Kijkend naar onze leeftijd is het 
afwachten hoe het met onze gezondheid zal gaan. Twee keer is ons een 
aanleunwoning aangeboden, tot nu toe hebben we er geen gebruik van 
gemaakt”.

Ik leg u enkele keuzes voor:

(de antwoorden zijn eensluidend)
Stamppot boerenkool of bami: stamppot boerenkool 
Op vakantie gaan of thuisblijven: thuisblijven
Hond of kat: kat
Laat naar bed of vroeg op: laat naar bed
Borreltje of sapje: sapje
T.v. kijken of een boek lezen: t.v. kijken
Friesch Dagblad of Leeuwarder Courant: Friesch Dagblad (al 65 jaar)

Hebben jullie een levensmotto?
“Tel je zegeningen en – zo zei vader altijd: ‘At it heal kin moatte jo it 
net hiel litte’”.  

Metslawier 4 juli 2012 



Activiteiten in ”De Skûle” 
Van 29 juli tot 28 september 2012 
zijn er de volgende activiteiten in de Skûle.

Dag Datum activiteit Ruimte Aanvang
Vrijdag 29 juni Bingo Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 10 juli Sieraden 

verkoop
Romsicht 10.00 uur

Woensdag 11 juli Spelmiddag Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 17 juli Zang/Schetsjes Romsicht 15.00 uur
Woensdag 29 aug. Braderie 

Metslawier
Voor de 
Skûle

14.00-18.00 uur

Dinsdag 04 sept. Kleding verkoop Romsicht 15.00-16.30 uur
Maandag 10 sept. Country Wietske Romsicht 15.00 uur
Woensdag 12 sept. Country spelen Romsicht 15.00 uur
Donderdag 13 sept. De Greenheart 

Country Dansers 
Romsicht 19.00 uur

Vrijdag 14 sept. Bingo 
Borrel uurtje

Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Alle overige activiteiten worden vermeld op het maandoverzicht in de hal 
van De Skûle.
  
Kapeldiensten 

Donderdag 9 augustus  15.30 uur 
Donderdag 23 augustus  15.30 uur 
Donderdag 30 augustus  15.30 uur 
Donderdag 6 september  15.30 uur 
Zondag * Heilig Avondmaal  10.45 uur
Zondag * Afsluiting feestweek  10.45 uur
Donderdag 20 september  15.30 uur 
Donderdag 27 september  15.30 uur

 
* Heilig avondmaal 9 september   * Einde feestweek 16 september
 

Een ieder van 55 jaar en ouder wordt van harte uitgenodigd aan deze 
activiteiten mee te doen en mee te beleven. Vervoer hoeft geen 
bezwaar te zijn, u kunt hierover altijd even bellen met 228989.

Bibliotheek:
Inwoners van Metslawier vanaf 55 jaar, 
kunnen tegen een kleine vergoeding 
(grootletter) boeken lenen in de Skûle.
op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur, 
(Tijdens de vakantie, om de 2 weken)
in zaal “Romsicht” bij de Fam. Streekstra.

“Boerebrulloft “ in De Skûle.    Datum: 30 mei 2012

Gespannen zaten de bewoners van De Skûle Woensdagmorgen te 
wachten in zaal Romsicht. Voor hen stond de koffie met oranje koek 
klaar. Martijn Krijtenburg en Femke Groenwold zijn deze morgen in het 
“echt “verbonden door dhr. W. Meinsma uit Moddergat. De bewoners 
zaten daarom al vol spanning te wachten op het rijtuigje van 
dhr. W. Streekstra uit Anjum, waar het bruidspaar in zat. Rond 10 
uur kwamen ze binnen onder het welkom van applaus. Na uitleg van Elly 
over de knottendoek (geborduurd door T.v/d. Wal) en het roken van de 
bruiloftspijp door de bruidegom “Martijn” (en ja hij was een man die 
roken kan) kon de ceremonie beginnen. Dhr. W. Meinsma memoreerde 
even over het huwelijk met voor en tegenspoed. Waar na de vraag werd 
gesteld of ze man en vrouw wilden worden. Hierop antwoordde Martijn, 
ja ik wol en Femke, ja graag. Na de ceremonie en het toezingen van 
lang zal ze leven begon dhr. R. Holwerda met voorzingen ondersteund 
door dhr. F. Sloot met mond orgel. Samen met de bewoners werden 
er feestliederen gezongen natuurlijk met borrel, boerenjongens 
of boerefamkes. Het bruidspaar kreeg als cadeau van de bewoners 
een aardappelbak met toebehoren, zoals aardappels, wortels uien en 
stamper. Na dit feestje werd er gezamenlijk een bruiloftsmaal gegeten, 



met onder andere aardappelen en groenten, rijst met pruimen of bôle 
met krenten en rozijnen. Na het eten was er even pypskoft” waarna om 
3 uur het feest een vervolg kreeg met een optreden van De Dockumer 
Skotsploeg. Rond 5 uur bedankte het bruidspaar de bewoners en de 
begeleiding voor de geweldige dag die ze hadden gehad.
De “echte huwelijksdag” heeft plaats gevonden op 6 juli.

