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Voorwoord

Ah, de zomer.... Aangename temperaturen en lekker lange dagen, 
fluitende vogeltjes, een stralend zonnetje en alles staat in volle bloei.
U heeft het zelf ook wel gemerkt: de eerste zonnige dagen breken aan 
en terstond heeft iedereen een goed humeur.
Plots barsten de mensen van energie. ze gaan sporten of organiseren 
allerlei leuke buitenactiviteiten.
Een paar zonnestralen, en meteen zijn we niet meer te stuiten. 
Het resultaat is dat in de zomer het ene leuke feestje na het andere 
wordt georganiseerd.
Een tuinfeestje, een spontane barbecuepartij, een inhuldiging van een 
nieuw aangelegd terras.... Elk weekend staat er wel wat op de agenda. 
Of u nu thuisblijft of naar zonnige oorden vertrekt, de rust zoekt of 
actief bezig bent, wij hopen dat u geniet van uw vakantie en uitgerust en 
fris na de vakantie uw bezigheden weer hervat. 

Maar blader snel door en kijk wat deze M.A. te bieden heeft.
De Redactie
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Voorwoord.

De eerste lente geuren zijn er alweer.De wintermaanden liggen 
achter ons en de zon vindt bij mondjesmaat haar warmte terug.
En hier is alweer de 1 ste m.a van dit jaar met een tal van nieuwe 
items waaronder een foto wedsrijd. Om het nieuwe jaar weer wat 
in vorm te komen nog wat actieve aktiviteiten.
Dus weer veel leesplezier in deze m.a.

De Redactie

 



Oud papier inzameling
Elke zaterdagochtend is de oud papier container op de Singel geopend. 
Met behulp van ouders van CBS De Rank wordt het oud papier van 
Metslawier ingezameld. Elk jaar levert dit zo’n € 3000,- tot € 4000,- 
op! Een geweldig bedrag dat de school heel goed kan gebruiken. Door 
alle bezuinigingen is het geld dat de school van de regering krijgt 
is toereikend om de vaste kosten zoals; loon personeel, boeken en 
schriften voor methoden, onderhoud gebouw, etc. te betalen. Het 
geld dat het oud papier oplevert, wordt gebruikt voor de extra dingen 
die van de gewone inkomsten niet bekostigd kunnen worden maar wel 
belangrijk zijn voor de school. Zo is er vorig jaar geïnvesteerd in 
‘pleinplakkers’. Hiermee zijn verschillende speelvelden op het plein 
aangegeven. Daarnaast zijn er kleine bedragen gebruikt voor het 
laatste schooldag feest en t.b.v. verschillende excursies. Het grootste 
gedeelte van het geld is echter opgespaard. Na de zomervakantie wordt 
de schommel die op het kleuterplein staat vervangen voor een nieuw 
speeltoestel. Hiermee is een investering van € 4000,- tot € 6000,- 
gemoeid. Zonder de opbrengst van het oud papier was dit niet mogelijk 
geweest.
Via deze weg wil ik alle dorpsbewoners hartelijk danken voor het brengen 
van het oud papier naar de container van CBS De Rank! De kinderen zijn 
heel blij met alle extra dingen die wij van het geld kunnen doen.

Met vriendelijke groet namens het team van CBS De Rank,
Onno Bouma (directeur CBS De Rank) 

MITZLAWERE
ALLERHEILIGENVLOED 1570 (deel 2)

Hoe oud de kerk is weten we niet, bij restauratie in 1971 vonden ze oude 
vloerresten uit de 15 de eeuw dit bestond uit gele en zwarte glazuurde 
plavuisjes (11 bij 11 cm) en had volgens oudheidkundige Dhr. Elzinga 
vermoedelijk  gelegen ten zuiden van een aan de noordmuur zijnde 
zijaltaar.

 

            
Ook vonden ze stukjes  gebrandschilderd glas, dit zou er op kunnen 
wijzen dat er zich gebrandschilderde ramen bevonden in de kerk.

Naast de kerk staat een huis ( Tsjerkebuorren  6 ) bewoond door 
mevrouw  E. Richartz. Voor de restauratie was dit huis een winkel ( Vivo ) 
van de fam. Wijma.
(Ik citeer G. Jongeling) Bij afbraak van dit pand, bleek dat bij de bouw 
veel gebruik was gemaakt van kloostermoppen en materiaal van de oude 
kerk, waaronder stukken oude turfsteen en baksteentjes uit de 16e eeuw.  



Gezien de verzakingen van de oude fundamenten die ontdekt werden 
bij de afbraak, bleek dat hier een eerdere woning heeft gestaan en 
vermoedelijk boven een voormalige gracht of dobbe gebouwd werd.

