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Dus weer veel leesplezier in deze m.a.
Met de komst van de lente ondergaat de natuur een verjongingskuur.
De Redactie
Ook Metslawier Actief gunnen wij een verjongingskuur. Als u ons aan
ideeën en suggesties helpt voor nieuwe rubrieken, gaan wij daar serieus
mee aan de slag.
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(Voorzitter)
(Voorzitter)

Alvast een paar ideeën: misschien heeft iemand onder ons een bijzondere
hobby of een tip voor een leuk dagje uit voor weinig geld. Alle ideeën zijn
welkom op kingmas@hotmail.com.
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Stationsweg 9
Tel: 29 41 61
Tel: 29 41 61

Het nummer dat nu voor u ligt biedt weer volop informatie over ons dorp
en onze dorpsgenoten, over sport, spel en ontspanning. Kortom, in de
lentezon volop genieten van deze MA!
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De Redactie

Inschrijfavond nieuwe leerlingen 2013-2014
CBS De Rank
Voorheen nam de school zelf contact op met de ouders van nieuwe
leerlingen van CBS De Rank. Tegenwoordig geeft de gemeente
Dongeradeel geen persoonsgegevens meer aan de basisscholen en
daarom is het voor de school niet meer zo gemakkelijk om zelf contact
met ouders op te nemen.

Vermist
Twee aluminium rijplaten voor het oprijden van een scootmobiel
op een aanhangwagentje.
Terug te bezorgen bij fam. Broersma.
Roptawei 30, tel. 0519 24 14 07

Dit jaar organiseren we daarom een inschrijfavond. Wordt uw kind in
het schooljaar 2013-2014 vier jaar, dan is er op woensdag 29 mei
2013 gelegenheid om uw kind in te schrijven op onze school. U bent
tussen 19.00-20.00 uur van harte welkom op school (vrije inloop in
het lokaal van groep 1/2). U krijgt dan een inschrijfformulier dat u
ter plekke kunt invullen en inleveren of, als u dat liever wilt, thuis
kunt invullen en later inleveren. Verder kunt u alvast een kopie laten
maken van het document waarop het burgerservicenummer van uw kind
belastingdienst of de zorgpas van uw kind). Bij de inschrijving zijn
de leerkrachten van groep 1/2 en de directeur aanwezig om u van
informatie te voorzien over de school. Daarnaast is er natuurlijk
gelegenheid om het schoolgebouw te bekijken.
Graag tot ziens op 29 mei!!
Met vriendelijke groet namens het team van CBS De Rank,
Onno Bouma (directeur CBS De Rank)

MITZLAWERE
We duiken weer eens diep in de geschiedenis en dan wil ik het eerst
hebben over de plaatsnaam. Al eerder is hier over geschreven door
wijlen G. Jongeling maar ik wil bij deze een kleine aanvulling geven.
Hij schrijft de volgende namen: Mytslawier-Mitselwyer-MetzlewierMatsilawier-Mijtslawier en Mitslawere.
Nu weet ik dat de oudste bekendste naam komt uit 1417 als Mitzlawere,
en in 1480 ligt er onder Akkrum een dorpje “Metschewier”. We weten
dat “Wier” terp betekend maar het voorste gedeelte blijft gissen.
Dan citeer ik Jongeling : Men komt tot de mening dat Metsla-of
Middenwier, het middelste wier is van de drie wieren, liggende tussen
Jouswier en Nija-of Niawier. Of men schrijft de eerste helft toe aan
een persoonsnaam: Metse, Metske, Metsla, Matsila.
Dat laatste lijkt mij aannemelijker omdat Metschewier ( onder Akkrum)
en Metslawier veel lijken op Metse of Metske en omdat Nija/ewier
lijkt op Nieuwewier ( een nieuwe wier). Als Niawier een nieuwe wier
was dan kan Metslawier nooit de middelste zijn want dat was er al, of
Metslawier moet nog later gekomen zijn als nieuwere nieuwste wier.
Maar dan had Metslawier wel Nija Nijawier geheten (humor).
Natuurlijk is dat heel ver gezocht en Nija is volgens mij ook een
persoonsnaam uit ver gevlogen tijden.
We laten het hier bij, voordat we er helemaal in verstrikt raken.

De eerste terpen werden gebouwd rond 500 v. Chr. En de terpenbouw
eindigde met de komst van de eerste dijken rond 1200.
Door eeuwen lange opslag van mest en afval werden de terpen groter en
hoger. Hoe oud de terp is van Metslawier is niet bekend, tenzij we hem
gingen afgraven en aan de hand van bodemvondsten kan je ongeveer
zien wat de leeftijd is.

ALLERHEILIGENVLOED 1570 (deel 1)
Hoe heeft Metslawier er vroeger uit gezien? ( Ik beschrijf de huizen die
er zeker stonden met/voor de “Allerheiligenvloed van 1570”).
Zoals alle terpen en wierden begint het als een woonheuvel van een groep
mensen of gezin die leefden in een van hout en riet gemaakte woning/
boerderij of gemaakt van plaggen zoals die is nagemaakt in Firdgum
(eind 2012 ) De huizen gemaakt van plaggen stammen meestal uit de
7de eeuw en zijn veelvuldig gevonden in Friesland. De mensen leefden van
veeteelt, landbouw en visserij. De eigenaar van de terp van Metslawier
hete misschien in dit geval Metske.