Gezien op Marktplaats:
 

Te Koop: Mooie haan
 

Toelichting: We doen hem weg wegens het gebrek aan eieren leggen.

Ingezonden door: Jan Kuik(en)

Ambulance / Brandweer / Politie 112 

In niet - levensbedreigende situaties 
Ambulance   22 20 33
Brandweer   22 80 20
Politie     0900-8844 

Dorpsagente    0900-8844
E-mail: trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl

Gemeentehuis Dongeradeel  29 88 88 
Wijkbeheer       29 87 77 

Storingsnummers 
Electriciteit & gas  0800-9009
Kabel    29 82 81
Water    0800-0359

Gezondheid

Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens
Centraal meldpunt   29 22 23
Maandag t/m vrijdag   8.30 tot 12.30 uur en 
    13.00 tot 17.00 uur
Dierenarts:   
Dierenassociatie Dokkum c.o.  29 25 26 
Dierenambulance   0518-40 00 48 of 06-27 13 75 86

Dokterswacht    0900-11 27 112

Huisarts:   Tandarts:
H.M.A. Wijmenga           A.A. Herbig
B.Bekkerstrjitte 19    Roptawei 22
Tel: 24 12 70    Tel: 24 13 60
Tel: 24 11 19 (spoed)



Pedicure
Mevr. Cuperus    Akke Greetje Mooibroek      
Tel: 06 21 93 77 99   Tel: 0519-242237/06-12189059
        
Scholen
Christelijke basisschool de Rank     Peuterspeelzaal De Pikestjelp
Roptawei 7         Stasjonswei 12
Tel: 24 18 17    Tel: 24 45 13

Thuiszorg 
Buurtzorg-Dokkum Nrd. e.o.   Tel: 06-23001213
 
Thuiszorg
Thuiszorg Het Friese Land    Tel: 058-215 73 00   
     Tel: 0900-8864
Ziekenhuis 
Talma-Sionsberg, Brirdaarderstraat 68-70, Dokkum. Tel: 29 12 34
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur)

Kerken 

Protestantse gemeente Metslawier/Niawier: 
Rehoboth en gebouw de Schakel, 
B. Bekkerstrjitte 27      Tel: 06-30 02 79 81
De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7  
“De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel) 
worden beluisterd op FM 102.8”

Verenigingen 

Aktiecomite Roemenië: 
Secr. T. Sterk-Zondervan, 
Roptawei 34      Tel: 24 12 50 

Begrafenisvereniging 
Begrafenis Ver. Helpt Elkander
Bode: R. Verbeek    Tel. 24 19 94 / 06-10 81 26 15
Pennigmeester: K. Meindersma  Tel. 24 20 13

Dorpsbelang
Voorzitter:  H.Meinema  Tel: 29 41 61
Secretaris:  T. Weidenaar        
Postadres:  Stationswei 9, 
9123 JZ  Metslawier.  
e.mail: hettemeinema@home.nl

Feestcommissie: 
Voorzitter: R.Verbeek    Tel: 24 19 94

Groencommissie: 
Contactpersoon R. Reinders   Tel: 24 14 91 

Jeugdhonk de Oanrin 
De Singel 6      Tel.: 24 19 45
Contactpersoon T. Meinsma – Krol Tel: 24 22 93

Kerkelijke verenigingen 

Geref. Vrouwenvereniging 
Inl. Mevr. G. de Beer Tûnstrjitte 19 Tel: 24 17 71 

Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging 
Inl. Mevr. Slager Stasjonswei 25   Tel: 24 21 13

Ondernemersvereniging Metslawier/Niawier/Wetsens: 
Secr. H.A. Meinema, Stasjonsweg 9, 
9123 JZ  Metslawier
E.mail: hettemeinema@home.nl 



Stichting Sociaal Cultuureel werk: 
‘t Wier (de Singel), 
contactpersoon H.A. Meinema, 
Stationswei 9     Tel: 0519- 29 41 61 

Sportverenigingen en voorzieningen

Buiten manege M.F. Loanstrjitte 
Gymnastieklokaal en sportveld De Singel 4 

Biljartclub 55+ (in de Skûle)
lnl. J Streekstra B. Bekkerstrjitte 24   Tel: 24 15 02  
      