De fundamenten van de woning, die nu voor deze restauratie 1971/72 
werd afgebroken, waren vermoedelijk door de verzakkingen van de 
oude, naast deze gelegd, zo bleek bij het graafwerk. Men acht het 
niet onmogelijk dat de eerste woning wel eens een pastorie geweest 
zou kunnen zijn, die dan vlak bij de kerk stond. Voor de reformatie 
Pastoorswoning. (tot zover G. Jongeling).

Als kind zijnde weet ik nog dat ze tijdens de restauratie daar aan het 
graven waren , ik was nog maar 10 jaar maar vond het toen al zeer 
interessant en liep regelmatig de steegjes even in om te zien wat ze 
allemaal gevonden hadden. Wat ik nog weet is dat ze een heel dik pakket 
vlak-glas vonden van wel een meter diep en wel een meter breed, te 
midden van het huis.

De laatste pastoor van Metslawier was 
“Joannes Elburginsis” en vertrekt dan in 
1580 als predikant naar stavoren. Dan 
schrijft Tierck Doetkesz (kerkvoogd) 
over de pastorie : die lasten en de 
zwarichheden die de pastoor thoe 
Mijtslawier gehad heeft aan zijn huis 
en de andere, hoorende totten voorsz. 

Pastorie”,met  welk gebouw het er inmiddels, destijds niet zeer gunstig 
uitzag, hebbe bevonden een old gebroocken huis, hetwelcke ick selve 
hebbe moeten repareren”.

Na de reformatie (1580) behoorde kerkelijk Metslawier bij Morra en had 
Metslawier geen Pastorie. Maar wel gezamenlijk een predikant Sixtus 
Gelii ( Sicke Jeltus) van De gebouwen die ik beschreven heb hier vooraf 
bestonden dus allemaal op dat tijdstip en waren allemaal van steen. Ze 
zullen vast wel schade hebben gehad maar niet te vergelijken met de 
houten huisjes.

1605-1616 en daarna kwam Cornelio Hieronymi (1619-1631). 
Deze laatste bleef bij de scheiding Metslawier- Morra en ging door bij 
Morra- Lioessens en Metslawier word bij Niawier gevoegd.

In 1633 kwam er een nieuwe pastorie op de plek  B. Bekkerstraat 13 
(naast het voormalig gemeentehuis).  Balthasar Bekker is hier geboren 
op 20 maart 1634, zo schreef zijn vader Henricus Becker, toen reeds 
predikant en begonnen alhier in 1633. 

Op 17 mei 1835  is de datum van de nieuwe pastorie (is te lezen op de 
steen in de muur aldaar), deze kwam te staan dus op de plaats van de 
eerste op die plek. Maar de eerste pastorie was een lang gerekt huis in 
het verlengde van de krolsteeg.

Dan wil ik nog even vermelden dat halverwege tussen Metslawier en 
Niawier  een(huis) terp ligt uit de 12e/13e eeuw (vroeger woonden hier 
de Hoekjesmannen /fam. Van der Hoek met hun moeder).
Natuurlijk moeten we Ropta-state niet vergeten, hier woonde omstreeks 
1420 Focke van Ropta.

We gaan er van uit en bijna wel zeker dat deze huizen van steen waren 
maar de huizen van de gewone man ( en vrouw ) waren meestal van hout.

Het lijkt mij, en best mogelijk dat Metslawier er voor  1 november 
1570 er heel anders uit zag dan de tijd er na. Want dan komt de 
“Allerheiligenvloed” en vernietigd alles. Vooral de houten gebouwen 
kregen flink te verduren en velen werden weggespoeld. 

Ik citeer uit het boek “Geschiedenis van Friesland”, : Op den 1 november 
dezes jaars, des avonds om negen uur, ontstond, met éénen een gevaar-
lijke storm, een felle watervloed over Friesland; de storm hield de andere 
daags aan en was zo geducht, dat geheel Friesland onder water gezet 
werd. Op vele plaatsen braken de dijken door, op andere oorden spoelden 
dezelve effen met het land. Gaasterland bleef ten groten delen vrij, en 
daarin voornamelijk  de dorpen Oldemirdum, Sondel en Ruihuizum, als 



