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Voorwoord.
Tot volgend jaar zomer, welkom herfst.
Na een mooie zomer periode is de herfst weer aangebroken, dus
kortere dagen, meer binnen zitten en dus meer tijd om even door de
M.A. te bladeren in de warmte van de openhaard.

Doarpsbelang
Metslawier

Weer boordevol de nodige informatie en vermaak.
Deze keer ook weer een foto-prijsvraag. De vorige is gewonnen door
Catharina Meirink (zie prijsuitreiking verderop in de M.A.).

Hette Meinema
(Voorzitter)

En voor de jeugd ook weer een kleurplaat. Uit de inzending hebben we
weer twee prijswinnaars kunnen kiezen (twee prijzen omdat de sponsor,
Piet de Boer Oosternijkerk, twee cadeaus beschikbaar stelde). De foto
hiervan kunt u verder op in de M.A. zien.

Stationsweg 9
Tel: 29 41 61

Wij wensen jullie een goede herfst toe met deze M.A.
De volgende M.A. komt in december uit.

De Skûle
Verzorgingshuis
Stasjonswei 12
tel: 24 45 45
Copy voor de volgende M.A.kunt u inleveren,
vóór 24 november 2012 per e-mail aan:

kingmas@hotmail.com
Opmerkingen of vragen kunt u richten aan de redactieleden:
Betty Poley
Anneke Verbeek
De Skûle
Freddy ter Harkel
Sietse Kingma
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De redactie

Experiment duurzame beschermde dorpsgezichten
Dongeradeel
Stand van zaken Dorpsverkenning Metslawier.
Het bestuur van dorpsbelang is, met een aantal vrijwilligers, bezig de
laatste hand te leggen aan de Dorpsverkenning. Mogelijk dat u dit leest is
het “boekwerk” met daarin de de identiteit van ons dorp en de verkenning
heeft als doel om de leefbaarheid in de dorpskernen te behouden en te
versterken. Naast ons dorp zijn ook Ee, Holwerd en Paesens-Moddergat
beschermde dorpsgezichten en ook die zijn bezig om een dorpsverkenning
op te stellen. Zoals al is aangegeven op de gehouden bijeenkomsten is voor
de komende 3 jaar een fonds beschikbaar van meer dan 1 miljoen euro,
hieruit kunnen de op te starten kansrijke ontwikkelingen, genoemd in de
dorpsverkenning 2012, van start gaan in samenwerking met de gemeente,
provincie en verdere betrokken partijen. Ook is een cultuurhistorische
verkenning gemaakt en is inmiddels ook een bouwhistorische verkenning
in de maak. Zodra dezen beschikbaar zijn zullen ze geplaatst worden
op onze website, alle drie verkenningen worden dan samengevoegd
tot een plan voor ons dorp Metslawier. Om in het vierde kwartaal van
Ontwikkelings Maatschappij (afgekort DOM) nodig. Naast bestuursleden

Herhalingscursus AED
In mei 2011 hebben een 30 tal
inwoners een cursus bijgewoond
om te leren hoe om te gaan met
de AED. Inmiddels hangen er
bij de Tennisclub en AD Garage
Postma een AED aan de muur
en is in de Skûle bij de balie
er ook een aanwezig. Zoals bij
de eerste cursus is aangegeven
is het van belang om de kennis
van het gebruik jaarlijks bij te houden. Hierbij dan ook een oproep om
u als mogelijke gebruiker voor deze vervolgcursus op te geven. Dit kan
bij de voorzitter van Dorpsbelang op mail hettemeinema@home.nl of op
telefoonnummer 294161.
Graag zo spoedig mogelijk na uitgifte van deze Metslawier Aktief
hiervoor aanmelden, dan kan dorpsbelang in dit najaar een avond plannen
in Café Veltzicht o.l.v. Tom Gruintjes.
Uiteraard bent u ook welkom als nieuwe deelnemer!
Dorpsbelang

van dorpsbelang nemen ook inwoners die hebben meegewerkt aan de tot
standkoming van de al genoemde dorpsverkenning hierin zitting, mogelijk
aangevuld met ter zake kundige adviseurs. Zodra de bestuursleden
van de DOM bekend zijn zullen wij u die via de Metslawier Aktief aan
u voorstellen. De op te richten DOM zal ons als inwoners begeleiden/
adviseren/ondersteunen om daadwerkelijk plannen om te zetten in
uitvoeringsprojecten. Zodra er meer zicht is op de start/uitvoering van
onze dorpsvisie zal er mogelijk een nieuwe bijeenkomst plaatsvinden, want
zonder vrijwilligers is uitvoering van plannen niet mogelijk.
Dorpsbelang

