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Voorwoord.
Het jaar is bijna al weer voorbij. In deze tijd van het jaar is het voor 
iedereen een drukke tijd. Denk maar aan St Nicolaas, de Kerstdagen en 
niet te vergeten Oud en Nieuwjaar.
Voor u ligt alweer de laatste editie van de MA dit jaar, met boordevol 
nieuws en ontwikkelingen uit ons dorp. Wij van de redactie stellen voor 
dat u – deze Metslawier Aktief - eerst maar eens op uw gemak moet 
gaan lezen. Wij zijn natuurlijk wel benieuwd wat u ervan vindt. 
Laat het ons weten!

'H�5HGDFWLH�ZHQVW�X�DOYDVW�YHHO�OHHVSOH]LHU���ÀMQH�IHHVWGDJHQ�HQ�HHQ�
gelukkig nieuw jaar!



Nieuws van Stichting Iepenloftspul Mitselwier
Op donderdag 10 januari zal in de grote zaal van de Skûle een 
informatieavond worden gehouden over het openluchtspel “De 
Smokkelaars van de Skâns”, welke zal worden opgevoerd op 13, 14, 20 
en 21 september volgend jaar. Aan dit openluchtspel zijn naar schatting 
]RCQ����VSHOHUV�HQ�ÀJXUDQWHQ�QRGLJ�HQ�QLHW�WH�YHUJHWHQ�DOOH�YULMZLOOLJHUV�
GLH�PHHKHOSHQ�DDQ�GHFRUERXZ��RSERXZ�¶PDQHJHWKHDWHU·��FDWHULQJ�HWF�
'DDURP���,HGHUHHQ�²�VSHOHUV��ÀJXUDQWHQ��YULMZLOOLJHUV�HQ�ZLH�RRN�PDDU���
die mee wil helpen aan dit spektakel is van harte welkom op deze 
infoavond. Het programma staat in het teken van de organisatie van 
het openluchtspel. O.a vrijwilligers, decor, script, oefenavonden,muziek, 
kleding etc komen uitgebreid aan bod. 

Aanvang: 20.00 uur 

NB
Op maandagavond 21 januari en donderdagavond 24 januari vinden er 
audities plaats in de Skûle.
De oefenavonden beginnen in februari.

 

Gift 
Een paar jaar geleden is zangvereniging ”de Wierklank” in Metslawier er 
mee gestopt, omdat er te weinig leden waren. Het voormalig bestuur zag 
geen kans om verder te gaan, daarom is besloten om het geld dat over 
was, over enkele doelen in Metslawier te verdelen. 
Wij als ”Stichting iepenloftspul Mitselwier”  mochten van hen het mooie 
bedrag van € 333,00 ontvangen.

Hartelijk bedankt voor deze gift.

Stichting iepenloftspul Mitselwier

Burgelijke stand
Een nieuw leven
geboren uit onze liefde
zo mooi, zo klein
zo bijzonder
Welkom in ons leven
groot Wonder

ALETTA MEINSMA
Geboren op 14 november 2012
50 cm
3100 gram

Dochter van Douwe Jaap en 
Geziene
Julianastraat 20
9123 JE Metslawier

OUDEJAARSBORREL 
in JEUGDHONK DE OANRIN
Omdat in de maand januari al veel nieuwjaarsbijeenkomsten worden 
gehouden is op de laatste zaterdag van december (de 29e) de 
“oudejaarsborrel” gepland in het jeugdhonk aan de Singel.
U bent van harte welkom vanaf 17.00 tot ongeveer 20.00 uur, tussen 
18.00 en 19.00 uur wordt u door het bestuur een drankje aangeboden.

%HVWXXU�·W�:LHU�2DQULQ�



Heel vreemd
We gaan niet zo ver in de geschiedenis terug want het is zondagmorgen 
augustus 1984.
Het was de avond daarvoor heel laat geworden en ik lag die ochtend 
in hele diepe slaap op mijn bed. Even belangrijk voor dit verhaal: als 
je bij de voordeur staat waar wij woonden, dan zie je boven (onder de 
schoorsteen) een raampje en daar sliep ik achter.
De gereformeerde kerk was net in, dus het was volgens mij bijna tien 
uur. Opeens hoorde ik heel ver in mijn dromen een vreselijke knal alsof 
HU�WZHH�DXWR·V�YRRU�RQV�KXLV�RS�HONDDU�ZDUHQ�JHERWVW�
Met mijn duffe kop liep ik in mijn pyjama naar beneden. Daar zaten 
PLMQ�RXGHUV�UXVWLJ�LQ�GH�NDPHU�NRIÀH�WH�GULQNHQ��'LH�NHNHQ�PLM�DO�KHHO�
vreemd aan en vroegen wat er aan de hand was. Volgens mij is er een 
ongeluk gebeurd vertelde ik hen. Dan moet je maar eens kijken zeiden 
ze een beetje gekscherend, want ze hadden totaal niks gehoord en het 
was muisstil op straat.
Ik vond het zelf ook wel vreemd, zou het bij de droom horen of toch? 
Snel de kleren aangedaan en op onderzoek in mijn auto richting de 
kruising van café Dijkstra. Daar was helemaal niks natuurlijk. Dan rij 
ik wel een klein blokje om dacht ik. Op naar de grote kruising van de 
weg Oosternijkerk en Ee, daar weer rechts richting Ee en dan snel 
mogelijk Metslawier weer inslaan op de B.Bekkerstraat om naar huis 
te gaan. Voelde me eigenlijk best wel dom, maar op de kruising voor de 
*HUHIRUPHHUGH�NHUN��*URWH�ZHJ�2RVWHUQLMNHUN�(H��VWRQGHQ�WZHH�DXWR·V�
LQ�GH�NUHXNHOV��:DW�YUHHPG�GDW�]R�YHU�ZHJ�LQ�]R·Q�GLHSH�VODDS�GDW�LN�GDW�
hoorde. Niemand was er nog bij, alleen wijlen dokter Wijmenga-Brons. 
Hoe die daar kwam is mij nog een raadsel (misschien dat ze toevallig 
langs kwam) maar ze vroeg mij “Henk waar ga je heen?”.
Nou ja eigenlijk nergens heen, ik wou zo snel mogelijk naar huis maar 
dat lukte even niet, want dokter vroeg mij of ik een zwangere vrouw 
naar het ziekenhuis wou brengen in Dokkum. Die vrouw was Janke 
Elzinga-Bosma uit Oosternijkerk die onderweg was naar haar ouders in 
Kollum met zoontje Jappie op de achterbank. Van de andere kant kwam 

Jaap Heeringa van Reidswâl om Metslawier in te rijden want hij was te 
laat voor de kerk en dacht nog snel ervoor langs te kunnen, maar nee dus.
Toevallig is dat terwijl ik dit stukje schrijf eind februari 2012 de 
rouwadvertentie van Jaap Heeringa in de krant lees. Toch is dit verhaal 
28 jaar terug.