Dartclub “Veldzicht” 
Inl. Harold Wiersma  www.metslawierdarts.nl 

Hengelsportvereniging 
Inl. A. Tjeerdsma, Niawier     Tel: 24 14 97 

IJscomité  
Inl. G. van Dellen, M.F. Loanstrjitte 7    Tel: 24 17 84 

Kaatsvereniging “Lyts begjin” 
Inl. C. Sijtsma, Terpstrjitte 12, Niawier  Tel: 24 16 75 

Sportstichting Metslawier e.o.:
Voorzitter Ruurd Verbeek   Tel. 24 19 94
Secretaris Titie Meinsma   Tel. 24 22 93
Penningmeester Jan Popkema
Leden Anneke Verbeek-Vellema, Elna Gruintjes-Walraven 
en Doede Jongeling
Organisator van de jaarlijkse Wandeltocht 

Tennisclub Metslawier e.o. 
Tennisbanen aan de Singel 
Inl. G.Bril       Tel: 24 22 27

Voetbalvereniging Ropta -Boys 
Inl. H. Meinsma  Meinsmaweg 6     Tel: 58 92 64 

Volleybalvereniging Wez Warber 
Inl. S. Boonstra, Skipfeartsein 29    Tel: 24 19 75 

Winkels en voorzieningen 

Rijdende Winkel SRV
R. Verbeek, Skipfeartsein 18    Tel: 24 19 94 

Rijdende Visboer. Donderdagmiddag

Kaasmakerij en verkoop
Van Zelderen, Humaldawei 40, Jouswier  Tel 24 15 90 

Schakel: Vereningings vergader/evenementen gebouw 
achter de Gereformeerde kerk
B. Bekkerstrjitte 27       Tel: 06-30027981
Verhuur: J. Jongeling-Dijkstra   Tel. 24 20 71 

Binnen inn Buiten uit Logement 
stasjonswei 23      
www.binneninn.nl     Tel.: 24 18 36

Museum “De Veteraan” Oldtimers
J. v. Keimpema, Master fan Loanstrjitte 13 Tel.: 24 17 39

Café Veldzicht Roptawei 14    Tel.: 24 17 05

Regio Postagentschap: 
Fam. J. Visser Roptawei 15    Tel: 24 17 96

Rabobank Oosternijkerk. 
1 x per maand zitting in De Skûle. 



Dagbladen

Dockumer Courant:
Bezorging: Silke Bil, Stationswei 3   Tel: 24 12 38
Advertenties: Mevr. v.d. Wagen – Kingma; familiedrukwerk, 
it Skûtsje 16       Tel: 24 13 73

Drukwerk: Agentschap All Print voor al uw familiedrukwerk 
Mevr. v.d. Wagen – Kingma; tussenpersoon voor all-print, 
it Skûtsje 16       Tel: 24 13 73 

Friesch Dagblad: A. Popkema, de Snikke 5   Tel: 24 18 82

Telegraaf: Joh. Dijkstra, Roptawei 25   Tel: 24 21 63

Volkskrant /Algemeen Dagblad / Financieel Dagblad / Trouw /
Het Nederlands Dagblad:
O. de Jong, M.F. Loanstrjitte 3    Tel: 24 21 10

Leeuwarder Courant: 
E. Kempenaar      Tel: 24 16 20

Galerie/Atelier  Ge - art
Mevr. G. Tamminga, Roptawei 46    Tel: 24 15 63

Kapsalon Jacinda
( alleen op afspraak )     Tel: 06- 50984893
  
Openluchtspel 2010
Voorzitter Ruurd Verbeek                Tel. 24 19 94
Penningmeester Jan Popkema           Tel. 24 18 82
Secretaris Doede Jongeling             Tel. 24 20 71
Leden Anneke Verbeek-Vellema 
en Janny Geerligs-Hooiveld

Volierevereniging “Zang en Kleur”te Dokkum e/o
 
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de vogelkweek 
van de vogelkweek, vogelliefhebberij in de ruimste zin. 
De contributie is 30 euro per jaar, en voor de jeugd en subleden is 
dit 15 euro. Iedere maand komt een blad van de Nederlandse Bond 
van Vogelliefhebbers,en in het winter seizoen ons eigen clubblad.
 