hooggelegen zijnde. Voor het overige stonden al de landen , van de Lem-
mer langs af de gehele kust tot aan Kollumerland, diep onder de water, 
en voer men van Sneek op de Lemmer en anderen plaatsen dwars over 
het land, op een diepte van 7 a 8 voeten waters, mijdende alleen torens 
en kerken, zijnde de gewone huizen bijna allen door den vloed vernield. 
Een geladen schip, houdende 70 last, is nabij Makkum over den dijk 
geworpen, en dreef landwaarts richting Abbega, waar het bij een boe-
renwoning bleef liggen; het volk was behouden, en klom op het huis; men 
verhaalt, dat hetzelve naderhand weder vlot geworden en alzo behouden 
gebleven is. Gehele stukken veengrond dreven weg, waarvan enige zich 
te Utrecht, omtrent het dorp Maarseveen, vastzetteden. Alom waren de 
wateren met klederen, huisraad, lijken enz. als bedekt; er kwam te Sneek 
een levend kind met een kat, te samen in éénen wieg, aandrijven. Deze 
watervloed, die al de zeekusten, van Calais in Frankrijk tot in Noorwegen, 
vreselijk bezocht, was wel het allerergst in Friesland, aldaar wel 20.000 
mensen verdronken. Alleen in de grietenij Oostdongeradeel was het 
geval van omgekomen mensen omstreeks 1800, en stond het water in de 
hoog gelegen kerk van het dorp Metslawier een voet hoog; groot was de 
schade, die er geleden werd aan de vele koopwaren, en vooral aan le-
vensbehoeften tegen den kort hierna volgende winter, die buitengewoon 
streng was. Het water stond 10 dagen op het land, en twee maanden later 
werden er nog vele lijken gevonden.  (tot zover). 

Hier word beschreven 
dat het water een voet 
hoog stond in de kerk 
van Metslawier, en 
een voet is 30 cm. De 
hoogte van de herden-
kingssteen over deze 
ramp in de muur van de 
kerk zit een stuk hoger 
dan die 30 cm. En geeft 

dan ook niet de hoogte aan van het waterpeil van die tijd neem ik aan. 
Maar de ramp is er niet minder om want alleen al in Oost-Dongeradeel 
verdronken er ongeveer 1510 mensen (Anjum 536, Engwierum 0ngeveer 
200, Oosternijkerk 175, Ee 130 en Paesens 130, in West-Dongeradeel 
957,  in Dokkum 135. 
In de cijfers van Oost-Dongeradeel zijn niet begrepen die van Oost-
mahorn en Ezumazijl waar alle bewoners met huis en hof, beesten en al 
zijn verzwolgen).  

Het aantal mensen dat verdronken is in Metslawier  kan ik niet achter-
halen maar als je het vergelijkt met andere dorpen dan zal dat ongeveer 
150 zijn geweest.

Nu snap ik ook waarom kerkvoogd Tierck Doetkesz schrijft in 1580 over 
de vreselijke toestand van de pastorie. En die verzakkingen van de oude 
fundamenten die ze gevonden hadden met de restauratie, dat ze dachten 
dat de voormalige pastorie gebouwd was op een gracht of een dobbe, 
misschien dat dat ook te maken heeft met het vele water dat er stond 
in Metslawier met de overstroming. En dan niet te vergeten dat pakket 
vlak- glas wat er lag in dat oude gebouw, was dat misschien van alle 
kapotte ramen van het dorp? Ook dat de nieuwe pastorie (1633) op 
een plek kwam waar geen huizen meer stonden en volgens mij daar wel 
gestaan hebben. Hoeveel mensen woonden op en rondom de terp op dat 
moment in 1570, en hoeveel huizen stonden er?  



Latere cijfers zijn wel bekend, zie hieronder.

1749 …… 215  inwoners …………  68 huizen.
1760 ……  ?              …………  55 huizen 
  (er waren in dat jaar 2 bijgekomen).
1780 …… ?              …………  64 huizen
  (11 huizen afgebroken en een paar bijgekomen).
1800  ?   …………  65 huizen.
1805 …… 442  inwoners …………  64 huizen.
1846 …… 340 inwoners …………  ?

Wel is bekend , dat er in 1511  in Oostdongeradeel ongeveer 422 huis-
houdens woonden, en het inwonerstal ligt naar schatting tussen de 2110 
en de 2320 personen. En heel Friesland ongeveer 72.000 mensen. Als 
in 1570 (is mijn schatting) 3000 mensen wonen in Oostdongeradeel,  
of zelf nog meer en er verdrinken er 1800, dan blijven er niet zoveel 
bewoners over.

Het feit dat men achter het “Witte  huis” van B. Bekkerstraat 5  
(fam. Van der Vleugel) in de zeventiger jaren een 5 tal waterputten 
vond, doet vermoeden dat daar meerdere huizen stonden. Er liepen 
meerdere steegjes en stegen over de terp en vele huizen bestaan niet 
meer , die er wel gestaan hebben volgens overlevering . Zo ook achter  
en zijkant van het voormalig gemeente huis en achter de dokterswoning. 
De  Oldersma-zathe (Sinnema-pleats) stond vroeger met de voorkant 
naar de gracht, dus alles zag er toen anders uit.      