Janke kreeg later een gezonde dochter, Sandra, en haar man Roel 
EUDFKW�PH�ODWHU�HHQ�KHGHUD�RS�VWDP��]R·Q�SODQW�YHUJHHW�MH�QLHW�]R�VQHO��
om mij te bedanken.
9DQ�GLW�DOOHV�JHHQ�IRWR·V��QLHW�GDW�LN�RS�EHG�ODJ��RI�YDQ�GH�SODQW��RI�YDQ�
het ongeluk. Maar alles is gelukkig goed afgelopen. Achteraf hoorden 
we dat ze zelfs in de kerk niets hadden gehoord van de botsing. Zou het 
misschien te maken hebben met geluidsgolven die op de hoogte van mijn 
slaapkamer binnen kwamen of zoiets ?

Henk Tacoma.

Door uw hulp gaat de afvalinzameling beter!
Gemeentewurk leegt iedere week de containers van maar liefst 
18.000 huishoudens van Dantumadiel en Dongeradeel. Per jaar 
kom je uit op 10.500.000 kg restafval en 6000.000 kg gft afval. 
Sinds 2010 wordt het afval opgehaald met zogenoemde zijladers 
en dat gaat steeds beter! Om het afval zo snel en goed mogelijk 
op te halen, vragen we kort uw aandacht voor de volgende twee 
punten:

Genoeg ‘tussenruimte’
De onderlinge afstand tussen de wielen van de containers moet 
30 centimeter zijn, dit is precies één stoeptegel. De dubbele 
grijparm heeft de 30 centimeter nodig om tussen de containers te 
komen (zie foto). 

Twee bij twee in een rij 
Het is belangrijk dat de containers zo veel mogelijk in tweetallen 
worden opgesteld. Niet één container apart. Dus plaats uw con-
tainer zoveel mogelijk twee bij twee in een rij, dan kan de dubbele 
grijparm zo goed mogelijk worden ingezet. 

Helpt u mee? Wij zijn u dankbaar!



Activiteiten in ”De Skûle” 
9DQ���GHFHPEHU������W�P����PDDUW������
zijn er de volgende activiteiten in de Skûle

Dag Datum activiteit Ruimte Aanvang

Woensdag 12 dec. Zangkoor Niawier 
Kerstconcert

Romsicht 19.00 uur 

Maandag 17 dec. Kerstverhaal Romsicht 15.00 uur

Woensdag 19 dec. Kerstbroodmaaltijd Romsicht 16.30 uur

Maandag 31 dec. Oudejaars viering Romsicht 15.00 uur

Woensdag   2 jan. Nieuwjaars receptie Romsicht 10.00 uur

Dinsdag 15 jan. 'LD·V�JHGLFKWHQ�PHW�
muzikale omlijsting van 
mevr. Woud-Reiding

Romsicht 15.00 uur.

Dinsdag 22 jan. Spelmiddag Romsicht 15.00 uur

Vrijdag 25 jan. Bingo Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 29 jan. Kleding verkoop Romsicht 14.00 uur

Dinsdag 12 feb. Volksdansgroep Anjum Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 19 feb. Spelmiddag Romsicht 15.00 uur

Vrijdag 22 feb. Bingo Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 26 feb. Creatief sieraden maken Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 5 mrt Film Romsicht 15.00 uur 

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

Kerkdiensten 

 13 december

20 december

27 december 

  3 januari

10 januari 

17 januari

27 januari *

31 januari

  7 februari

14 februari

21 februari

28 februari
 
* Aanvang dienst 11.00 uur. 
� 9RRU�GH�GLHQVW�LV�HU�YDQDI�������XXU�NRIÀHGULQNHQ���

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, 
in zaal “Romsicht” bij de Fam. Streekstra.



Gezondheidscentrum
Hoe houden we de gezondheidszorg op het platteland intact? 
Een antwoord op deze vraag komt van onze huisarts, mevrouw Wymenga. 
Zij schetst de huidige situatie en de ontwikkelingen in de toekomst. De 
vraag of er in een klein dorp bestaansrecht is voor een apotheekhoudende 
KXLVDUWVHQSUDNWLMN�LV�HLJHQOLMN�QLHW�UHOHYDQW��9RRU�]R·Q�SUDNWLMN�ZRUGW�KHW�
moeilijk een opvolger te vinden.
Afgestudeerde huisartsen zijn veelal vrouwen die gezin, werk en carrière 
willen combineren en voor wie een werkweek van 60 uur geen haalbare 
kaart is. Bovendien is een krimpregio niet altijd aantrekkelijk. Daar komt 
bij dat een hedendaagse huisarts met praktijkondersteuners werkt. Vaak 
zijn dit specialistische verpleegkundigen met een aanvullende opleiding 
die zich op deelgebieden richten; denk bijvoorbeeld aan diabetes, copd, 
hart- en vaatziektes. Deze praktijkondersteuners hebben spreekkamers 
en behandelkamers nodig die in een solohuisartspraktijk meestal niet voor 
handen zijn.
Drie huisartsen in onze regio, dhr. Lamers uit Ee, dhr. De Vries uit 
Anjum en mevr.Wymenga, allen met een solopraktijk, hebben het plan 
opgevat om samen onder één dak te gaan werken om de kwaliteit van de  
gezondheidszorg  voor de toekomst in deze regio te kunnen waarborgen.
Het dorp Anjum leent zich daar uitstekend voor. De Dobbe, het 
kerkgebouw De Bron en de leegstaande supermarkt zijn ondergebracht 
in een stichting. Deze stichting wil in de genoemde gebouwen diverse 
functies combineren. Een huisartsenpraktijk zou hier prima huisvesting 
kunnen vinden. Voeg daar bijv. fysiotherapie, diëtetiek, thuiszorg etc. aan 
toe, en je kunt spreken van een volwaardig gezondheidscentrum. Omdat 
het invullen van de plannen nu nog in volle gang is, is het moeilijk te zeggen 
wanneer één en ander gerealiseerd is.
We houden u op de hoogte.

BP

Nocht en Wille
Dagbesteding en logeren voor mensen 
met een beperking
Sinds 1 september dit jaar zijn wij, Esther en Chris 
Knippenberg met ons bedrijf “Nocht en Wille” (deels) 
gevestigd in Metslawier aan de Snikke 23.

Nocht en Wille is een organisatie die zich richt op het bieden van 
dagbesteding en logeerweekenden voor mensen met een ernstige 
(meervoudige) beperking. In Paesens waar wij zelf ook wonen vind het 
logeren plaats, de dagbesteding in Metslawier. Dagbesteding is voor 
mensen met een beperking wat een baan is voor mensen in het algemeen, 
de mensen komen bij ons in Metslawier voor een zinvolle invulling van hun 
dag en gaan aan het einde van de middag weer naar huis. 

De mensen die wij zorg en ondersteuning bieden zijn niet zelfstandig en 
hebben bij bijna alle dingen in hun leven hulp nodig. Te denken valt aan 
hulp bij brood eten, wandelen, persoonlijke verzorging en in sommige 
gevallen verpleging, vaak kunnen ze niet of nauwelijks praten en zijn ze 
volledig afhankelijk van de begeleiding.

Samen met onze mensen gaan wij 1x per week op vaste dagen en tijden 
zwemmen in Kollum bij het zwemcentrum en paardrijden bij de manage 
in Burgum. Daarnaast gaan we in samenwerking met CBS de Rank een 
ochtend per week naar de basisschool in Metslawier om zo mensen met 
een beperking en mensen zonder een beperking samen te brengen. Ook in 
de weekenden zijn wij overdag in Metslawier te vinden, de logeerkinderen 
kunnen dan gebruik maken van de faciliteiten van de dagbesteding.