We zien een langgerekte terp door een ringweg ontsloten en met
meerdere huisterpen er om heen. De eerste huisterp is te zien als men
kijkt naar de voormalige winkel van S. Boonstra , deze staat op een
redelijke verhoging net als de nummer 25 ernaast. Daar staat nu alleen
het vooreind van een kop-hals-romp boerderij. Voor deze boerderij
stond volgens de geleerden denkelijk een stins gestaan. Deze werd in
de 15e eeuw bewoond door Jucke Wibalda. De stins die hier gestaan
heeft werd in 1511 al niet meer bewoond door een edelman of was toen
reeds afgebroken.
Voor de tweede huisterp gaan we naar de “Aldhuistra state ”of
beter bekend als de” Fokkens-pleats”oostelijk van het dorp. Ook deze
staat redelijk hoog zoals men kan zien. Hier woonde in 1511 Aeltije
Auld Hustma. In 1580 word er vermeld “Oldehustra sate”. In 1543
was Gerrit Wijtsma eigenaar en in 1640 word de sate door Pijbe van
Wijtsma bewoond.
Dan de derde huisterp, die stond tegen over het voormalig
gemeentehuis. Deze is bijna niet meer te zien maar ook hier moet een
Dit behoorde in 1511 aan Take Buyma en Wick to Lytskeweer (en haar
zusters). En 1543 schrijft men over “Opfelde Zaete”.
Het oudste bekende gebouw Unia-state stond ten oosten van de kerk
en al eerder uitgebreid beschreven in de M.A. Dan schrijf ik: dat het
vrij zeker bewoond word door Jarich Jarixma in 1417, die mogelijk is
verwant aan Riurd Jarixsma die in 1390 grietman is en hier ook zeker
heeft gewoond.

Op de plek waar de fam. A. Castelein woont aan het “Skipfeartsein”, daar
stond vroeger een Zathe, deze werd reeds bewoond in 1417 door Jarich
Jaarsma en lopen we dan een honderdtal meters verder, dan staan we
op een historisch stukje grond, want hier stond vroeger de sterke state
“Helbada”. Ongeveer in 1300 , woonde daar Juck Helbada. Dit kon wel
eens één van de Helbada,s kunnen zijn geweest , die steeds in onmin
leefden met Worp van Ropta. In 1400 woonde hier Ludolfus Helbada
en ongeveer 1450, Botte en Frouck Helbada. Dit waren ook huisterpen
volgens mij want fam. A. Castelein woond op “de Polle” wat ook op een
verhoging duid.
Dan vind ik in de boeken dat het gedeelte achter het café “Veldzicht”
noemde men in het verleden het “Hornleger”(het gebied van de B.
Bekkerstraat tot de Mr, fan Loanstr en misschien inclusief café
“Veldzicht”, dat toen nog niet bestond). Dit houd in, dat hier ook een
groot huis heeft gestaan in de verre geschiedenis voor ons. Want een
“Hornleger” is in Friesland; het gedeelte van een Sate of State waarop
het huis stond. En een Sate of State was gemaakt van steen.

Volgende keer deel 2 over de Allerheiligenvloed 1570,
Henk Tacoma

Appels
Door de verkoop van de appels hebben we dit jaar € 150,00 over kunnen
maken naar de ”Stichting Inti Huahuacuna” kinderen van de zon in Peru.
Alle kopers hartelijk dank.
Jan en Alie Popkema

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

Op woensdag 27 februari breng ik een bezoek aan Esther Knippenberg.
Samen met haar man Chris Knippenberg runt zij haar eigen bedrijf
“Nocht en Wille”. Dit bedrijf kent twee locaties: een logeerboerderij
in Paesens-Moddergat en in Metslawier een voormalig schoolgebouw
waarin dagbesteding wordt geboden. In beide locaties richten Esther
en Chris zich op mensen van alle leeftijden met een meervoudige
beperking.
Het interview - Esther is bij het gesprek aanwezig en Chris blijft bij
de groep omdat daar altijd een van tweeën aanwezig moet zijn - vindt
plaats op de locatie in Metslawier. Voordat we het gesprek beginnen,
krijg ik een rondleiding door het gebouw. Het voormalige schoolgebouw
is door de vorige bewoners al ingrijpend verbouwd, en wel zodanig dat
het heel geschikt is voor de dagbesteding. Er is een ruime, gezellige
woonkamer, een lichte grote keuken, een aantrekkelijke snoezelruimte
en diverse aparte kamers.
Wie zijn Esther en Chris?
In de eerste plaats zijn
het bekwame, bevoegde en
gepassioneerde hulpverleners.
Esther is geboren op 1 oktober
1981 in Mantgum en Chris op
2 mei 1986 in Jistrum (nabij
Burgum). Zorg verlenen was bij
beiden niet van jongs af aan een
passie. Meer bij toeval in het