Koop appels voor actie “Kinderen van de zon”
Bij familie Popkema op de Snikke 5 zijn ze weer volop verkrijgbaar
Biologisch met de hand geplukte appels goudrenet / rodeboskoop.
Voor appeltaart, appelmoes of appelbeignet
1 zak a 2½ kg € 2,00 per zak.
De opbrengst gaat volledig naar: Inti Huahuacuna Cusco (Peru)
Voor: Kinderen van de zon - Project voor straatkinderen

Getrapt en betrapt
Dit jaar hoop ik mijn 50 ste verjaardag te vieren en ik besef
als geschiedenisschrijver over Metslawier dat ik ook steeds meer
geschiedenis word. Vandaar dat ik nu een stukje over mij zelf
schrijf van een belevenis van lang geleden.
Het is woensdag 5 juni 1968 en Metslawier heeft dorpsfeest, en het
weer is niet echt om naar huis te schrijven.
Het schijnt toch even droog te zijn want ik ben achter ons huis (het
huis tussen de fam.Sonnema en fam. Poleij op de B. Bekkerstraat 10)
Op eens dacht ik, als nog geen 6 jarige kereltje, “laat me eens proberen
maar dit was andere koek. Het lukte en niemand zag dat ik van het erf
af vloog de grote weg op, richting de Singel en op naar de feesttent.
Misschien wou ik daar wel stoppen maar er was een probleem want
ik wist niet hoe je moest remmen. Met een rotgang vloog ik de tent
voorbij en ging toen op de Roptaweg linksaf en vandaar weer richting
ons huis. Eén maal daar aangekomen knalde ik de stoeprand op (er was
toen nog geen oprit voor de auto) schoot door de steeg richting de tuin.
tussen hen door totdat de heg van de buren Sijtsma (die daar toen
woonden) mij tegen hield en ik met volle vaart daarin belandde.
Daar werd vreselijk om gelachen natuurlijk en het zal ook wel komisch
geleken hebben. Op een paar schrammen na had ik zelf geen schade en

Mijn moeder en zus wisten niet beter dat ik alleen dat stukje van uit
Nou was het regelmatig zo dat met een dorpsfeest een fotograaf door
het dorp ging om alle feestelijkheden op de kiek te zetten en dan de
Nu had deze man, met gevaar voor zijn eigen leven, een foto gemaakt

Dat was op zich niet zo erg, maar een aantal dagen later stond hij bij de
voordeur van ons huis en vroeg mijn moeder of ze dat ventje ook kende
en beaamde dat het haar jongste zoon was. Toen ging haar een lichtje
branden en snapte wat er werkelijk was gebeurd op die bewuste dag.
Gelukkig kon iederéén hier om lachen en heb ik nu een leuk verhaaltje
na 45 jaar. Mijn moeder had achter op de foto de datum gezet 5 juni
1968 en na wat speurwerk kwam ik er achter waarom Metslawier feest

Actie tijdens braderie voor Annelies Visser
De actie die tijdens de braderie voor Annelies Visser uit Anjum
gehouden werd heeft maar liefst 447,60 opgebracht! Dit bedrag is
door een sponsor aangevuld tot 550,00 euro. Het geld is inmiddels aan
Annelies overgemaakt.
Alle helpers en gulle gevers hartelijk bedankt!

later af te reizen naar de Lauwerszeewerken waarmee ze toen druk
bezig waren.