:LM�]LMQ�HUJ�EOLM�GDW�ZH�]R·Q�PRRLH�SOHN�LQ�0HWVODZLHU�KHEEHQ�JHYRQGHQ��
niet alleen vanwege de mooie omgeving maar ook met name vanwege 
de buurt die ons heel hartelijk heeft ontvangen. Langs deze weg 
willen wij iedereen bedanken die onlangs heeft meegedaan of heeft 
gegeven aan de lampion actie t.b.v Nocht en Wille. Wij sparen voor een 
vogelnestschommel!

Mocht u langs willen komen om eens te kijken dan bent u van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,
Esther en Chris Knippenberg

 



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!”

Vandaag, 8 november 2012, staat Jitse van der Wal centraal. Onze 
jongste gast in deze serie interviews, maar zeker niet de minste. Jitse 
heeft heel wat te vertellen. Met thee, cola en speculaasjes binnen 
handbereik beginnen we ons gesprek. 

Graag stel ik Jitse aan u 
voor. Op 4 februari 1999 
zag Jitse het levenslicht 
in het ziekenhuis in 
Drachten, onderhand 
al weer dertien jaar 
geleden. Zijn eerste 
levensjaar bracht 
hij in Suameer door; 
Jitses vader was een 
Suameerder, vandaar. 
Toen op een zeker 
moment de gelegenheid 
zich voordeed een huis 

in Metslawier te kopen, waagde de familie de stap, waardoor Jitse 
zich nu Metslawierder kan noemen. Samen met zijn ouders woont hij 
aan het Skipfeartsein. Jitse heeft nog een oudere broer en zus, die 
beiden de deur al uit zijn. Daardoor heeft hij volop de ruimte voor het 
uitoefenen van zijn grote hobby, waar u zo dadelijk meer over zult lezen. 
'DJHOLMNV�ÀHWVW�-LWVH�QDDU�KHW�'RFNLQJD�&ROOHJH�LQ�'RNNXP��ZDDU�KLM�
een beroepsgerichte opleiding volgt: Zorg en Electro, hij is nu 2e jaars. 

=LMQ�KREE\·V�]LMQ�YRHWEDO��WHQQLV��WDIHOWHQQLV��EDVNHWEDO��WUHIEDO�HQ�
ODVW�EXW�QRW�OHDVW��GDUWHQ��'H]H�KREE\·V�ZRUGHQ�QLHW�DOOHPDDO�DFWLHI�
beoefend; Jitse zou tijd te kort komen. Darten is de sport waar veel 
tijd en energie in wordt gestoken. Omdat ik een volslagen leek ben op 
dit gebied, begrijp ik dat ik veel kan leren deze middag. Mijn vraag luidt 
dan ook: 

Waarom nu juist darten?
Jitse vertelt: “Darten moet een beetje in je zitten, je moet er 
aanleg voor hebben. Volgens mij heb ik de aanleg van mijn moeder 
meegekregen. Toen ik klein was keek ik naar dartswedstrijden op tv, 
zoals het WK-darttoernooi BDO (British Dart Organisation) voor 
amateurs en het PDC-toernooi voor professionals (Professional Dart 
&RUSRUDWLRQ���7RHQ�GDFKW�LN��¶'DW�ZLO�LN�RRN�·�'XV�EHJRQ�LN�WKXLV�WH�
oefenen, in de keuken. En dat ging best wel aardig, ik vond het heel leuk 
om te doen.” 

Vanaf zijn negende jaar speelt Jitse op een professionele dartbaan. 
Bij een professionele dartbaan, zo leer ik al snel, bedraagt de afstand 
tussen speler en bord, de werplijn geheten, 2 meter en 37 centimeter, 
en het bord hangt op 1 meter en 73 centimeter vanaf de vloer, gemeten 
vanaf het hart van de bulls-eye , dat is de middelste rode stip op 
het dartbord. Sinds 2012 speelt Jitse in toernooiverband. Tijdens 
een jeugdtoernooi in 2011 in “Het Wier” haalde Jitse de eerste 
prijs. Diezelfde avond nog wist Jitse zich bij de laatste acht spelers 
te plaatsen in het Open Metslawier Toernooi voor volwassenen. 35 
volwassenen deden hieraan mee. Sinds maart 2012 speelt Jitse bij de 
Friese Dart Bond en hij heeft zich ook aangemeld bij de Nederlandse 
Dart Bond.

Als ik Jitse vraag naar de spelregels vliegen de vaktermen mij om oren: 
triple, single, double, double, bull, en ga zo maar door. Ook weet ik nu 
GDW�HHQ�SLMO�EHVWDDW�XLW�HHQ�SXQW��HHQ�EDUUHO��HHQ�VKDIW�HQ�HHQ�ÁLJKW��
De pijl waar Jitse mee dart weegt 21 gram. Dat lijkt weinig, maar ooit 



heeft Jitse zijn arm gebroken waardoor een zwaardere pijl voor hem 
niet geschikt is. Om als leek het spel te snappen valt nog niet eens mee. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de spelregels, dan kunt u o.a. terecht op 
internet, maar veel leuker is het om op dinsdagavond Jitse in actie zien 
in Café Veldzicht. Hij vertelt u er graag alles over!

,N�YUDDJ�RI�HU�VSHFLÀHNH�HLJHQVFKDSSHQ�RI�YDDUGLJKHGHQ�QRGLJ�]LMQ�RP�
goed te kunnen darten. Jitse vertelt dat je in ieder geval een vaste 
hand nodig hebt, en zeker geen koude hand. Een beetje aanleg kan 
ook geen kwaad. Jitse wil natuurlijk steeds beter gaan darten. Hij wil 
leren zijn zenuwen in bedwang te houden en zich goed te concentreren 
zodat zijn spel constanter wordt. “Soms”, zegt Jitse, ”ga ik sterk van 
start maar hou ik dat niet vast”. Jitse heeft geen trainer of coach. Wel 
oefent hij regelmatig met een collega-speler, Mats Gies uit Wierum. 
Jitse speelt nu nog bij de aspiranten. Als hij 14 jaar is gaat hij naar de 
junioren, en vanaf 18 jaar naar de senioren.

Wat valt er zoal te winnen?
Voor Jitse nog geen geldprijzen, gezien zijn jeugdige leeftijd, maar wel 
bekers, vleesprijzen en cadeaubonnen. Op wereldtopniveau kijken ze 
QLHW�UDDU�RS�YDQ�HHQ�KRRIGSULMV�YDQ�]R·Q�VORUGLJH�KRQGHUGGXL]HQG�HXUR�

Heb je een idool, een voorbeeld?
“Mijn grote voorbeeld is de nummer twee van de wereld, Adrian Lewis. 
Hij laat aantrekkelijk spel zien. Bovendien herken ik mijzelf in zijn 
karakter. Hij is enthousiast en spontaan. Ook Paul Nicholson vind ik een 
JRHGH�VSHOHU��+LM�LV�GH�¶EDG�ER\·�RQGHU�GH�GDUWHUV��6SHOHUV�PHW�VWHUNH�
karakters maken het spel leuk om naar te kijken.