werk gerold, zou je kunnen zeggen, via
stage en vakantiewerk. Beiden waren
op een zeker moment in Drachten bij
een zorginstelling voor gehandicapten
werkzaam. En al samenwerkend sloeg
de vonk over. In de tweede plaats
zijn Esther en Chris sinds 2009 een
echtpaar met een eigen bedrijf.
Hoe zijn jullie in Paesens terecht gekomen?
“Wij kenden het dorp omdat er familie van Chris woont. Via de familie
werden we geattendeerd op een leuk huis aan het Dykspaed. In 2007
hebben we dit huis betrokken en al vrij snel, naast ons werk, met
logeeropvang begonnen. In 2009, het jaar waarin we getrouwd zijn,
konden we een boerderij aan het Eastein kopen. Dit betekende meer
ruimte voor onze logeerkinderen .
In 2010 zijn we daarnaast begonnen met dagbesteding. Ik heb mijn
baan toen opgezegd, Chris nog niet; we wilden niet direct alle schepen
achter ons verbranden. Om ons nog meer bezig te houden met
dagbesteding en onze activiteiten uit te breiden, zochten we naar een
geschikte locatie. En dit is dan het resultaat. In september 2012 zijn
we hier in Metslawier met dagbesteding van start gegaan. Beiden zijn
we hierin voltijds werkzaam”.
Wat heeft jullie ertoe gebracht het werken in loondienst in te
ruilen voor het ondernemerschap?
“Wij merkten dat we in ons werk binnen een grote organisatie onze
visie op kwaliteit van leven en invulling van het dagelijks bestaan van
mensen met een meervoudige, ernstige beperking, niet kwijt konden.
bijvoorbeeld in je eentje op een groep van tien mensen werkt, is het
logisch dat je niet zomaar met één van de bewoners een activiteit kunt
ondernemen; je hebt op dat moment te weinig menskracht. Wij konden
gewoon onvoldoende ons ei kwijt. Nu voeren we zelf de regie, we delen
onze passie en krijgen weer energie van het werk”.

Hebben jullie personeel in dienst?
“Nee, Chris en ik zijn directeur, begeleider, zorgverlener, administrateur,
huishoudelijk medewerker en chauffeur tegelijk. We zijn van alle markten
thuis. Gelukkig hebben we vier vrijwilligers en vier stagiaires. Ook zijn we
vier weken per jaar gesloten, verdeeld over het jaar. Ouders zijn hiervan
op de hoogte. Op dit moment bieden we dagbesteding aan zes klanten; het
zouden, kijkend naar onze capaciteiten, acht kunnen worden”.
Waar krijg je energie van?
“Als je ziet dat onze klanten genieten, geeft dat veel energie. Zo is
één van hen hier actiever dan voorheen. Door onze kleinschaligheid
zijn we in staat veel aandacht, zorg en activiteiten te bieden waardoor
enige kleinschalige bedrijf voor mensen met een ernstige meervoudige
beperking”.
Hoe kijken jullie naar de toekomst van jullie bedrijf?
“Het is een onzekere toekomst en dat geeft reden tot zorg. Tot 2015
blijven de budgetten in stand, afgezien van de standaardbezuinigingen
van 5%. Maar wat gebeurt er daarna? Er gaan verschuivingen plaatsvinden
richting de W.M.O (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die door de
gemeentes wordt uitgevoerd. Wat zullen daar de consequenties van zijn?
Wat blijft erover van het P.G.B.? (persoonsgebonden budget). Kortom,
wie het weet mag het zeggen. We hopen dat alle partijen het belang van
kleinschalige zorgverlening zullen blijven zien”.
Wat zijn jullie sterke kanten?

Op jullie website lees ik dat jullie niet stilzitten.
Ook organiseren we activiteiten die erop gericht zijn om de zintuigen
te prikkelen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Ook leuk om te
vertellen is dat we eens per week, meestal op woensdagochtend, voor
een uurtje met één of twee klanten naar groep 1 en 2 van basisschool
De Rank gaan. Zo willen we spelenderwijs de integratie tussen de
schoolkinderen en mensen met een beperking bevorderen”.

Esther: “Sierraden maken, met name van glazen kralen”.
bestuur van de branchevereniging voor kleinschalige zorg genaamd
Zorgnetwerk Noord (ZNN). Dat kun je misschien geen hobby noemen
maar het is wel heel erg leuk”
Zoals altijd in deze rubriek moeten er weer keuzes gemaakt worden:
Zomervakantie of wintersport?
Museum of bioscoop?

- zomervakantie
- bioscoop

Gedichtenbundel of korte verhalen?
Loempia of frikadel?
Ilse de Lange of Adèle ?
Sport beoefenen of naar sport kijken?
Vlees of vis?
Lytse Taeke of Rients Gratama?