Opbrengst KWF (kankerbestrijding)
In de week van 3 tot 8 september was de jaarlijkse collecte week voor
het KWF Kankerbestrijding.
In Metslawier is het mooie bedrag van € 666.40 opgehaald en
overgemaakt op de rekening van KWF.
Alle gevers en collectanten die dit mogelijk maakten worden hierbij
nogmaals bedankt voor hun inzet.
Volgens jaar in september wordt de collecte weer gehouden en komen
de collectanten weer bij u langs. mocht u/ jij je willen inzetten als
collectant neem dan kontact met me op.
Ze landen met een helikopter op het voormalige sportveld om vervolgens
naar het gemeentehuis te gaan voor ontvangst. Wie weet was ik wel zo
komen. Dat was me dus bijna gelukt, voor het zelfde geld had ik het
gehele gezelschap onderste boven gereden.
Henk Tacoma

Groeten
Bregt Elgersma

Activiteiten in ”De Skûle”

Kapeldiensten

Van 1 oktober – 31 december 2012

Donderdag

zijn er de volgende activiteiten in de Skûle.
Dag

activiteit

15.30 uur

Donderdag

11 oktober

15.30 uur

Ruimte

Aanvang

Donderdag

18 oktober

15.30 uur

3 okt. Wij staan met een
stand, op de markt bij
de “Waadwente”

Dokkum

13.30 uur

Donderdag

25 oktober

15.30 uur

Donderdag

1 november

15.30 uur

Donderdag

4 okt. Schoenen verkoop

Romsicht

10.00 uur

Donderdag

8 november

10.45 uur

Dinsdag

9 okt.

Romsicht

15.00 uur

Zondag *

18 november

15.30 uur

Donderdag

22 november

15.30 uur

Woensdag

Datum

4 oktober

Dinsdag

30 okt Kleding verkoop

Romsicht

14.00 uur

Donderdag

6 december

15.30 uur

Woensdag

14 nov. G. Heeringa orkest

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

13 december

15.30 uur

Dinsdag

27 nov. Kleding verkoop

Romsicht

14.00 uur

Donderdag

20 december

15.30 uur

Donderdag

27 december

15.30 uur

Dinsdag

4 dec. Onder kleding verkoop

Romsicht

10.00 uur

Dinsdag

4 dec.

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

5 dec. Sinterklaas feest

Romsicht

10.00 uur

Woensdag

12 dec. Zangkoor van Niawier
Kerst concert

Romsicht

19.00 uur

Maandag

17 dec. Samen zingen met
Vrij kerstverhaal

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

19 dec. Kerstbroodmaaltijd

Romsicht

16.30 uur

Vrijdag

21 dec. Kerstborrel

Romsicht

15.00 uur

Maandag

31 dec. Oudejaarsviering met

Romsicht

15.00 uur

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

* Heilig avondmaal 18 november
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.

Gezocht
Chauffeur voor maaltijd bezorgen
Vrijdag, zaterdag en zondag
Vrijdags iedere week en in het weekend om de week
Wilt u ons team versterken of heeft u nog vragen dan kunt u contact
opnemen met Mevr Roodvoets (Uvv) Tel. 0519-293952
Hendrica (van de keuken) op telefoonnr. 0519-244501
Of 0519-244514 (activiteitenbegeleiding).
Wilt u ook vrijwilliger Worden?
Er zijn altijd vrijwilligers nodig
UVV afdeling Dokkum e.o.
De UVV heeft ongeveer 470 vrijwilligers, die actief zijn in vele
instellingen in Noord Oost Friesland, ook in de Skûle. De UVV blijft
op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken. Vrijwilligers
worden ingezet bij bijvoorbeeld: De maaltijd bezorging, winkeltje, en
de verschillende activiteiten die in de Skûle plaats vinden. Ook wordt er
gewerkt met vrijwilligers op de verschillende huiskamers. Voor nieuwe
vrijwilligers geldt altijd een proeftijd van 4 maanden. Na de proeftijd
tekent men een vrijwilligerscontract. Men kan vrijwilliger zijn tot de
leeftijd van 75 jaar. Tijdens het werk is iedereen WA verzekerd.
15 km. Voor Chauffeurs geldt:
Ook de gereden kilometers, die u voor u vrijwilligers werk moet rijden
worden vergoed.UVV-ers zijn verplicht een UVV badge of speld te
dragen. In principe dient men een dagdeel per week beschikbaar te zijn.
Op dit moment zijn we vooral op zoek naar vrijwilligers voor De Skûle te
Metslawier en Spiker te Ternaard
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij de vrijwilligerscoördinator
mhroodvoets@versatel.nl - Tel. 0519- 293952