En de nummer 1 van de wereld dan?
“Taylor is de beste speler van de wereld op dit moment. Zijn spel vind 
ik dus niet aantrekkelijk, zijn karakter spreekt mij niet aan.” Trouwens, 
Jitse heeft onze eigen “Barnie” niet meer zo hoog zitten, die heeft 
volgens hem zijn beste tijd gehad. 

Hoeveel tijd besteed je aan je hobby? 
“Ik oefen twee tot zes uur per dag, en ik speel gemiddeld drie toernooien 
per week. Dat kan zijn in Enschede, Delfzijl, Sneek, Apeldoorn of Leek. 
Als ik in Leek speel, overnacht ik daar vaak bij een heel aardig echtpaar; 
deze mensen zijn een beetje mijn grootouders geworden. Gelukkig krijg 
ik veel steun van mijn ouders, zij zijn eigenlijk mijn managers. Ze gaan 
altijd met mij mee, mijn vader rijdt en mijn moeder speelt ook vaak mee.”

En je broer en zus?
“Die leven op afstand mee. Ik vind het jammer dat mijn broer het 
darten niet serieus heeft opgepakt, ik weet namelijk zeker dat hij 
minstens zo goed speelt als ik dat doe. Waarschijnlijk zelfs veel beter. 
Maar ja, ieder zijn plezier, toch?”



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
0DDQGDJ�W�P�YULMGDJ�� � �����WRW�������XXU�HQ�
    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)

Is het een dure hobby?
“Dat gaat wel. Ik heb gelukkig enkele sponsors: Alba Klusbedrijf, De 
Tukker uit Ee en Lets Play Darts uit Leek.”

Is het een individuele sport?
“Meestal wel, soms wordt er in een koppel of in teamverband gespeeld. 
Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Je speelt ook in competities. 
We kennen de 1e, 2e, 3e, 4e divisie en de eredivisie. Ik speel nu in de 
4e divisie, ik kan dus nog even vooruit. Op dinsdagavond speel ik in 
Metslawier in Café Veldzicht, alleen bij thuiswedstrijden. Daar heb ik 
dispensatie voor gekregen i.v.m. mijn leeftijd.”

Misschien een open deur: wat wil je later worden?
“Professioneel darter of kok met snert als specialiteit. Of allebei.”

Enkele keuzes:
Nasi of gebakken aardappelen  - gebakken aardappelen
'H��-·V�RI�'H�.DVW� � � ��GH���-·V
)LOP�RI�ERHN� � � � ��ÀOP
Voetballen of tennis   - voetballen
Dierentuin of museum   - dierentuin
Kat of hond    - hond

Als je een dag de baas in Metslawier zou zijn, wat zou je dan zeker 
doen?
“De Lange Sloot opschonen om snoek te kunnen vangen, het voetbalveld 
mooier maken met o.a. grotere goals, en shirts voor de dartclub 
regelen.”

Ik sluit het gesprek af en wens Jitse een glanzende dartcarrière toe. 
Wie weet zien we hem over niet al te lange tijd in DWDD (De Wereld 
Draait – of Dart? - Door).

November 2012 
BP



Pedicure
Mevr. Cuperus    Akke Greetje Mooibroek      
7HO����������������� � � 7HO�������������������������
        
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”
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte Niawier
Kleastertsjerke Niawier

Verenigingen 

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

Begrafenisvereniging 
Begrafenis Ver. Helpt Elkander
%RGH��5��9HUEHHN�� � � 7HO���������������������������
Pennigmeester: K. Meindersma  Tel. 24 20 13

Dorpsbelang
Voorzitter:  H.Meinema  Tel: 29 41 61
Secretaris:  T.Weidenaar en S. Merkus        
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



Dagbladen

Dockumer Courant:
Bezorging: Silke Bil, Stationswei 3   Tel: 24 12 38

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 als doen: het bevorderen van de vogelkweek, 
vogelliefhebberij in de ruimste zin. Volwassenen betalen 30 euro en 
kinderen tot 18 jaar en subleden 15 euro per jaar. U krijgt iedere 
maand een blad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, en 
in het winterseizoen ons eigen clubblad. 
 
De tentoonstelling is achter de rug wat Dokkum betreft. Er waren 
weer meer vogels. Maar de belanstelling van het publiek was zeer 
matig (jammer). De toegang was ook nog gratis en toch!!! Help de 
vogels de winter door. De winter komt in zicht, daarom moeten als het 
vriest weer om de vogels denken. We kunnen allerlei vogels in de tuin 
verwachten, de mezen soorten, roodborstjes, de merels, mussen dit zijn 
toch de vogels die het meest op de voerplakjes af komen. We kunnen 
ze voeren met kruimels brood, zaden bv kanarie of tropen. Waar veel 
YHW�LQ�]LW�]LMQ�GH�]RQQHSLWWHQ��YHWEROOHQ��SLQGD·V��SLQGDNDDV��'H�YLQNHQ�
hebben liefst wat zaden op de grond wat klein zaad. Hoe veelzijdiger 
het voedselaanbod hoe bonter de vogelwereld bij u in de tuin zal zijn. 
Kijk wel regelmatig of het zaad niet is gaan schimmelen. En in de winter 
nooit de vogels badwater geven i.v.m. bevriesing van de vogel.  

L. Veldema

FRISISMEN: 

De kerstboom begint te ruigelen  
    
Nederlands: 
De kerstboom begint kaal te worden

Frysk: 
De krystbeam begjint te rûgeljen



Einde der tijden?
Heeft u ook gelezen dat het afgelopen is - met onze beschaving - op 21 
december?
PM kan zich goed voorstellen dat U – als mede dorpsbewoners - graag 
wil weten wat er gaat gebeuren op 21 december 2012. Sommige denken 
dat de wereld vergaat, het einde der tijden, overstromingen, bezoek 
van buitenaardse wezens, stijging van de zeespiegel, meteorietenregen 
op de aarde, botsing met een andere planeet en ga zo maar door.
Deze berichtgeving moet u als dorpsbewoner van Metslawier vast en 
zeker in de krant en verdere media zijn opgevallen. Volgens een aantal 
ingewijden waaronder PM, zijn er twee plekken op aarde die aan alle 
rampspoed zullen ontkomen: dat zijn Bugarach, een klein dorpje in 
Frankrijk gelegen aan de voet van de Pyreneeën en ons eigen dorp 
Metslawier. Het dorpje in de Pyreneeën dat slechts tweehonderd zielen 
telt, kijkt nu al met argusogen naar alle nieuwkomers die zich rond het 
dorp vestigen. Houd u de naaste omgeving van Metslawier dan ook maar 
eens goed in de gaten, want spoedig zullen horden mensen ons dorp 
overspoelen!! Als ik deze PM schrijf is het al november 2012 en is er 
dus inderdaad een reële kans dat u deze editie niet zult kunnen lezen!
Het is maar dat u het weet! Gerrit - man van dokter Hildegard - is 
echter de rampspoed voor! Hij laat samen met zijn vrouw een heuse 
¶EXQNHU·�ERXZHQ�DFKWHU�GH�GRNWHUVZRQLQJ��'LW�JORHGQLHXZH�RQGHUNRPHQ�
voor ontheemde landrovers krijgt binnen niet al te lange tijd de 
bestemming om landrovermotoren een permanent onderkomen te 
bieden. De nieuwe veste is -volgens Gerrit zijn bouwbestek - zo solide 
JHERXZG��GDW�PRFKW�LQGHUGDDG�¶'RRPVGD\·�DDQEUHNHQ�GH]H�EXUFKW�]DO���
overleven….!