- korte verhalen
- frikadel
- Ilse de Lange
- sport beoefenen
- vlees
- Rients Gratama

Tot slot, mocht u meer willen weten over het bedrijf van Chris en Esther?
Hun website vindt u via www. nocht-en-wille.nl
Maart 2013
BP

Europa Kinderhulp zoekt vakantiegastouders
voor kansarme kinderen
Geef een kansarm kind de vakantie van zijn leven. Dat is de oproep
waarmee Europa Kinderhulp al meer dan vijftig jaar kinderreizen
organiseert. Duizenden kinderen hebben in die vijftig jaar vakantie
kunnen vieren in Nederland en de organisatie blijft zich daarvoor
inzetten. Ieder jaar zijn weer nieuwe gastgezinnen nodig om
de kinderen uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland een
hartverwarmend verblijf te bieden.
Voor deze kwetsbare kinderen staat het leven vaak in het teken van
overleven. Ze moeten zich staande houden in moeilijke omstandigheden
die gekenmerkt worden door armoede, gezinsproblemen en een gebrek
aan aandacht. Van een vakantie kunnen ze meestal alleen maar dromen.
Friesland biedt rust en ruimte in het vaak hectische bestaan van de
kinderen. Een fantastische plek om ruim twee weken op adem te komen,
onbezorgd te spelen en nieuwe energie te krijgen binnen de structuur
en warmte van een gastgezin. Meld u aan als gastouder bij de regio
Friesland en ervaar in een tijd van economische malaise de rijkdom van
een verschil te maken in het leven van een kansarm kind.
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of bel met Joke de Vries
op 058-2573612 of mail naar friesland@europakinderhulp.nl.
Data kinderreizen Friesland
Franse kinderen:

6 juli – 26 juli, 20 juli – 9 augustus

Duitse kinderen:
8 juli – 26 juli, 15 juli – 2 augustus
Nederlandse kinderen: 22 juli – 9 augustus
Belgische kinderen:
8 juli – 26 juli

Activiteiten in ”De Skûle”

Van 15 maart tot 28 juni 2013
zijn er de volgende activiteiten
in de Skûle.

Dag

Datum

activiteit

Ruimte

Aanvang

Dinsdag

19 maart

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

26 maart

Creatief
Bloemschikken

Romsicht

15.00 uur

Woensdag

27 maart

Paasbroodmaaltijd

Romsicht

16.30 uur

Kapeldiensten
Donderdag

21 maart

15.30 uur

Donderdag*

28 maart

15.30 uur

Donderdag

4 april

15.30 uur

Donderdag

11 april

15.30 uur

Donderdag

18 april

15.30 uur

Donderdag

25 april

15.30 uur

Dinsdag

2 april

Kledingverkoop
(Bekkema)

Romsicht

15.00 uur

Zondag*

5 mei

10.30 uur

Donderdag

16 mei

15.30 uur

Vrijdag

5 april

Bingo

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

23 mei

15.30 uur

Dinsdag

16 april

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Donderdag

30 mei

15.30 uur

Dinsdag

23 april

Creatief
Romsicht
Raamhanger/
Zeepketting maken

15.00 uur

Donderdag

6 juni

15.30 uur

Donderdag

13 juni

15.30 uur

Donderdag 25 april

Verkoop Schoenen

Romsicht

10.00 uur

Donderdag

20 juni

15.30 uur

Dinsdag

30april

Dag van de kroon
wissel

Romsicht

10.00 uur

Donderdag

27 juni

15.30 uur

Donderdag

2 mei

Abel Tasman koor

Romsicht

19.00 uur

Vrijdag

3 mei

Bingo

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

14 mei

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

21 mei

Creatief chips bus
versieren

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

28 mei

Kledingverkoop
(A en H mode)
Modeshow

Romsicht

14.00 uur
15.00 uur

Vrijdag

7 juni

Bingo

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

11 juni

Spelmiddag

Romsicht

15.00 uur

Dinsdag

18 juni

Muziekkorps
Romsicht
UDI Oosternijkerk

19.00 uur

Woensdag

26 juni

Ondergoed
verkoop (Pama)

Romsicht

10.00 uur

Vrijdag

28 juni

Bingo

Romsicht

15.00 uur

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

* Heilig avondmaal.
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.
(Tijdens de vakantie, om de 2 weken)
van 9.30 tot 11.00 uur, in zaal “Romsicht”
bij de Fam. Streekstra.

Dorps Ontwikkeling Metslawier krijgt vaste vorm
In 2012 zijn een aantal stappen gezet vanuit het Experiment Duurzame
Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Zo is er, samen met de
inwoners van Metslawier, een nieuwe dorpsverkenning opgesteld.
Op deze avond zijn een groot aantal onderwerpen genoemd, die de
inwoners graag veranderd of verbeterd willen zien in het dorp.
Zie ook de verslagen op de website mitselwier.nl
Voordat met deze lijst aan de slag kan worden gegaan moest vanuit
het experiment een Dorps Ontwikkeling Maatschappij worden opgezet
die de onderwerpen in behapbare projecten omzet. In elk van de vier
dorpen (Ee, Holwerd, Metslawier, Paesens/Moddergat) is een dergelijke
DOM opgericht. De voorzitters vormen samen de koepel-DOM.