Koersbal
Vanaf 10 oktober wordt er weer gestart met koersballen voor de 55+
in Metslawier. Aanvang om 14.30 uur in zaal Romsicht van de Skûle.
Op de volgende data is er koersbal: 10 oktober, 24 oktober, 7 november,
21 november, 5 december, 2 januari, 16 januari, 30 januari, 13 februari,
27 februari, 13 maart en 27 maart.
We kunnen wel wat nieuwe leden gebruiken. Want ons groepje wordt
kleiner en het zou jammer zijn dat we moeten stoppen!
Doet u ook mee?
Heeft u nog vragen of wilt u zich opgeven belt u dan met
Mevr. J. Heeringa, telefoonnr.: 0519-241252

Country en Western in de Skûle
De Skule Metslawier 10 september 2012
Aan het begin van het activiteitenseizoen, was er een feestweek in
de Skûle. De feestweek
stond in het teken van
Country en Western.
Alle activiteiten waren
de gehele week, op het
thema afgestemd. De
week begon met een
Avondmaal dienst onder
leiding van da. Olde
Scheper- van der Weide
uit Oosternijkerk.
Op maandag
en een borreluurtje. ‘s Middags was er een optreden van Country
Wietske. Country Wietske verzorgde een spetterend optreden. En
zoals haar naam al doet vermoeden, begon ze met haar country
repertoire. Country Wietske heeft ook zelf nummers “Fryske Country
nummers geschreven.”.
Dinsdags werd er in zaal Romsicht naar “Bonanza” gekeken.
Bonanza was een Amerikaanse westernserie die in de jaren 60 zeer
populair was op de tv. en werd uitgezonden door de KRO. Ook nu
genoten de bewoners van de avonturen die de familie Cartwright
mee maakten. De familie Cartwright, bestaande uit een vader en drie
zoons (ieder van een andere moeder, (pa Cartwright had de gewoonte
zijn vrouwen snel te verliezen). Gezamenlijk runden de mannen de
Ponderosa ranch.
Woensdags werd er een Country en Western spelmiddag gehouden.
Er werd met een kruisboog geschoten, en kon men lasso werpen. En
nog vele andere spelletjes konden worden gedaan.

Donderdag was er een country en Western buffet en ’s avonds werd
er een optreden verzorgd door de Grean haert Country dansers van
Ternaard. Aan het eind mocht iedereen die daar zin in had ook mee
dansen en werd ons nog een dansje geleerd. Mevr. Braaksma– Kooi
durfde het ook nog wel aan. Ze werd een beetje geholpen door de
Country Dansers. (zie foto.)

Vrijdag werd er bingo gehouden. Er werd een bingo verhaal
voorgelezen over Billy de Coyote. Alle getallen die in het verhaal
voor kwamen kon men op de bingokaart dicht doen. Wie eerst de
kaart vol had kreeg de Superronde prijs. Deze keer was de prijs een
“cadeaukistje met wijn”. Deze werd gewonnen door Ypie Rispens.
Veder waren er nog vele ronde’s met leuke prijzen. Na de Bingo ging
de “Saloon” open en werd iedereen getrakteerd op een borreltje of
wat fris en warme hapjes.
Op zondag werd de feestweek af gesloten met een dienst. De dienst
werd geleid door: Ds. van der Goot uit Engwierum.
De feest week werd afgesloten met een woord van dank door
dhr. J. Spijksma namens de Bewoners van de Skûle.
Hij bedankte de dames van de activiteiten voor hun inzet met de
woorden “ut hy net moaier kinnen.”

Concert Gurbe Douwstra yn de Doarpstsjerke

Ambulance / Brandweer / Politie 112

Stichting Iepenloftspul Mitselwier presinteart op snein 4 novimber
een concert mei Gurbe Douwstra yn de Doarpstsjerke fan Mitselwier
Oanfang: 15.30 oere
De kosten binne 10,00 euro en sneins yn`e tsjerke 12,50 .
Alle baten binne foar it twadde iepenloftspul!
Allegeare komme!