Je zal maar pas geleden geboren zijn, zoals onze jongste dorpsgenoten 
Yfke en Alletta. Yfke dochter van Anne en Klaske Postma en Alletta 
dochter van Douwe-Jaap en Gezina. Ben je nog maar net op deze 
DDUGERO�HQ�JDDW�GLH]HOIGH�ZHUHOG�ELQQHQ�HHQ�DDQWDO�ZHNHQ�¶YHUGZLMQHQ·��
“Het is niet te geloven!  Alletta`s ‘grutske‘ opa Livius is – sinds dat hij 

de blijde boodschap “Help! ik word opa!!” te horen kreeg - de hele zomer 
al van slag. Na de bekendmaking zijn de hormonen van Livius meteen 
JDDQ�RSVSHOHQ�HQ�ZLOGH�KLM�EHVOLVW�¶LHWV�VSRUWLHIV�GRHQ·��/LYLXV�PRHVW�
HQ�]RX�UDFHÀHWVHQ��%LM�EXXUWJHQRRW�HQ�H[�UDFHÀHWVHU�-DQ�3RSNHPD�
ZHUG�HHQ�ÀHWV�DDQJHVFKDIW��-DQ�3RSNHPD�KHHIW�LQ�]LMQ�JDUDJH���ZDDULQ�
YDQ�DOOHV�VWDDW�RSJHVODJHQ���RRN�HHQ�WZHHWDO�UDFHÀHWVHQ�DDQ�GH�PXXU�
KDQJHQ��(HQWMH�YRRU�HHQ�KDEEHNUDWV�HQ�HHQWMH�YDQ�¶JRXG·�GLH���YROJHQV�
Jan - zo duur is dat hij hem niet wil verkopen maar wil laten hangen 
voor het nageslacht.Volgens PM, denkt Jan heimelijk aan een comeback 
RS�]LMQ�¶JRXGHQ�ÀHWV·��'H�KDEEHNUDWVGHDO�JLQJ�GRRU�HQ�]RHI�«����'DDU�
JLQJ�RSD�LQ�VSH��'DW�/LYLXV�ÀHWVWDOHQWHQ�KHHIW�VWDDW�EXLWHQ�NLMI��$OV�
MH�/LYLXV�ÀHWVHQ�]LHW��GRHW�MH�GDW�PHWHHQ�GHQNHQ�DDQ�HHQWMH�YDQ�KHW�
kaliber Joop Zoetemelk. Zelfs voorzitter Meindert Meindersma van 
ÀHWVFOXE����´=RODQJ�ZLM�DGHPKDOHQµ���NUHHJ�DO�WHOHIRRQWMHV�RI�/LYLXV�
QLHW�HHQV�¶JHWHVW·�PRHVW�ZRUGHQ�YRRU�HHQ�URQGMH�/DXZHUVPHHU��9ROJHQV�
clublid Gabe Soorsma hoefde dat niet. Alleen moesten de spaken van de 
KDEEHNUDWVUDFHÀHWV�ZHO�H[WUD�JRHG�ZRUGHQ�DDQJHVSDQQHQ��LQ�YHUEDQG�
met de hoge druk.

Afgelopen zaterdag liep ik door het bos en ontdekte dat in het 
VWUXLNJHZDV�GH�¶ERVEURHGHUV·�GUXN�EH]LJ�ZDUHQ�PHW�KXQ�HHUVWH�
doe-dag van het winterseizoen. Het was maar een klein groepje dit 
keer. Zou het misschien komen omdat er steeds minder hout voor 
de openhaard voorradig is? Reinder Reinders liep druk heen en weer 
om de verzamelde boomstammen te tellen. Ook Jelle van Jantje was 
aanwezig en aan de gelaatsuitdrukking van Jelle, kon PM zien dat deze 
niet al te vrolijk stond. Wat was er aan de hand? Het bestuur van  de 
boscommissie had afgelopen zomer een gloednieuwe veegmachine uit 
Korea besteld. De veegmachine was nodig en vooral handig om de vele 
bladeren - die op het bospad waren gevallen - weg te vegen. Ook de 
IJscommissie -  onder leiding van Gerrit van Dellen - kan nu een beroep 
doen op dit wonder uit Korea. Jelle kreeg de taak – als boscommissaris 
- om als eerste de machine uit te proberen. En….. ja! Dan kan er - als 
je geen Koreaanse taal kunt lezen - van alles gebeuren. Toen Jelle 



de machine in gebruik nam, vielen plots hendels van de machine af, 
ontstonden ratelende geluiden en ook stofwolken bleven Jelle niet 
EHVSDDUG��:DW�-HOOH�RRN�DDQ�.RUHDDQVH�¶FRPPDQGRCV·�XLWEUXOGH��KHW�
helse apparaat ging zijn eigen weg!  Dus is het bestuur terug bij af, de 
machine terug naar de dealer en is het afwachten wanneer Jelle ooit 
nog eens zijn veegkunsten, in het bos kan vertonen. Volgens PM zullen 
Jelle, Doede,Freerk,Hette,Renze en Reinder eerst op taalles moeten om 
de mystieke Koreaanse veegkunst te kunnen begrijpen. 

Tot de volgende PM!

 

kleurplatenwedstrijd
Silke Kuipers woont aan de B.Bekkerstraat in Metslawier en heeft de 
eerste prijs gewonnen in de kleurplatenwedstrijd van slagerij Menno 
Hoekstra in Anjum.
Silke is blij met de beer die bijna net zo groot is als zijzelf!

Verlichting van de IJsbaan wordt vernieuwd
Enkele verlichtingspalen van de ijsbaan zijn aan vernieuwing toe. 
De tand des tijd en de specht hebben hieraan meegeholpen. 
Het bestuur heeft gezocht naar duurzame oplossingen en is tot de 
conclusie gekomen dat kunststof de beste oplossing is.
De palen die nu worden gezet hebben een levensduur van 100 jaar en 
zijn ook demontabel. Bij storing aan de verlichting is geen ladder maar 
nodig om te vervangen of te vernieuwen.
Met dan aan de NAM is deze investering mogelijk en voor de winter 
zullen de palen worden geplaatst. Et zal een beroep worden gedaan op 
een aantal vrijwilligers zodat het in een kort tijd bestek kan worden 
gerealiseerd. 



Verslag groencommissie snoeiseizoen 2011-2012
Afgelopen seizoen is er door veel vrijwilligers weer hard gewerkt in 
onze bossen. Een grote groep Bosbroeders heeft, onder leiding van 
Reinders, Streekstra en de Beer weer het nodige hout verzamelt en 
takken keurig op rillen gelegd. Het afgelopen seizoen is voornamelijk 
gewerkt in het Dwarsbosk.