Naast het bestuur zijn een aantal inwoners actief als expert en als
ondersteuning voor het uitwerken van de projecten.
Op de website van Mitselwier is een speciale pagina aangemaakt voor de
DOM. Daar staan alle rapporten, presentaties en stukken. Suggesties,
ideeën en reacties zijn nog steeds welkom en kunnen ingediend worden
bij het secretariaat of één van de leden. Op de webpagina kan ook via
facebook en twitter worden gereageerd.
Op uw medewerking voor het bedenken van plannen en het uitvoeren
daarvan wordt gerekend.
Zo maken en houden wij een mooi Metslawier met een aantrekkelijk
kerngebied en een prachtige uitstraling naar haar omgeving.

In het kort ziet de werkwijze er als volgt uit:
Van de onderwerpen uit de inventarisatie worden projectplannen

Het bestuur van uw DOM.

In een volgende M-A zal de werkwijze nader worden toegelicht.
Hopelijk aan de hand van een concreet voorbeeld.

NIEUWS VAN DORPSBELANG

Voor sommige, wat grotere verbeteringen, zal dit de route zijn. Andere
veranderingen en ideeën kunnen sneller worden opgepakt of onderzocht
worden.
Er wordt wel steeds goed gekeken wie een initiatief oppakt. Soms is
Dorpsbelang de aangewezen partij, een andere keer zal dat de Dorps
Ontwikkeling Maatschappij zijn.
Het bestuur is benoemd en de rollen zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter
: Gerrit van Dellen
Penningmeester
: Hette Meinema
Secretariaat
: Bregt Elgersma en Freark van der Bij.
Algemene bestuursleden
: Geert Bril, Feije Sikkema en Jan Kuik.

Noteer alvast in uw agenda en op de kalender dat de jaarvergadering
van Dorpsbelang is vastgesteld op
15 april 2013 in Café Veldzicht aanvang 19.30 uur
Voor de pauze zullen de gebruikelijke agendapunten worden afgewerkt,
na de pauze zal de Commissie DOM ( Dorps Ontwikkeling Maatschappij)
nadere informatie geven over de stand van zaken.
De notulen en de agenda voor deze jaarvergadering zullen bij u worden
bezorgd.
Bestuur Dorpsbelang

Ambulance / Brandweer / Politie 112
In niet - levensbedreigende
Ambulance
Brandweer
Politie

situaties
22 20 33
22 80 20
0900-8844

Dorpsagente
0900-8844
E-mail: trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl
Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer
Storingsnummers
Electriciteit & gas
Kabel
Water

29 88 88
29 87 77

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
0800-9009
29 82 81
0800-0359

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)

Gezondheid
Kerken
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

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
Bode: R. Verbeek
Pennigmeester: K. Meindersma

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

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

Feestcommissie:
Voorzitter: R.Verbeek

Tel: 24 19 94

Dartclub “Veldzicht”
Inl. Harold Wiersma www.metslawierdarts.nl

Groencommissie:
Contactpersoon R. Reinders

Tel: 24 14 91

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

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

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
Volleybalvereniging Wez Warber
Inl. S. Boonstra, Skipfeartsein 29

Dagbladen
Tel: 58 92 64
Dockumer Courant:
Bezorging: Silke Bil, Stationswei 3
Tel: 24 19 75
Drukwerk: Agentschap All Print voor al uw familiedrukwerk
Mevr. v.d. Wagen – Kingma; tussenpersoon voor all-print,
it Skûtsje 16
Tel: 24 13 73

Winkels en voorzieningen
Rijdende Winkel SRV
R. Verbeek, Skipfeartsein 18

Tel: 24 12 38

Friesch Dagblad: A. Popkema, de Snikke 5

Tel: 24 18 82

Telegraaf: Joh. Dijkstra, Roptawei 25

Tel: 24 21 63

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

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

Dodenherdenking Metslawier.
Door de Chr. Basisschool de Rank en Gemeente Dongeradeel zullen
op 25 april 2013 om 19.30 uur Kransen worden gelegd bij het
herdenkingsmonument aan de B. Bekkerstrjitte.
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Dorpsbelang.

Bazaar in de Skûle Metslawier.
Afgelopen vrijdagavond vond voor de zevende keer de traditionele
bazaar plaats in zorgcentra de Skûle.
Ook dit jaar was de organisatie van de bazaar in handen van stichting
iepenloftspul mitselwier. Dit jaar voor de zevende keer.
Alle baten van deze avond gingen naar de stichting. Stichting
iepenloftspul mitselwier organiseert dit jaar op 13,14,20 en 21
september het openluchtspel “De Smokkelaars van de Skâns”.

Een groot aantal inwoners en bewoners van de Skûle kwamen af op de
uitnodiging van het stichtingsbestuur. Met de diverse spelletjes, zoals
sjoelen,biljart, blikje gooien, etc kon men een prijs winnen. Veel van de
aanwezige dorpsbewoners zouden later op de avond met een prijs
huiswaarts keren. Omstreeks 21.00 uur was het tijd voor de trekking
van de prijzen door middel van een loting .

uitgenodigd om de loting te verrichten. Rond de klok van 21.30 uur
keerde een ieder huiswaarts. Al met al een geslaagde avond.
De eerste prijs, de stofzuiger, ging naar fam Johannes de Vries
Beer ( Tûnstrrjitte0 en de derde prijs, de cupcakemachine, viel op het
lot van Rutger Popkema

Zonnepanelen.