In niet - levensbedreigende
Ambulance
Brandweer
Politie

Het klaverjasseizoen begint weer op
12 oktober a.s.
Het is de bedoeling dat deze avonden worden gehouden in
Café Veldzicht iedere 2e vrijdag van de maand.
Aanvang 19.30 uur.
Hieronder volgt nog even een lijstje met de data:
12 oktober 2012
9 november 2012
14 december 2012
11 januari 2013
8 februari 2013
8 maart 2013
Dorpsbelang

situaties
22 20 33
22 80 20
0900-8844

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

29 88 88
29 87 77

Storingsnummers
Electriciteit & gas
Kabel
Water

0800-9009
29 82 81
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:
H.M.A. Wijmenga
B.Bekkerstrjitte 19
Tel: 24 12 70
Tel: 24 11 19 (spoed)

Tandarts:
A.A. Herbig
Roptawei 22
Tel: 24 13 60

Pedicure
Mevr. Cuperus
Tel: 06 21 93 77 99

Akke Greetje Mooibroek
Tel: 0519-242237/06-12189059

Scholen
Christelijke basisschool de Rank
Roptawei 7
Tel: 24 18 17

Peuterspeelzaal De Pikestjelp
Stasjonswei 12
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”

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

Tel. 24 19 94 / 06-10 81 26 15
Tel. 24 20 13

Tel: 29 41 61

Feestcommissie:
Voorzitter: R.Verbeek

Tel: 24 19 94

Groencommissie:
Contactpersoon R. Reinders

Tel: 24 14 91

Jeugdhonk de Oanrin
De Singel 6
Contactpersoon T. Meinsma – Krol

Tel.: 24 19 45
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

Verenigingen
Aktiecomite Roemenië:
Secr. T. Sterk-Zondervan,
Roptawei 34

Begrafenisvereniging
Begrafenis Ver. Helpt Elkander
Bode: R. Verbeek
Pennigmeester: K. Meindersma

Tel: 24 12 50

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

Voetbalvereniging Ropta -Boys
Inl. H. Meinsma Meinsmaweg 6

Tel: 58 92 64

Volleybalvereniging Wez Warber
Inl. S. Boonstra, Skipfeartsein 29

Tel: 24 19 75

Sportverenigingen en voorzieningen
Winkels en voorzieningen

Buiten manege M.F. Loanstrjitte
Gymnastieklokaal en sportveld De Singel 4
Biljartclub 55+ (in de Skûle)
lnl. J Streekstra B. Bekkerstrjitte 24

Rijdende Winkel SRV
R. Verbeek, Skipfeartsein 18
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

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.
Tel: 24 22 27

Tel: 24 19 94

Dagbladen

Volierevereniging “Zang en Kleur”te Dokkum e/o

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

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.

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
Penningmeester Jan Popkema
Secretaris Doede Jongeling
Leden Anneke Verbeek-Vellema
en Janny Geerligs-Hooiveld

Tel. 24 19 94
Tel. 24 18 82
Tel. 24 20 71

De groenling dit vogeltje zie je heel vaak in zomers in het open veld
meestal op zoek naar zaden (onkruid). De kleur van dit mooie vogeltje
is grijs/bruin over het hele lichaam, behalve het einde van de vleugels
die zijn grijs en op het einde daarvan een mooie gele kleur. De grote
is ongeveer 16 cm. Ze broeden in zeer dichte hagen goed verscholen,
ze broeden zelfs in bloembakken op balkons. Ze leggen 4-5 eieren
die komen na een dag of 14 uit. De jongen worden dan gevoerd met
doorweekte granen/zaden. Al na 14 dagen verlaten de jongen het nest.
De groenling past het voedsel aan na gelang wat er op dat moment
voor handen is, b.v rijpe zaden van gras, kruiden, bessen en het liefst
hebben ze rozenbottels die zijn rijk aan vitamine C. We moeten dan
ook voorzichtig zijn met het spuiten van gif. De groenling komt nu
aan verbonden. Daarvoor moet je kijken op de site van de NBVV dan
cutuurvogels op zoeken. De tentoonstellingen komen er weer aan.
De aller eerste is 24-27 oktober in het AOC nu Nordwin geheten in
Leeuwarden (Jansoniussraat 2). 15-17 oktober bijna alle verenigingen
aan de buurt zoals de Westereen, N.Burgum, Dokkum (Liudgerleane 2)
en Ferwerd een week later die T.T. wordt gehouden in Marrum in het
dorpshuis.
L. Veldema