Aan hout is afgeleverd aan de Bosbroeders 138m3 en aan anderen 90m3 
totaal 228m2. Aan mensuren is op de 5 doedagen 406 gewerkt.

Geplande doedagen voor het komende seizoen 2012-2013:

2012: 24 november en 8 december
2013: 19 januari en 16 februari
Misschien dat er nog een 5e doedag gepland gaat worden, deze is 
afhankelijk van de hoeveelheid hout.

8LWHUDDUG�]LMQ�GH]H�GDJHQ�RQGHU�YRRUEHKRXG��HU�LV�QRJ�JHHQ�GHÀQLWLHI�
bericht ontvangen van Staatsbos- en Landschapsbeheer. Zodra dagen 
vaststaan, krijgen de vrijwilligers hiervoor een uitnodiging.

Wilt u als nieuwe vrijwilliger meedoen dan kunt u zich melden bij 
R.K. Reinders Roptawei, u bent van harte welkom!  

FRISISMEN: 

Het wordt taaiweer

 
Nederlands: 
Het gaat dooien.

Frysk: 
It wurdt teiwaar.

Uitslag fotopuzzel en kleurwedstrijd
De fotopuzzel is gewonnen door Tjerk Douma, hij heeft zijn prijs reeds 
ontvangst genomen.
De kleurwedstrijd is gewonnen door Kirsten Wiersma, zij heeft reeds 
een presentje ontvangen van de redactie.

Nieuwe fotopuzzel
Waar staat dit huis ??
Stuur de oplossing voor 30 december, 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.



PERSBERICHT

DATUM:  29 oktober 2012
VAN: Streekarchief Noordoost Friesland te Dokkum, 
 Brokmui 62, 9101 EZ
BETREFT: Tentoonstelling Verdwenen schepen van de Dongeradelen

Verdwenen schepen van de Dongeradelen

Snik, Aak en Blazer zijn de  
scheepstypen waarmee vissers 
uit de Dongeradelen de zee 
opgingen. Jan G. Braaksma uit 
Leystad heeft in een kort geleden 
verschenen boek de geschiedenis 
van deze scheepstypen ontrafeld 
en gedetailleerd beschreven 
aan de hand van resultaten van 
o.a. archeologische opgravingen, 
mondelinge overleveringen en 
gegevens uit archiefonderzoek. 
In de tentoonstelling, opgezet ter 
gelegenheid van het verschijnen 
van het gelijknamige boek, wordt 
aan de hand van tekeningen, 

IRWR·V��DUFKLHIVWXNNHQ�HQ�WHNVWHQ�XLW�NUDQWHQ�HQ�DUFKLHYHQ�LQ�KHW�
kort de kenmerken en verschijningsvormen van ieder scheepstype 
uitgelegd.  Ook wordt duidelijk gemaakt hoe de schepen zich nu op 
andere wijze manifesteren, waarbij de huidige Wierumer Aak, op 
een aantal punten afwijkend van de originele voorgangers, de nodige 
aandacht krijgt.
De tentoonstelling is in de studiezaal van het Streekarchief aan de 
Brokmui te Dokkum en tijdens openingsuren van Streekarchief en 
Bibliotheek Dokkum (ma. 13.30-17.30, di-vrij 9.30-17.30, za 10.00-
13.00 uur) vanaf november 2012 gratis toegankelijk.

Aanvullende vragen? Bel gerust met het Streekarchief Noordoost 
Friesland via 0519 22 28 53 en vraag naar de heer Tj. Jongsma

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.



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

In augustus waren we tijdens 
de braderij weer aanwezig met 
een stand. Veel mensen hebben 
de stand bezocht. We vonden het 
een geslaagde dag. De penningmeester 
kon na het geld geteld te hebben melden dat er 1200 euro op de 
rekening kon worden bijgeschreven. Op deze plaats wil ik dan ook 
iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft bedanken.
In de laatste weken van 2012 komen wij weer bij u langs met een 
bestellijst voor oliebollen. U kunt oliebollen bestellen met of zonder 
krenten. De oliebollen zijn net als voorgaande jaren weer van 
hoogwaardige kwaliteit. Bak zelf dus geen oliebollen, maar steun onze 
stichting door oliebollen te bestellen. Ook een gift is natuurlijk van 
harte welkom. De opbrengsten van deze acties zijn bedoeld voor de 
kosten van het transport naar Roemenie. 

Uit de verhalen van de mensen uit Buza en Apoldu de Sus blijkt dat 
de hulp nog steeds dringend nodig is. Vanuit Nederland wordt al meer 
dan twintig jaar hulp gegeven aan roemenie, meestal in de vorm van 
kledingtransporten en voedselhulp. Inmiddels lijkt het in de steden veel 
beter te gaan. In de winkels kun je alles wel kopen vergelijkbaar met 
Nederlandse winkels. Alleen het inkomen is veel lager (lager geschoolde 
mensen verdienden er ongeveer 150 euro per maand, terwijl een brood 
toch 1 euro kost.) Ouderen, weduwen, wezen en werklozen zijn minder 
JRHG�DI��HU�LQ�QLHW�HHQ�VRRUW�¶VRFLDDO�YDQJQHW�·�,Q�GH�GRUSHQ�LV�GH�
ZHUNHORRVKHLG�JURRW��HQ�KHW�PRWWR�¶ZLH�QLHW�ZHUNW�]DO�RRN�QLHW�HWHQ·�LV�
er vaak letterlijk van kracht. Veel ouderen worden dus afhankelijk van 
hun kinderen. Alleen lukt het die meestal ook niet met het onderhouden 
van hun eigen gezin, scholing van de kinderen.
In de dorpen die Arend en Boukje bezoeken zijn voldoende voorbeelden 

waaruit blijkt dat de hulp nodig blijft. Hun volledig verslag kunt u lezen 
op de website www.mitselwier.nl
+LHU�YLQGW�X�DFWXHOH�LQIRUPDWLH��UHLVYHUVODJHQ��IRWR·V�H�G��

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.

OUD en NIEUW
Beste dorpsgenoten.

Nog even en dan luiden we het nieuwe jaar in, evenals vorige jaren is ook 
dit jaar Café Veldzicht weer open, vanaf 0.15 uur is jong en oud er van 
harte welkom.
Onder het genot van een drankje en muziek hopen we ook dit keer er 
weer een knallend feest van te maken.

 Dus komt allen!!!!!!
 
 Jaap en Annie
 En de oudjaarscommissie.



Zonnepanelen
Beste dorpsbewoners,
Zoals u tegenwoordig in de media kunt horen en lezen wordt het plaatsen 
van zonnepanelen op daken of op andere plaatsen steeds aantrekkelijker. 
Dit vanwege milieu overwegingen, maar ook vanwege besparing op de 
energiekosten.
In het “lente akkoord” van de regering zou zijn afgesproken dat per 
1 juli 2012 het BTW-tarief op zonnepanelen van 19 % naar 6 % wordt 
YHUODDJG��2RN�KHW�FROOHFWLHI�LQNRSHQ�HQ�PRJHOLMN�SODDWVHQ�]RX�HHQ�ÁLQNH�
korting kunnen opleveren. Dorpsbelang zou met belangstellenden willen 
inventariseren en onderzoeken in hoeverre collectief inkopen en plaatsen 
van zonnecollectoren voor inwoners van Metslawier tot de mogelijkheden 
zou behoren. Wij verzoeken u uitsluitend te reageren wanneer u op korte 
termijn zonnepanelen zult willen aanschaffen en plaatsen. 
Ja, ik overweeg op korte termijn zonnepanelen aan te schaffen en wil 
PHH�KHOSHQ�RQGHU]RHNHQ�RI�FROOHFWLHI�LQNRSHQ�HQ�RI�SODDWVHQ�YRRU�PLM�
aantrekkelijk is.