CONTRIBUTIE DORPSBELANG.

Beste inwoners.

Misschien hebt u wel gedacht wanneer wordt de jaarlijkse contributie
van Dorpsbelang van mijn Bankrekening afgeschreven???

Doarpsbelang heeft
via de Webmail en
Metslawier Aktief
geprobeerd te polsen
of er bij de inwoners
van Metslawier ook
behoefte bestond
om gezamenlijk
Zonnepanelen aan te
schaffen en te plaatsen.
Op genoemde oproep heeft Dorpsbelang slechts een viertal reacties
mogen ontvangen. Mogelijk heeft onbekendheid met deze materie
hierbij een rol gespeeld. Door de vele aanbieders van zonnepanelen zie
je door de bomen het bos niet meer. Genoemde oproep aan de bewoners
van Metslawier heeft wel tot gevolg gehad dat ASN-installaties uit
Dokkum zich heeft gemeld bij Doarpsbelang.
Zij schrijven:
Voor meer informatie kunnen we (ASN-installaties) samen met
dorpsbelang een thema avond organiseren. Tijdens deze avond leggen wij
dan uit wat de voordelen zijn voor collectieve inkoop. Tevens laten we
zien wat zonnepanelen doen als investering, besparing, subsidie etc. etc.
Bij collectieve inkoop via dorpsbelang kunnen we eventueel, na korting
voor de klanten, ook nog een donatie in de kas van dorpsbelang doen.
Doarpsbelang zou van de inwoners willen weten of er ook behoefte
bestaat aan voorlichting en informatie over zonnepanelen door ASNinstallaties.
Meldt u dan aan bij de voorzitter van Doarpsbelang.
Hette Meinema. Telefoon: 294161
E-mail adres: hettemeinema@home.nl

Helaas werkt het incassoprogramma van onze penningmeester niet
(meer), dus moet er een nieuwe geïnstalleerd worden en moeten alle
leden opnieuw handmatig worden ingevoerd. Dit kost nog al wat tijd en
moeite.
Dus reserveer het jaarlijkse bedrag, maar misschien is het toch nog
afgeschreven voordat u dit bericht leest.
Zoals u gewend bent bezorgen wij als bestuur van Dorpsbelang bij ieder
adres in Metslawier/Reidsdwal het welbekende gele boekje, de MA.
Toch zijn er nog steeds dorpsgenoten die geen lid zijn van dorpsbelang
en wel o.a. dit boekje vier keer per jaar ontvangen.
Bent u dus nog geen lid, vul dan alsnog het aanmeldingsformulier
(afgedrukt in deze MA) in en bezorg dit bij onze penningmeester
Sietse Verbeek of een van de bestuursleden!!
Bestuur Dorpsbelang.

ADVertereN iN Dit BLAD?
Neem contact op met SPRINT
gvdvsprint@hotmail.com

Bestuur Dorpsbelang.

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van onze vereniging van
dorpsbelang Metslawier. Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar € 5,00.
Om praktische redenen en gezien het geringe bedrag willen wij heel graag de
Om
te kleurjen
contributie
d.m.v. automatische incasso innen. Door ondertekening van deze brief
machtigt u onze vereniging om jaarlijks, rond eind december (dus betaling van
het afgelopen jaar), het lidmaatschapsgeld zijnde € 5,00 van uw rekening af
te schrijven. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te worden gemeld
aan de penningmeester van onze vereniging voor 1 januari van het nieuwe
lidmaatschap-jaar.

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats: 9123

Nr.:
Metslawier

Datum:

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

Bankrekening nr.:
Handtekening:
U kunt deze brief inleveren bij de penningmeester Sietze Verbeek,
M. fan Loanstrjitte 16, Metslawier

De prijswinnaar fotopuzzel
Oplossing is nocht en wille de
snikke 23 metslawier
Tsjerk Douma met zijn prijs,
aangeboden door Weidenaar
Uw Slager Dokkum.

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.

http://weidenaar.uw-slager.nl

Hierbij het verslagje van de prijsvraag winnaar (kleurplaat)
van de vorige editie van de MA.

Inzameling van postzegels/(Kerst)kaarten en plastic doppen

Fenne en ik (Kirsten) waren bij Akke-Greetje, en daar kregen wij een
voetbehandeling. Eerst mocht ik en Fenne mocht haar voeten in een
voeten-bubbelbad doen. Eerst deed ze zalf op mijn voeten en een
beetje later deed ze er een soort zand op mijn voeten, en weer een
beetje later deed ze er doorzichtige nagellak op. Daarna mocht ik
een kleurtje uitzoeken, ik deed oranje, ik mocht ook een stickertje
uitzoeken , ik deed een bloemetje , en dat kwam met een pincet op mijn
teennagel. Daarna ruilden Fenne en ik om. Het was heeeeel leuk en ik wil
er nog wel honderd keer heen. We hadden hele zachte voeten en hele
mooie nagels!

kerstkaarten inleveren. Alle postzegels zijn bruikbaar en welkom.
Ook verzamelen wij voor een organisatie plastic doppen. De doppen
brengen per kilo 22 cent op en worden recycled. Het geld dat de doppen
gaat rechtstreeks naar de blindengeleidehond. De volledige opleiding
doppen. Je kunt ze schoon inleveren in de hal van de Skûle.
Alvast bedankt.