Muizen in of rond de voliere kan of is een ware plaag. Waar voedsel te 
krijgen is zijn zeker ook muizen. Ze verstoren de broedende vogels, 
die verlaten het nest met het gevolg de jongen dood. Een stel muizen 
kan er voor zorgen voor een groot aantal jongen per jaar kan een stel 
8-9 keer jongen krijgen 6 jongen per keer. Een muis word ongeveer 
2 jaar dan betekend ongeveer 100 jongen. En de jongen zijn al binnen 
14-30 dagen geslachts rijp. Dit word een mooie muizen bende. Er zijn 
velle methodisch om de verspreiding van de muizenplaag tegen te gaan. 
Er zijn apparaten in de handel met ultra hoog geluid, maar ook aan dit 
geluid wennen de muizen. De hokken benevelen met eucalyptusolie wil 
ook wel helpen. De traditionele muizenval is er ook nog. Ook het voer 
goed afsluiten b.v. het voer in een ton en die afsluiten met een deksel. 
Ik ken vogeliefhebbers die alle voerbakken voor de nacht verwijderen. 
Dan nog even het afgelopen broed seizoen bij mij. Het is redelijk 
verlopen niets te klagen. Maar afwachten hoe ze de zomer en de herfst 
door komen. Er moet nu al een selectie komen de kleine en vogels die 
slecht of niet wilden broeden moeten in ieder geval weg naar de handel.
 
  
L. Veldema



Vrijdag 21 september 2012
is er weer

BINGO
In café Veldzicht

Aanvang: 20:00 uur

Zaterdag 25 augustus 2012
organiseert

Café Veldzicht
De Veldzicht-Barbecue!!!

Aanvang: 17:00 uur
Voor € 16,00 p.p. : vlees + drie consumpties

Opgave voor 19 augustus 2012

  Naam: 
  Ik kom alleen  /  wij komen met         personen.

Begjinne mei hurdrinnen!
Je wilt lijnen, of je wilt gewoon je conditie verbeteren.Iedereen heeft 
zijn eigen reden om te gaan hardlopen. Het is erg lekker als je er van 
houdt. Als je eenmaal de stap hebt gezet om het te gaan doen, ben je al 
een heel eind op weg.

Maar hoe begin je er mee? Zeker als je basisconditie nog wat te wensen 
over laat. Hardlopen hoeft niet zwaar of moeilijk te zijn. Begin lekker 
relaxt en bouw het langzaam op. Je merkt al snel dat je conditie beter 
wordt en je gaat je lekkerder voelen. Dit betekend dat je op de goede 
weg bent. Het maakt niet uit wat je doel is.

Heb je zin om het uit te proberen? Geef je dan op voor de cursus 
Begjinne mei hurdrinnen.
De cursus duurt 6 weken en start in september 
tijdstip: 16.00-17.00 uur.
Kosten € 35,-- p.p.
Onder begeleiding van gediplomeerd trainster Reina Hes
Opgave bij: Anneke

 

Prijswinnaars kleurwedstrijd M.A. 2012 nr 1.
Omdat er geen kleurplaten zijn binnen gekomen van de vorige 
kleurwedstrijd hadden we deze keer 2 winnaars!

Uit de vele inzendingen zijn twee 
gelukkigen gekozen, zij hebben 
beide een mooi cadeau gekregen 
welke aangeboden werd door de 
Rabobank te Oosternijkerk.

Doe ook deze keer mee om kans te 
maken op een mooie prijs.



Uitslag Klootschieten Koninginnedag 2012.
Een kleine 50-tal inwoners (jong en oud) hadden zich ingeschreven voor 
dit evenement, uitgeschreven door Café Veltzicht.
Na uitleg door Jaap werden een 8-tal teams er op uitgestuurd, de 
route liep via de B.Bekkerstrjite naar het Oldhuysteabos, door het 
Platanenbos naar het Dwarsbos, over de oude spoorbaan naar het 
Spoorbos, vervolgens over de Roptawei weer naar het Café.
Onderweg moesten een 14-tal vragen/ opdrachten uitgevoerd worden, 
met als moeilijke opdracht het ontmaskeren van de “Mysterie Guest” 
en het kraken van de code bij het Café aan het einde van de tocht.
Onder de vermomming ging “hoofd Bosbroeder” Jelle Streekstra 
schuil en de code werd gekraakt door team 8, bestaande uit Willem, 
Catharina, Lieke, Pietrik, Henk en Betty, dit team had dan ook de 1e 
prijs. Zij hadden de meeste antwoorden goed ingevuld.
De poedelprijs was voor team 6 bestaande uit Sietse V, Hette, Jan 
(GM) Wietze en zoon Roan, helaas te weinig goede antwoorden op de 
vele vragen. Ook werd de code niet “gekraakt”. Al met al een mooie 
ontspannende middag, volgens velen voor herhaling vatbaar.
Dank aan Jaap en Annie voor dit spontane “evenement”.