Afsluiting 1e seizoen jeugd 12 t/m 15 jaar
Het was een succesvol 1e seizoen voor de jeugd van deze leeftijd,
over het algemeen waren er steeds 15 tot 20 jongeren aanwezig. We
hebben dit seizoen afgesloten met een barbecue en een onderlinge
tafeltenniswedstrijd. Het was een geslaagde avond met mooi weer,
de tafeltennis wedstrijd is uiteindelijk gewonnen door Rense de Jong.
We hopen vanaf september weer een nieuw seizoen in te gaan, inmiddels
hebben zich ook al een aantal vrijwilligers/ouders aangemeld, die mee
gaan draaien in het volgende seizoen, van harte welkom. We gaan er van
uit dat de jongeren blijven komen en dan gaan we er met zijn allen een
geslaagd jaar van maken.
Tot in het jeugdhonk!!
Leo, Jimmy, Tineke en Ytsje

Boek Sibe van Aangium als iepenloftspul
Metslawier - In Metslawier wordt volgend jaar op 13, 14, 20 en 21
september Het iepenloftspul “De Smokkelaars van de Schans” opgevoerd
gebaseerd op het gelijknamige boek van Sibe van Aangium, de schuilnaam
waaronder dominee Hendrik Steen (1895-1953) schreef.
Het iepenloftspul is geschreven door Simy Sevenster uit Minnertsga.
Binne Reitsma uit Blije zal het regisseren, met hulp van Martha de Jong
audities. Ook mensen, tevens eigenaren die met paarden om kunnen gaan
kunnen zich opgeven. Opgave voor eind oktober.
Dit kan via de website www.iepenloftspulmitselwier.nl of via de mail
denjjongeling@knid.nl

Gebruik Grasbakken

Uitslag fotopuzzel

Onlangs heeft Gemeentewurk in ons dorp geconstateerd dat er naast
de bestaande grasbakken rommel is gedeponeerd wat niet voor deze
bakken bestemd is. Uiteraard zijn deze bakken bestemd voor grasafval
en niet voor struiken/takken etc. Deze keer heeft de gemeente
het naastliggende afval meegenomen, mocht dit weer gebeuren dan
kan mogelijk de betreffende grasbak verwijderd worden. Graag als
dorpsbewoners uw medewerking om dit in de toekomst te voorkomen.

Uit de inzendingen is Catharina Meirink
geloot als prijswinnaar van de vorige
fotopuzzel.

Prijswinnaars kleurwedstrijd M.A. 2012 nr 2.

Nieuwe fotopuzzel

Zij heeft namens sponsor Ruurd Verbeek
een presentje mogen ontvangen.
Gefeliciteerd namens de redactie.

Waar liggen deze mooie tegels??
Stuur de oplossing voor 14 oktober, 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.

Uit de vele inzendingen zijn twee gelukkigen gekozen: Geert Oane
en Doede Bart. Zij hebben beide een mooi cadeau gekregen welke
aangeboden werd door sponsor Piet de Boer uit Oosternijkerk.
Doe ook deze keer mee om kans te maken op een mooie prijs.

Activiteiten Café Veldzicht

Activiteitenoverzicht in de maanden
september t/m december 2012:

‘Vaste activiteiten’ in Café Veldzicht,
vanaf de maand oktober:

Kinderbingo

Klaverjassen

Zaterdag 29 september aanvang 17:00 uur;
Kosten € 2,50 Leeftijd 3 t/m 12 jaar.

Ladies night

Elke tweede vrijdag van de maand;
aanvang 19:30 uur;
kosten: € 3,00.

Bingo

Woensdag 17 oktober aanvang 20:00 uur;
De toegang is gratis. Met o.a. woonaccessoires Nyerwets;
kinderkleding, shiatsu, parfums etc.

Elke derde vrijdag van de maand;
Aanvang: 20:00 uur;

Kinderdisco

Maatjassen

Zaterdag 20 oktober aanvang 17:00 uur;
(incl. patat + limonade) kosten € 3,00.