Groeten Kirsten Wiersma

Volierevereniging “ZANG EN KLEUR” Dokkum e/o
De prijswinnaar fotopuzzel vorige keer
Gosse en Roelie Wijnsma.
Tuinstraat 18.
Metslawier.
Zij hebben een waardebon ontvangen van Akke Greetje Pedicure.
Foto is van het oude postkantoor aan de MF. Loanstrjitte, later
opgeknapt door Oeni Olivier.
Nu bewoont door Jan en Mirjam Visser en kinderen.
Akke Greetje

Mooibroek-de Beer
P e d i c u r e

Pedicure

B. Bekkerstrjitte 23
9123 JV Metslawier
Tel. (0519) 24 22 37
06-12189059
Lid van ProVoet

Het broeden van mijn vogels was begin maart al achter de rug een goed
jaar 35 jonge vogels. De selectie begint meteen al na dat de jongen
twee weken oud zijn. Dat kan zijn groene veren bij een intensieve
gele vogel mag niet of te licht van kleur dat is al heel vroeg te zien.
Brandnetel als natuurlijke voeding. Goed voor mens en dier.
Deze plant zit barstens vol met vitamine en mineralen. Daarnaast
veel kalk vitamine D en provitamine A en veel ijzer wat goed is tegen
bloedarmoede. Voor de vogels is het goed om snel door de rui te komen.
Van de brandnetel kun je thee maken en dit met regelmaat aan de
vogels geven. De algehele conditie van de vogels gaat omhoog en de
kleur zal intensiever worden. De jonge blaadjes gebruiken die
zijn krachtiger en die bezitten meer werkzame stoffen. Het
fosforzure kalk wat in de plant zit heeft een goede werking
op de bloedsuikerspiegel ook voor de mens. Hak de brandnetel

L. Veldema

Dienstregeling busvervoer

DINSDAG 14 MEI DE DAG EUROPESE DAG V/D/ BEROERTE

Geacht bestuur,
U heeft via de media al het enige gehoord over de nieuwe dienstregeling
van de bussen. Arriva heeft al aangegeven klachten te gaan verzamelen
en dan te bekijken waar eventuele knelpunten liggen en wat ze wel of niet
kunnen doen om dit op te lossen. We weten niet of het bekend is dat je
deze klachten door moet spelen, vandaar even dit mailtje.
Willen jullie de bewoners hier op attent maken? Willen we hier iets aan
doen, dan is het juist belangrijk om je te laten horen. Daarnaast willen
we iedereen vragen om ook een cctje naar ons door te sturen.
Dit kan naar onze verkeersambtenaar de heer Reitsma
j.reitsma@dongeradeel.nl.

Op die dag worden er door de hersenstichting informatie gegeven over
het voorkomen van een beroerte of hoe herken je een beroerte en
wat te doen. In alle ziekenhuizen in Fryslan. Vorig jaar stonden we als
vrijwilligers in de hal van de Sionsberg dat hopen we zaterdag 11 mei
te doen en niet dinsdag 14 mei. De reden kunt u begin mei lezen in de
kranten o.a. de Nieuwsblad van Noordoost-Friesland. Vorig jaar was
er ook een neuroloogverpleegkundige die de bloeddruk controleerde
van bezoeker van onze stand. Voorkomen van een beroerte heb je
niet altijd in de hand, maar een kans om het te voorkomen zijn o.a.
de bloeddruk , cholesterol en de suikerspiegel die moeten op een
acceptabel niveau zijn. Roken is uit de boze en te veel alcohol ook.
Beweeg minimaal 30 minuten per dag. Bij herkennen van de beroerte
direct 112 bellen hoe sneller iemand in het ziekenhuis des te minder
kans op kans op schade in de hersenen/uitval e.d. Het bloed moet
zo snel mogelijk worden onderzocht of het nu gaat om een bloeding
en een stolsel. Meer info op de site van de CVA vereniging of de
hersenstichting.

De gemeente gaat deze bundelen en zal ze meenemen in haar overleg
met Provincie en Arriva.
Met vriendelijke groet,
Ina Witteveen
Afdeling Ontwikkeling
(0519) 298769
i.witteveen@dongeradeel.nl

Geachte redactie
Fotopuzzel
Wat was de naam van deze straat vroeger????