Prijzen dorpsfeest metslawier:

straat:
1 b.bekkerstrjitte
2 stationswei/skulestrjitte
3 roptawei

wagens:
1 b.bekkerstrjitte
2 roptawei
3 master fan loanstrjitte

publieksprijs:
jeugd 12-13 jaar

Te Koop:
vierpersoons piramidetent Valk 

met opzetinstructie.
Wegens aanschaf caravan

Kleur: beige/blauw. 5 keer 2 weken gebruikt. In zeer goede staat.
De tent heeft een afritsbaar kuipzeil en een verplaatsbare voorwand, 
waardoor de voortent 2x zo groot gemaakt kan worden. De binnentent 
is voorzien van twee slaapcabines.
Vraagprijs 275 euro.

M. Poleij,
Tel. 0519-241862
e-mail: bettypoleij@gmail.com

playbackshow:
tot 12 jaar:
1 fleur Rosa
2 Sybrant, Johan en Jelmer
 
v.a 12 jaar:
1: stationswei skulestrjitte
2 bbekkerstrjitte

publieksprijs: 
piepvogeltjes: Sybrant Johan en Jelmer

zeskamp: 
master fan loan strjitte



Utslach puzelpriisfraach Skipfeartsein:

D’r binne úteinlik acht formulieren ynlevere. Omdat op sneintemoarn 
de 17de juny noch mar ien briefke ynlevere wie, tochten wy dat dat de 
ienichste dielnimmer wie. It pûdsje mei sûkeladejild is dus nei dyjinge 
gongen en dat wie mevr. De Graaf fan’e Snikke. Moandeitejûn leinen 
d’r noch 7 briefkes en dêrfan wie der ien mei alle fragen goed. Dat 
formulier wie ynlevere troch dhr. Hein Sterk fan’e Roptawei. Hy hie alle 
tsien fragen goed. Dêrom fûnen wy dat ek Hein in jildpriis ha moest. In 
sekje mei lekkere muntdropkes is dêr hinne gien. Fan herte lokwinske. 

Hjirûnder noch efkes alle sprekwurden op in rychje:

•  Hij heeft veel kak, maar weinig duiten

•  Hij is zo blauw als een tientje

•  Een kwartje als je op z’n broekspijpen trapt

•  Ben je hoer of ben je dief, heb je geld ik heb je lief

•  Een gulden op de drempel en een stuiver in huis

•  Dat is een fluitje van een cent

•  Hij wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten

•  Hij doet ook een duit in het zakje

•  Hij loopt als een paard van een daalder.

•  Zwaluwen op het dak, guldens op zak.

Stichting 
“Actie Comité Roemenië”    
Werkgroep Metslawier e.o.
Banknummer: 3461 98 097

In Mei j.l. is er met verschillende 
vrijwilligers gewerkt om de goederen 
klaar te maken voor het transport naar 
Roemenie. Er was het afgelopen jaar veel kleding, stoelen, tafels enz. 
enz..verzameld. 15 mei is de vrachtauto vol geladen met de verzamelde 
spullen. We waren dan ook blij te horen dat op 19 mei de vrachtauto al 
in Appol de Suss en Buza was geweest. Vanuit beide plaatsen hebben 
we bericht ontvangen dat de goederen goed waren aangekomen en de 
vrachtauto uitgeladen was. Voor hun begon toen het werk om de spullen 
te verdelen aan de inwoners. Vanuit Buza kregen we bericht dat de 
school erg blij was met de schriften, pennen e.d. en de komende weken 
de spullen verder gingen uitdelen.
Appol de Suss had alles eerst opgeslagen en gaat het vanuit de opslag 
verdelen over de inwoners in de omgeving die de spullen goed kunnen 
gebruiken.

Op deze plaats willen we iedereen bedanken die geholpen heeft 
met geven van goederen, sorteren, inpakken. In het bijzonder alle 
vrijwilligers die geholpen hebben met het inladen van de vrachtauto.

Dit jaar heeft Stichting “Actie Comité Roemenië” op woensdag 29 
augustus weer een stand op de braderie in Metslawier. Na het succes 
van voorgaande jaren is het de bedoeling weer een verloting te houden 
doormiddel van een enveloppen – verkoop op de braderie. 
Ook dit jaar zijn we van plan om bij een aantal straten langs te komen 
om te vragen of  u een prijsje t.b.v. de braderie wil schenken. We 
bezoeken dit jaar de volgende straten om een prijsje te vragen n.l. 
Skipfeartsein, Master fan Loanstrjitte, Balthazaer Bekkerstrjitte, 
Roptawei, De Oerslach, Stationswei, Skûle. 



Dit kan  b.v. zijn: koffie, thee, hand of theedoek, vaas, zeep, 
souveniertje, flesje wijn of iets voor de kinderen, zodat dan een ieder 
als prijsje kan winnen op de braderie. 
Etenswaren wel graag op de houdbaarheid datum controleren.