Elke laatste vrijdag van de maand;
aanvang: 19:30 uur;
Kosten: € 5,00.

Workshop Bloemschikken

Donderdag 6 december aanvang 20:00 uur;
De toegang is gratis. Zelf voor de materialen zorgen;
We maken een kerststuk;
Graag opgeven in het Café voor 1 december!!

Meer info op:
www.veldzichtmetslawier.nl

Te koop / Te huur

De Snikke 36

Metslawier

Op een vrije en rustige locatie in het dorp gelegen leuke verrassend ruime
tussenwoning met achterom op een kavel van 172 m² eigen grond. Vanuit
de woonkamer heeft u vrij uitzicht door de straat en over water.
Indeling:
Begane grond: hal/entree, toilet, ruime Z-vormige woonkamer met laminaatvloer
en trapkast, halfopen keuken, royale bijkeuken met wasmachine aansluiting en
achterom.
1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met vaste wastafel en
douche.
2e Verdieping: via een schuiftrap te bereiken vliering met veel extra bergruimte.
Koop: € 99.975 k.k.
Huur: € 480 / mnd

Kijk ook op www.funda.nl voor meer info

Inlichtingen: Makelaardij Roos Dokkum - Tel.: 0519 - 220030

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.

Wordt u een “MAATJE VOOR EEN OMAATJE”?

Gedicht door Willem Sytsma

Met deze vraag plaatste ik in de vorige M.A. een artikel, waarin ik

Onderstaand gedicht is geschreven door Willem Sytsma uit Metslawier

beschreef dat er in de Skûle diverse ouderen niet van de buitenlucht
konden genieten, omdat er geen tijd is om dit te verwezelijken,
zou dus best leuk zijn als deze inwoners een vast maatje konden krijgen,
waarmee afspraken kunnen worden gemaakt om een wandelingetje in een
rolstoel te doen slagen. Jammer genoeg heb ik hier geen enkele reactie
op gekregen en mag ik dit misschien wel wijten aan de vakantietijd.
Iedereen was natuurlijk druk bezig met het organiseren van het
jaarlijkse uitstapje, of was reeds op het vakantieadres, zodat u niets
vernomen heeft uit de betreffende Metslawier Actief. Daarom wil ik
nu alsnog een beroep doen op vrijwilligsters(gers) om dit sociale plan te
steunen en te laten slagen, zodat het spoedig gerealiseerd kan worden.
En daarom vraag ik u nogmaals
Wordt een MAATJE voor een OMAATJE
U als vrijwilligster(ger) kan deze oudere mensen, die nog zo graag van
het leven willen genieten maar zelf niet kunnen, de gelegenheid geven
een glimlach op hun gezicht te toveren en zullen zij echt blij zijn dat
er nog zoveel lieve zorgzame aandacht door u aan hen wordt besteed.
Stelt u hen niet wederom teleur en mogen zij nu echt op uw goedheid
rekenen? Namens de betreffende ouderen: Hartelijk dank.
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
(U kunt mij ook bezoeken na tel. afspraak)

en is waar gebeurd.

De earste dei

foar it earst de homaaie yngie.
As jong feintsje, tear en fyn.
‘k Ried it hiem op en myn fytske
Mar ik rôp manhaftich: ”Moarn”!
Hy sei: ”Wy praat hjir mei twa wurden
En om fuort mar wat te hurdzjen
joech er my in hynder oer.
‘k Tocht:”Wêr moat ik hjir mei hinne”?
De boer dy stapte troch de doar.
en ik, ik bleau him amper foar.

Sloech ik foaroer tsjin é grûn.
In lêste sprong en hy stie stil.
Hy stie mei ien poat op myn bil.
Myn foet waard stadich oan wer better,
al wie er earst wat grien en blau.
Jim leau it net, mar ik wie letter