Uw naam:  ---------------------------------------------------------------------

Uw adres: ---------------------------------------------------------------------

Woonplaats: ------------------------------------------------------------------

Telefoon: ---------------------------------------------------------------------

Uw email adres: --------------------------------------------------------------

:LO�PHH�KHOSHQ�FROOHFWLHI�LQNRSHQ�HQ�SODDWVHQ�WH�RQGHU]RHNHQ���MD���QHH��

+HHIW�WHFKQLVFKH�NHQQLV�RP�SDQHOHQ�HYHQWXHHO�]HOI�WH�SODDWVHQ���MD���QHH��

:LO�PHHKHOSHQ�GH�SDQHOHQ�HYHQWXHHO�JH]DPHQOLMN�WH�SODDWVHQ���MD���QHH��

Overige opmerkingen:  -------------------------------------------------------

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Zie ook op de website van Metslawier onder oude berichten.

Beste dorpsgenoten,

Net als vorig jaar is er overleg geweest over de jaarwisseling 

met een aantal dorpsbelangen, afgevaardigden van de 

gemeente, brandweer, politie en de jeugd. Een aantal van de 

besproken punten willen we in deze nieuwsbrief graag onder 

de aandacht brengen.

Jaarwisseling 2011-2012
Tijdens de vorige jaarwisseling zijn er hier en daar 

ongeregeldheden geweest. Zo zijn er in een dorp tonnen, 

die bestemd waren voor het vreugdevuur, omgegooid en zijn 

er in een aantal dorpen vreugdevuren of vuurtjes gestookt 

in het centrum of op een sportveld. Verder is er ergens een 

caravan op een brandbult gedumpt, is er in één dorp met 

een auto over het sportveld gereden en werd er in een dorp 

in het centrum met carbid geschoten. Dit heeft geleid tot 

onveilige situaties en extra kosten voor de gemeente voor het 

opruimen en storten van afval of herstelwerkzaamheden. De 

kosten voor het opruimen van de caravan waren bijvoorbeeld

€ 450,-. Het totale schadebedrag bedroeg bij de vorige 

jaarwisseling € 3.025,-. We vragen de medewerking van 

iedereen om dit soort ongeregeldheden dit jaar te voorkomen.

Schade
De afgelopen jaren verliep de jaarwisseling heel goed en was 

de schade nihil. Dat is natuurlijk fantastisch en we hopen dan 

ook dat we deze lijn dit jaar voort kunnen zetten. Iedereen 

moet zich bewust zijn van het feit dat we aangerichte schade 

uiteindelijk met zijn allen betalen. Het vervangen van een 

gemiddeld verkeersbord kost zo’n € 200,- en dit wordt betaald 

van ons belastinggeld.

Stimuleringsbijdrage
Voor de organisatie van een feest op oudejaarsavond kunt u 

een gemeentelijke stimuleringsbijdrage aanvragen. Per dorp/

kern verstrekken wij eenmaal een vaste bijdrage vermeerderd 

met een bedrag per inwoner. 

Als uit ons evaluatieoverleg met derden (politie, brandweer en 

gemeentewurk) blijkt dat de jaarwisseling goed is verlopen, 

wordt het bedrag beschikbaar gesteld. Als blijkt dat er wel 

schade is aangericht, kan deze verrekend worden met de 

gemeentelijke stimuleringsbijdrage. 

Carbidschieten en vreugdevuren
De komende jaarwisseling wordt er strenger gecontroleerd 

op het schieten met carbid en de vreugdevuren. Alleen als de 

regels voor carbidschieten worden nageleefd en vreugdevuren 

op de afgesproken plaatsen met schoon hout worden gestookt, 

kunnen deze tradities in stand gehouden worden. 

Want als de regels worden nageleefd en er schoon hout 

wordt gebruikt, is de milieuschade gering en kunnen we de 

opruimkosten binnen de perken houden. Onze vraag aan u is 

daarom om hieraan mee te werken. Dit kunt u doen door aan 

de jeugd geen afval aan te bieden dat niet in een vreugdevuur 

thuishoort. Dergelijk afval kunt u op de reguliere manier kwijt 

via het brengstation aan de Kooilaan of via de servicetelefoon 

wijkbeheer (0519) 298 777. 

Het knallen met carbidbussen mag alleen:

- van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur:

- op een door burgemeester en wethouders aangewezen 

terrein buiten de bebouwde kom en niet op de openbare 

weg;

- op een veilige manier voor omstanders, dieren en/of 

goederen.

Indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, is 

het gebruik van carbidbussen strafbaar. Het is verboden 

carbidgas tot ontplof¿ ng te brengen in voorwerpen anders 

dan een melkbus. Ook is het niet toegestaan op of aan de 

openbare weg gootsteenontstopper of een ander middel/stof 

bij u te hebben met het kennelijke doel deze tot ontplof¿ ng te 

brengen.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 

mw. J. Wijnberg van team AJZ van de gemeente Dongeradeel 

via telefoonnummer (0519) 298 759 of dhr. R. Urff van 

Gemeentewurk via telefoonnummer (0519) 574 462.

Wij wensen u een gezellige jaarwisseling toe en een 

voorspoedig 2013.

Met vriendelijke groet,

Marga Waanders

Burgemeester gemeente Dongeradeel

Oud & Nieuw

1LHXZVEULHI



GEBRUIK GEMEENTELIJKE ZOUTBAK 
IN ONS DORP
Zoals wellicht bij u als inwoner van Metslawier bekend staat er achter 
de boerderij van G. Sinnema een gemeentelijke zoutbak.
De gemeente zal ook dit jaar weer voor bevoorrading van zout zorgen.

Voor de uitgifte van zout zijn door de gemeente de onderstaande 
“spelregels” opgesteld, reden hiervoor is dat in de afgelopen 
winterperiode is geconstateerd dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt, 
soms werden hoeveelheden zout opgehaald voor particulier erf etc.

Door de aanstelling van een sleutelhouder voor de bak in ons dorp is de 
gemeente bereid om zout te leveren.
$OV�VOHXWHOKRXGHU�LV�GRRU�GRUSVEHODQJ�JHPHHQWH�DDQJHZH]HQ�

Jelle Streekstra, B. Bekkerstrjitte 24 (telf. 241502).

Hij kan worden benaderd voor uitgifte van zout in de komende 
winterperiode voor onderstaande criteria:

• toegangspaden sporthal, sportaccommodatie, verenigingsgebouwen, 
kerken

�� QDELM�EXVKDOWH·V
�� VWHJHQ�SDGHQ�LQ�GH�EHVFKHUPGH�GRUSVNHUQ

Dus niet voor particulier eigendom en voor particulier gebruik.