Op de website. www.mitselwier.nl  vindt u actuele informatie, 
reisverslagen, foto’s e.d. 

Mocht u nog goederen of kleding hebben staan, lever het dan in bij de 
fam. M. Meindersma Master fan loanstrjitte 9. (telf: 244567)  Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn om het zelf te brengen, dan kunt u contact 
opnemen met één van de bestuursleden. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur “Actie Comité Roemenië”
Metslawier e.o.

Fotopuzzel
Welke straat is dit??
Stuur de oplossing voor 20 augustus, 
duidelijk voorzien van uw naam en 
adres, in via de brievenbus van Freddy 
ter Harkel (Tsjerkebuorren 12) of 
via email naar kingmas@hotmail.com. 
Uit alle goede inzendingen wordt een 
winnaar geloot. 
Hij of zij ontvangt een leuk prijsje. Om te kleurjen

Als je de kleurplaat van deze MA inkleurt en voorziet van je naam, 
adres en leeftijd en vervolgens inlevert via de brievenbus van Freddy 
ter Harkel, maak je kans op een leuke prijs.



Een nieuw zomer initiatief voor Verzorgingshuis 
“De Skûle” te Metslawier
Veel inwoners zijn thans gebonden aan rollator of rolstoel en vooral 
die laatsten zijn het kind van de rekening. Het is namelijk een beetje 
moedeloos om ’s-morgens naar de koffiekamer gebracht te worden en 
na een tijdje weer naar de kamer. Daarom is het initiatief ontstaan om 
voor deze mensen per dag een wandelingetje te organiseren. Ook zij 
hebben het recht om van de buitenlucht te genieten, de natuur te zien 
groeien en bloeien en van de mooie panorama’s te genieten.
Maar om dit alles in beweging te krijgen hebben wij vrijwilligsters 
nodig, die bereid zijn deze taak op zich te nemen. Daarom willen wij 
een beroep op u doen om dit sociale plant te steunen en te laten slagen, 
zodat het spoedig gerealiseerd kan worden.

Wordt u een MAATJE voor een OMAATJE?

Het is dankzij mensen zoals u die een glimlach op hun gezicht kan 
toveren.
Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden ze gaarne.
Voorlopige organisatie:
Dick Bothof, De Skûle, App.125
Staionsweg 12, 9123jz Metslawier
Tel.0519-244577   E-mail:bothof.d@knid.nl

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij ook graag een voetbal bij je in de buurt, waar 
je niet van af kunt blijven?? 
Speel je ook het liefst samen met leeftijdsgenoten en natuurlijk 
een bal?? 
 

 
 

 
 

Als je 5 jaar of ouder bent, meld je dan aan. 

Aanmelden of meer informatie neem gerust contact op via: 
jeugdbestuur@roptaboys.nl 

Mochten er ouders/verzorgers zijn die hun “ster” nog willen aanmelden voor het aankomende 
voetbalseizoen, dan dit graag z.s.m. melden. De competitie voor de jeugd gaat begin september los. 
Tot vlak voor de start van de competitie is het voor onze vereniging nog mogelijk om een extra team in 
te schrijven. Halverwege de competitie is dat niet meer het geval. Vaak ziet men dat er kinderen in de 
loop van de najaarscompetitie worden aangemeld. Het zou dan kunnen gebeuren, dat het aantal 
spelers al zo groot is dat men alleen maar zou kunnen trainen. Wij kunnen de leiders op zaterdag niet 
weg laten gaan naar wedstrijden met 12 spelers, terwijl er maar 7 of 8 tegelijk kunnen spelen. Daarom 
ons verzoek om zich zo spoedig mogelijk aan te melden. 
 

 

Zou je ook graag bij Ropta Boys 
willen spelen?? 
Tot begin augustus kun je  
aangemeld worden, i.v.m. de 
competitie start eind augustus. 



Reis Israël – Jordanië.
Beste dorpsgenoten.