Geboortegolf in Platanenbos

Geachte dorpsbewoner,

Dwalend door Metslawier kom je vanzelf in de bossen terecht en
wanneer je daar doorheen loopt, waan je in een oase van rust en met
bewondering kijk je naar het mooiste stukje natuurgebied van NoordFryslân. Dit is ook een prachtig gebied voor vogels en waterdieren die
echt hun levensonderhoud daar kunnen vinden en dan ook graag in dit
stukje natuurreservaat leven. Met plezier kom ik daar (als het weer het
toelaat) elke dag en heb een hechte vriendschap gesloten met de
2 ganzen. Zodra ik in hun vizier kom beginnen ze al geluid te geven en
met rasse spoed komen ze dan naar een bruggetje waar ik ze opvang
met een paar stukjes brood. Een hele tijd heb ik deze zomer het
vrouwtje gemist en had alleen contact met het mannetje (grijze gans).
Tot op een gegeven moment 2 koppen kwetterend boven het gras
uitstaken en zij het bruggetje opkwamen met 2 nakomelingen. Het was
een hele vreugde dit koppeltje bij elkaar te zien en vol trots kwamen
zij naar mij toe om hun kroost te tonen. En dan besef je wat een mooi
stukje vrije natuur Metslawier bezit en dit mag nooit verloren gaan.
Boze tongen beweren dat de jeugd de ganzen eieren opzoeken en
stuk maken. Mocht dit zo zijn, dan zou ik vriendelijk willen vragen om
dit stukje natuur niet te verstoren, want wat is er nu mooier om die
kuikentjes op te zien groeien en door hun ouders beschermd te weten.
Het koppel zwanen heeft het dit keer ook goed gedaan. Deze kwamen
plotseling tevoorschijn met een koppel van zes nakomelingen en de
waterkippetjes hadden vier bolletjes veren in het water drijven. Als
natuurvriend geniet ik hier met volle teugen van en ben dan ook blij dat
ik ze bijna elke dag even mag begroeten en controleren hoe het met hen
gaat. En als je het over de bossen hebt is er ook onderhoud voor nodig
en daarvoor zou ik Jelle een grote pluim willen geven. De paden worden
netjes onderhouden en de overgroeiende zijkanten weggemaaid, zodat
men met plezier een wandeling kan gaan maken zonder te stuikelen over
de gladheid van het onkruid. Het Oldhuystrabos, het platenenbos en het
dwarsbos zijn zeer zeker een wandeling waard en ik hoop daar nog veel
gebruik van te kunnen maken.

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten
verantwoordelijk voor het welbevinden en participatie van burgers
binnen hun gemeentegrenzen. Kwetsbare mensen, zoals mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychosociale
of psychiatrische problemen en ouderen zijn in toenemende mate
aangewezen op de gemeentelijke voorzieningen. Ook veranderingen in de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn hierop van invloed.
Dit betekent dat de rol , taken en verantwoordelijkheden van de
gemeente worden verzwaard. Om hier goed op in te kunnen spelen bestaat
er bij de gemeente Dongeradeel en Dantumadiel behoefte aan meer
inzicht in de leefsituatie, wensen en behoeften van kwetsbare groepen.

Dick Bothof

Door middel van gesprekken met de kwetsbare doelgroepen en de mededorpsbewoners worden de leefsituatie en de (mogelijke verborgen)
behoeften van kwetsbare mensen in kaart gebracht. Er wordt bovendien
gekeken of het huidige voorzieningenaanbod bij de verschillende
doelgroepen bekend is en aansluit bij hun behoeften.
Het eindresultaat van de gesprekken wordt door de gemeentes gebruikt
om een passend beleid te maken voor diverse kwetsbare groepen in de
samenleving in relatie tot de andere inwoners van de gemeente.
De gesprekken worden uitgevoerd door Stichting Welzijn Het Bolwerk.
De uitkomsten worden eerst aan de deelnemers aan de gesprekken
voorgelegd, voordat deze naar de gemeentes gaan.
Voor deze gesprekken ben ik op zoek naar een 12 personen in het
dorp Metslawier en Broeksterwoude. Graag wil ik een beroep doen op
u als inwoners van Metslawier/Broeksterwoude om deel te nemen aan
deze gesprekken. In het bijzonder mensen die iets met de kwetsbare
groepen in de samenleving persoonlijk te maken hebben of zelf tot
deze doelgroep behoren.
De gesprekken vinden plaats op 4 avonden in oktober/november.
Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met Reina Hes,
Stichting Welzijn Het Bolwerk, tel. 0519-292223 of via mail
r.hes@het-bolwerk.eu