Er werd gevraagd wat wij als lezers van “Metslawier Aktief” vinden.
Ik vind het in een heerlijk blad. Zodra hij in de bus ligt, ga ik er voor
zitten en lees het blad van a tot z.
Verder vind ik het prettig dat het heel goed gaat met de “d” en de “t”
aan het eind van een werkwoord. Dat stoorde me nog wel eens omdat ik
een kind van een onderwijzeres ben!
Wij zijn geen Metslawierders van oorsprong maar wonen hier graag en
dus is “Metslawier Actief” altijd heel welkom.
Ga zo door!!!!!
Trijntje Bootsma - Dijkstra, Skipfeartsein 4, 9123JS Metslawier

Moterklup Waadriders neemt deel aan de EGGRUN 2013
- Motorrijders op ziekenbezoek Elk weekend voor Pasen gaan honderden motorrijders op bezoek bij
kinderen in ziekenhuizen, instellingen en woonvormen. Uitgedost in
paashaaspakken, met oortjes op de helm en knuffels op het stoere staal
trekken ze erop uit om de patiëntjes even te laten genieten en ze op
knuffels en paaseitjes te trakteren. Tegelijkertijd halen ze jaarlijks

Voor de netto-opbrengst van de tocht – alle deelnemers dragen tien
euro bij – wordt jaarlijks een goed doel gekozen. In het verleden
mochten onder meer CliniClowns, het Ronald McDonald huis en stichting
Regenboogboom substantiële bedragen in ontvangst nemen. De
opbrengst van dit jaar gaat naar Stichting Spieren voor Spieren.
Roden: Roel Kuper, 06-53165027, e-mail adres: organisatie@eggrun.nl

9

weer zo ver.
De Nederlandse EggRun is een initiatief van motor enthousiast en
motorreisbegeleider Roel Kuper, die zich liet inspireren door het
Engelse voorbeeld. “In Engeland doen ze het al dertig jaar, inmiddels

in Nederland

maar met de 1500 deelnemers die we na negen jaar bij elkaar hebben
ben ik voorlopig heel tevreden.”
Toen Kuper in 2006 begon, vertrokken alle motoren vanuit zijn Drentse
woonplaats Roden. “Een jaar later kwamen Amsterdam en Veghel
startplaats maken de motorrijders hun keuze uit de ziekenhuizen
of instellingen in de regio, waar ze dan met groepen van maximaal
dertig motoren op bezoek gaan. ‘Grotere groepen zijn voor de meeste
instellingen een probleem: ze moeten het bezoek natuurlijk wel kunnen
ontvangen. Bovendien komt de veiligheid van de rijders dan mogelijk
in het geding, en we moeten natuurlijk ook met het overige verkeer
rekening houden. Die veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We
gaan graag bij die ziekenhuizen op bezoek, maar liefst wel rijdend heen
en rijdend terug. Daarom gaan er met elke groep opgeleide begeleiders
mee, en blijft het tempo bescheiden. Ook voor de sportieve deelnemers
is dat nooit een probleem. Het gaat bij de EggRun om de kinderen en
het goede doel. Die kick is minstens net zo groot als de kick van het

Zaterdag 23 maart 2013
Motorrijders bezoeken en verrassen de patiëntjes
in de Nederlandse ziekenhuizen en instellingen

Startplaatsen: Roden, Veghel, Amsterdam en Breda
Verzamelen van 10.00 tot 12.00 uur
informatie:

www.eggrun.nl

“Stichting

‘Egg Run’

Nederland”

Mindfulness en Adem-en Ontspanningstherapie, Van Dixhoorn.
Op 25 Mei a.s. van 10. 00 uur – 16.30 uur wordt deze workshop
gehouden in het wierde- of terpdorp Ezinge in Groningen (± 33 km.
rijden) aan de Torenstraat 14.
Mindfulness is een bewustzijnstraining met gunstige effecten voor de
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door aandacht te geven aan wat
er in lichaam en geest gebeurt, leer je meer te voelen en momenten van
rust voor je zelf te nemen.
Adem- en ontspanningstherapie (AOT), methode van Dixhoorn,
is gericht op het herstellen van een natuurlijke en ontspannen
adembeweging. De therapie maakt lichamelijke en mentale spanningen
bewust en biedt vaardigheden de spanningen te reguleren.
Mindfulness en AOT zijn twee methodes die elkaar goed aanvullen.
De workshop beslaat een ochtend en een middag waarin oefeningen uit
de methodes met elkaar worden afgewisseld en wordt verzorgd door
Jantine Meinsma en Kees Hemerik.
Jantine Meinsma is opgeleid als AOT therapeut, methode Van Dixhoorn.
Meer over AOT zie website www.ademtherapie-aos.org.
Voor Jantine is het meest aansprekende van de AOT het gesprek dat
op gang komt door het bespreken van de oefeningen. De ervaringen
komen geleidelijk in een grotere context te staan en roepen bijv. de

Kees Hemerik is mindfulnesstrainer en opgeleid door SeeTrue
Mindfulnesstrainingen. Het meest aansprekende voor Kees uit de
mindfulness is de houding van het onbevangen open staan voor wat zich
aandient en de ruimte en rust die door deze houding gegeven worden.
Website www.mindfulnessnu.nl.
Informatie en opgave via 065266473 of 0519 589920
Bijdrage voor deelname is 65 euro incl. dranken en excl. lunch.