Momenteel zijn een aantal dorpsgenoten bezig een reis naar Israël 
en Jordanië voor te bereiden,die gepland gaat worden omstreeks half 
april – half mei 2013. Dit omdat dit klimatologisch gezien de beste 
periode van het jaar is om in die oorden te vertoeven. Het betreft een 
reis waarbij zowel de hedendaagse problematiek (Israël – Palestijnen), 
de oude Bijbelse geschiedenis, de historie en de cultuur rijkelijk aan 
bod komen. Momenteel is de heer Joop Visser uit Stiens pastor in de 
PKN gemeente Metslawier – Niawier. De heer Visser heeft al ca. 30 
keer een dergelijke reis voorbereid en mee begeleid. Ook mensen die 
minder of niet kerkelijk betrokken zijn en die nog graag eens Israël 
zouden willen bezoeken, worden hierbij van harte uitgenodigd om mee 
te gaan. De kosten zullen ongeveer tussen de € 1850,00 en € 2000,00 
(vliegreis, buskosten, entrees, ontbijt en diners) per persoon bedragen. 
Dit is mede afhankelijk van de valuta koersen. De groep kan maximaal 
bestaan uit 25 personen. Het mooiste zou zijn dat we gaan met een 
groep mensen uit Metslawier en Niawier. Ook om de contacten als 
dorpsgenoten op te bouwen en te onderhouden. Lijkt het u iets of 
wilt u meer informatie neem dan contact op met de heer Joop Visser, 
Swanneblomstrjitte 19, Stiens telefoonnummer 058-2572520 of 06-
53578173. E-mail adres: joopvisser@planet.nl

U mag ook bellen of mailen met J. Kuik, Keechsdijk 16, Morra 
Tel. 297972 
E-mail: j.kuik3@kpnplanet.nl 

Spaar postzegels en kaarten voor de zending
Al jarenlang worden er in het hele land door veel vrijwilligers 
postzegels en kaarten ingezameld voor de zending. Misschien heeft 
u zelfs nog hele oude kaarten of postzegels in de kast liggen, 
maar hoe weet u of deze geschikt zijn voor de inzamelingsactie? 
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels (ruim afgescheurd) 
en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook 
alle enkele ansichtkaarten en dubbele vouwkaarten zijn gewild.                                                                                   
Hieronder staan enkele richtlijnen waarmee u  rekening kunt houden 
voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

1.  Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn,  
 zowel degene met als zonder postzegel.
2.  Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
3.  Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4.  Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):
     Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne   
 Geddes, Unicef, Removos (mond en voetschilders), Hartjeskaarten  
 “Voor het kind” (met hartje achterop), de Koninklijke Nederlandse  
 Reddingsmaatschappij, bloemenkaarten en geboortekaartjes.

Maar verder zijn alle kaarten waarvan u / jij denkt dat ze gespaard 
worden welkom. Ook kunnen telefoonkaarten, mobieltjes, cartridges en 
oud Ned.- en buitenlandsgeld worden verzameld.
U / jij  kunt dit in de melkbus doen in de hal van Rehoboth of bij de 
ZEM-leden in Metslawier afgeven:

Karin Veenstra - Tunstrjitte 3, 
Sjoukje Visser – it Skûtsje 12,
Seerp Woudstra – Stasjonswei 6-7, 
Eeltje de Groot – Tsjerkebuorren 4, 
Alie Popkema – de Snikke 5.

Een kleine moeite, de moeite waard!
Alvast bedankt en een hartelijke groet van de ZEM – commissie.



Tentoonstelling: Petrus Regout 19de eeuw.
Dat is dit jaar het thema van de tentoonstelling in het rustieke kerkje 
van Jislum (bij Burdaard). Hikkaarderdyk 16, 9177GA.

Petrus Regout (1801- 1878) was de grondlegger van het Maastrichts 
aardewerk. Meestal als er een tentoonstelling is over dit onderwerp dan 
moet men naar Maastricht. Daarom is het nu uniek om deze voorwerpen 
te bewonderen hier in Friesland. Er is alleen aardewerk te zien uit 
de begin periode van Petrus Regout van voor 1900. Daarbij moet men 
denken aan serviezen, kastkommen, kindergoed, lampetkannen en nog 
veel meer. Het is een prachtige  grote uitstalling van mooie en zeldzame 
voorwerpen.

Achter het kerkje is een grote theetuin, waar het heerlijk toeven is.

Open:  zondag 29 juli t/m zondag 12 augustus 
 (elke dag van 13.00 tot 18.00 uur).
Entree € 2,50  p.p. (komt ten goede aan het kerkje).

MK Waadriders: Deelname 11 Stedentocht 
wederom groot succes
’s Ochtends om 06:30 uur worden 30 motoren gestart en trekken in 
totaal 40 personen de helm over de oren. De Waadriders gaan weer 
voor een prachtige dag in Fryslân. In Ljouwert deelt het bestuur de 
stempelkaarten uit aan de deelnemers. Een volle stempelkaart levert 
het felbegeerde kruisje op. Ondertussen wordt alles vastgelegd of foto 
en video. In Snits staat Kornelis Yntema van Eetcafé De Kalkman uit 
Wierum klaar met koffie, frisdrank en gevulde koeken. We hoeven ons 
niet in (veel te) drukke restaurantjes te wurmen maar genieten in alle 
rust van de volledig verzorgde koffiestop.  