Bestuur Dorpsbelang.

Gladheidbestrijding        

Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in 
de periode van 15 november tot 15 april. Om de veiligheid te bevorderen 
UHJHOW�GH�JHPHHQWH�JODGKHLGEHVWULMGLQJ�RS�ZHJHQ�HQ�ÀHWVSDGHQ��

Gemeentelijke wegen
In de dorpen worden de wegen door medewerkers van Gemeentewurk 
gestrooid. Dit gebeurt na melding via het gemeentelijk gladheid systeem.  

Voetpaden
De bestrijding van gladheid op 
voetpaden blijft beperkt tot die 
bij openbare gebouwen tijdens de 
normale werktijden. Wij wijzen er 
op dat dit niet betekent dat altijd 
alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn.  
U heeft daarin zelf als bewoner 
ook een verantwoordelijkheid. Wij 
doen dan ook een dringend beroep 
op alle bewoners om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel 
zelf schoon te maken. Voor gladheid en of sneeuwvrij houden van de 
trottoirs hebben bewoners de beschikking over het zout uit de zoutbak. 
Dit zout is uitsluitend bestemd voor het openbare trottoir en niet voor 
eigen gebruik..  
Het is het vaak maar een kleine moeite om deze service te verlenen 
aan de ouderen en minder validen, zodat ook zij gebruik kunnen blijven 
maken van schoongemaakte trottoirs tijdens de winterperiode.

Rij voorzichtig
Ondanks alle zorg die uw dorpsgenoten, de gemeente en de provincie 
besteden aan het voorkomen c.q. beperken van gladheid op de wegen 
blijft het voor de weggebruiker van groot belang om de rijstijl en 
de rijsnelheid aan te passen op de weersomstandigheden. Ook op 
gestrooide wegen kan het voorkomen dat er toch nog gladde plekken 
zijn. Verder zal men altijd alert moeten zijn op (plaatselijke) gladheid 
tijdens het opvriezen van wegen.

Meer informatie
Voor informatie over de gladheidbestrijding kunt u terecht op de 
website van de gemeente Dantumadiel www.dantumadiel.eu, dan wel de 
gemeente Dongeradeel www.dongeradeel.nl. Voor meldingen van gladheid 
kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de melddesk van de 
gemeente Dantumadiel, telefoonnummer 0511-426270, of de melddesk 
van Dongeradeel telefoonnummer 0519-298777.



Maaltijd thuis project
Informatie brief voor alle inwoners,
In deze brief willen we u bekent maken met het maaltijd thuis project 
van zorggroep pasana.

Wat is maaltijd thuis:
Maaltijd thuis is de naam van de uitbrengmaaltijdservice van zorggroep 
Pasana dit wordt in uw regio verzorgd door de keukens van De Spiker in 
Ternaard en De Skule in Metslawier.
Maaltijd thuis levert 7 dagen in de week warme maaltijden aan huis 
tussen 11.30 en 12.30. Deze warme maaltijden zijn direct na bezorging 
klaar om gegeten te worden dus geen verdere handelingen meer nodig u 
kunt direct aan tafel.

Voor wie is het bedoeld:
Maaltijd thuis is bedoeld voor alle inwoners van Ternaard, Metslawier 
en omstreken die niet in staat zijn om te koken of gewoon geen zin 
hebben om te koken. Wij leveren altijd een warme maaltijd die voldoet 
aan de gestelde HACCP normen en voedselveiligheid eisen.
Of u nu iedere dag of éénmaal in de week een maaltijd wilt alles is bij 
ons mogelijk u houdt zelf de regie in handen.

Keuze maaltijd via bestelformulier
Elke dag is er keuze (componentenkeuze) uit verschillende maaltijd 
componenten die u zelf uit mag kiezen. Onze afnemers (klanten) 
krijgen iedere week een bestelformulier thuisbezorgt waarop u voor de 
volgende week aan kunt geven wat voor maaltijden u wilt hebben en op 
welke dagen u dit wilt. Deze lijsten neemt de chauffeur weer mee en 
worden op de locaties verwerkt.

Bestellen:
De bestellingen kunnen worden doorgegeven via het bestelformulier wat u 
ontvangt en wijzigingen kunnen dagelijks voor 9.30 door gegeven worden.

De keukens:
De maaltijden worden bereid door de keuken van de “De Spiker ”het 
personeel staat garant voor maaltijden van goede kwaliteit en kunnen 
ingaan op uw dieetwensen.

De bezorging:
De maaltijden worden in warmhoudcassettes bij u thuisbezorgd, 
dit gebeurd tussen 11.30-12.30 door vrijwilligers van het uvv, zij 
overhandigen u een volle cassette en nemen de lege weer mee terug.

Betaling:
Als u klant wordt dan ontvangt u een incassoformulier van ons en 
worden eens per maand de maaltijden afgeschreven, tevens krijgt u een 
nota thuis gestuurd met een overzicht.

Voor meer info/prijzen en bestellingen

De spiker    De skule
Nesserweg 2    Stationsweg 12
9145 CG Ternaard   9123 JZ Metslawier
0519-574100    0519-244502
Mail: keukenspiker@pasana.nl  Mail: keukenskule@pasana.nl

Oproep gastgezinnen 
,QWHUQDWLRQDOH�QRQ�SURÀW�
uitwisselingsorganisatie AFS
Eind februari 2013 komen er in totaal 14 
buitenlandse scholieren vanuit het zuidelijk 

halfrond, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Australië, naar Nederland, 
om hier hun uitwisselingsjaar door te brengen. Ze blijven tot begin 
januari 2014. Voor een aantal van deze scholieren is AFS Fryslân op 
zoek naar gastgezinnen in heel Fryslân.

– Hallo, mijn naam is Nicole, ik een Argentijns meisje van 16 jaar – 
Eind februari 2013 wil ik heel graag naar Nederland komen voor mijn 
uitwisselingsjaar, dat duurt tot januari 2014.
Ik wil Nederland gaan ontdekken, Nederlands leren, en misschien ook 
wel een beetje Fries, allemaal nieuwe ervaringen op doen, zoals alle 
GDJHQ�QDDU�VFKRRO�ÀHWVHQ��HHQ�ERWHUKDP�PHW�SLQGDNDDV�HQ�KDJHOVODJ�
leren eten, proberen of ik drop lekker vindt, of juist niet. Ook ben ik 
benieuwd naar de gewoontes en gebruiken in Nederland, hoe het weer is 
en wat ik ook heel erg wil is, nieuwe vrienden maken. 



Om dit allemaal te kunnen doen heb ik alleen nog een een lief gastgezin 
nodig waar ik als een tijdelijk gezinslid zolang mag wonen. Wie o wie lijkt 
het een avontuur om het mij mogelijk te maken om een voor mij nieuwe 
wereld te ontdekken en mij daarbij zo nodig een beetje te helpen. Wilt 
u meer weten over mij, of één van de andere 13 buitenlandse scholieren, 
die ook graag naar Nederland willen komen, neem dan een kijkje op 
www.afs.nl of stuur een mailtje naar afsfryslan@hotmail.com en 
misschien zien we elkaar dan eind februari wel op Schiphol.

   