Onder een warm zonnetje worden de Friese steden aangedaan. De 
voor- en achterrijder houden de groep keurig bij elkaar. Nog voor de 
tankstop in Workum heeft de eerste dorstige motor al een lege tank. 
Samen met de achterrijder wordt getankt en samen wordt de groep 
weer achterhaald.

In Workum eten we bij Cateringservice Zuidwesthoek. Vooraf geboekt, 
dus hoeven we niet te wachten. Na een uur soep, gehaktballen, kipfilet 
en belegde broodjes doen we het noorden van Fryslân aan. Het groots 
onthaal in Dokkum met veel familie, vrienden en bekenden is toch altijd 
weer het hoogtepunt van de tocht. In Leeuwarden wordt een beker in 
ontvangst genomen voor de op één na grootst deelnemende groep. Vol 
trots gaat de beker mee naar Wierum en word er op kosten van club op 
geproost. Iedereen bedankt en graag tot volgend jaar! 

Bekijk alle foto’s op 
www.mkwaadriders.nl; 
fotoboek; 11 Stedentocht.

 



Brand (deel 2)
Toen de rust weergekeerd was in Metslawier en mijn ouders weer thuis 
waren konden we eindelijk naar bed.Toen ik eenmaal daar in lag hoorde 
ik vreemde geluiden voor huis; toch maar weer uit bed om te kijken 
wat dat was. Uit het bovenraam zag ik aan de andere kant van de weg 
- ik schat ongeveer zo’n 15 - katten al mauwend richting de Roptaweg 
lopen, sommigen met jongen in hun bek. Deze kwamen natuurlijk uit de 
boerderij en hadden zich door de drukte verstopt. Toen ze door hadden 
dat hun veilige haven er niet meer was zijn ze gezamenlijk weggegaan.

Foto uit de Leeuwarder courant. 

De Leeuwardercourant vermeld de andere dag:  Boerderij in kom 
Metslawier geheel uitgebrand. Een snel uitslaande brand heeft 
gisteravond de boerderij van de fam. B. Spijksma in Metslawier volledig 
verwoest. De brandweren van Metslawier en Anjum konden op het 
nippertje voorkomen, dat de beide aangrenzende panden- waaronder 
café Dijkstra- verloren gingen. Het gedeeltelijke rieten dak van het 
café liep enige schade op. Het vuur is mogelijk ontstaan door hooibroei.

Een klein gedeelte van de inboedel van het woongedeelte kon worden 
gered. De gehele hooivoorraad (dertig pondemaat) ging echter verloren, 
evenals een hoeveelheid klein gereedschap. Een uur voordat omstreeks 
half zeven de brand werd ontdekt waren er nog twee wagens hooi naar 
binnen gereden. De boerderij die deel uitmaakt van het beschermd 
dorpsgezicht van Metslawier, was verzekerd tegen brandschade. De 
omvang van die schade is nog niet vastgesteld.

Niet alleen de katten gingen richting Roptaweg maar ook de fam. 
B. Spijksma ,want ze lieten een boerderij bouwen aan die weg net buiten 
het dorp richting Dokkum.

Na de brand kwam op die plaats een nieuw postkantoor, en wijlen 
G. Jongeling schreef in het boekje “Metslawier van toen” het volgende 
over deze plek:

“Dat het even na 1800 vermeld als huis en moestuin. In 1840 werd het 
afgebroken en herbouwd en dan is de fam. Witteveen eigenaar.
Even voor 1899 word er iets gesticht, vermoedelijk een hok er 
bij. Doederus de Vries, burgemeester van Dokkum is dan eigenaar. 
Ondertussen vond er een splitsing van het terrein plaats, dat voorheen 
van de Achterweg tot de Voorweg liep. Aan de Voorweg word dan een 
nieuw huis gebouwd, na afbraak van een ander huis (ongeveer 1855). 
Dit word de dubbele woning van later o.m. J. Betzema. Na diverse 
vernieuwingen komt aan de Achterweg op dit perceel een stelphuizing 
waar o.m. woonden Jac. Veenstra, fam. G. Heeringa, daarna door diens 
broer S. Heeringa, die aan het huis aan de singel (v.h. Minnema) kwam en 
vervolgens de schoonzoon B. Spijksma”.

Ter verduidelijking , er word gesproken in dit stukje over een 
dubbele woning, dit is nu het huis  van Ir. B. E. v/d Vleugel aan de 
“B. Bekkerstrjiitte” nummer 5.
Tot zover over brand van de boerderij van de fam. B. Spijksma.

Henk Tacoma