Volgende keer weer een ander stukje geschiedenis over Metslawier.                                                                                                                       

Henk Tacoma

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, no!’

In deze aflevering gaat het over de molen 
en de molenaar. De molen van Ropta, even 
buiten het dorp, heeft een belangrijke 
landschappelijke waarde en is één van de 
meest complete molens van Friesland. Deze 
koren- en pelmolen is in 1836 gebouwd; 
eigenaar is Stichting Monumentenbehoud. 
De molen zou nog prima meel kunnen 
produceren, ware het niet dat allerlei 
voorschriften en vereisten (onder meer op 
het gebied van de hygiëne) dit onmogelijk 
maken. Nu draait de molen zo nu en dan ‘voor 
de Prins’. Wat dit betekent legt molenaar 

Sijtse Smits uit: “In de 80-jarige oorlog kon het gebeuren dat de 
vijand een dorp of stad belegerde en alle toevoerwegen hermetisch 
afsloot met de bedoeling de inwoners door uithongering tot overgave te 
dwingen. De inwoners, ook niet onnozel, lieten de molen onbelast - zonder 
graan - draaien om de belegeraars op het verkeerde been te zetten: 
draaien voor de Prins, dus.”

Sijtse Smits is al 20 jaar molenaar. Naast zijn werk als leraar 
bedrijfseconomie aan de NHL besteedt hij veel vrije tijd aan deze 
hobby. Op mijn vraag hoe je tot zo’n hobby komt en wat je daarvoor 
moet doen, vertelt hij: “Ruim 20 jaar geleden kwam ik via mijn 
kennissenkring in contact met Sjerp de Jong. Sjerp was molenaar, en 
zijn verhalen inspireerden mij zodanig dat ik zijn voorbeeld ging volgen. 
Ik heb toen een molenaarsopleiding gevolgd bij Sije Hoekstra. 



De opleiding duurt anderhalf jaar, en in die periode leer je alles over de 
techniek en loop je stage op verschillende molens. Je moet ten minste 
100 draaiuren maken, verdeeld over de seizoenen.
Na mijn opleiding ben ik eerst molenaar geweest op een kleine 
watermolen in Westergeest, en sinds 1998 draai ik de molen op Ropta, 
de eerste jaren samen met Freerk de Beer uit Dokkum, de laatste 
jaren alleen. En met vijf andere collega’s bedienen we ook de molens in 
Dokkum: de Hoop en Zeldenrust.”

Sijtse vertelt dat in vroeger tijden molenaars een slechte naam 
hadden. Hun dagloon bestond uit een bepaalde hoeveelheid graan, en 
het kwam nogal eens voor dat de molenaar – onbespied in zijn eigen 
werkomgeving – zich een schepje extra toeëigende. Dat fraude van alle 
tijden is, blijkt uit het feit dat er soms naast de molen een klein huisje 
werd gebouwd voor een staatsambtenaar die er nauwlettend op moest 
toezien of alle belastingen wel werden betaald. Deze controleur werd 
na zo’n vier jaar door een collega vervangen om te voorkomen dat er te 
hechte banden ontstonden tussen hem en de molenaar!

Wat maakt het zo’n leuke hobby?
“Ik vind het prachtig om een honderdvijfenzeventig jaar oud werktuig 
te bedienen. Je stapt honderd jaar terug in de tijd. Bovendien heeft 
elke molen zijn eigen sfeer, heel bijzonder.”

Welke eigenschappen moet een molenaar bezitten?
“Hij moet voorzichtig zijn, risico’s goed kunnen inschatten, interesse in 
de techniek hebben, geduldig zijn en voeling met de natuur hebben.” 

Hebt u ooit angstige momenten beleefd?
“Nee, ik heb zelf nooit in angst gezeten. Alertheid blijft geboden, 
je moet altijd rekening houden met weersomstandigheden en de 
veranderingen die daarin kunnen optreden. Deze molen kan al bij 
windkracht 3 draaien. Bij windkracht 8 begin ik er niet aan en ook niet 
bij dreigend onweer. Regen is geen probleem.”

Hoe ziet een draaidag er voor u uit?
“Ik begin ‘s morgens met een inspectieronde van onder tot boven, 
daarna smeer ik de as, voor en achter. Vroeger werd varkensreuzel 
gebruikt als smeermiddel, en ook ik heb hier altijd wel wat van hangen. 
Vervolgens wordt de molen gekruid, dat wil zeggen op de wind gezet. 
Daarna zet ik de zeilen op waarbij het zeiloppervlak afhankelijk is van 
de windkracht. Dat laatste geldt trouwens ook voor zeilers, maar er 
is een verschil: een zeiler is een molenaar met hoogtevrees, en een 
molenaar is een zeiler met watervrees. Maar goed, al met al ben ik 
zeker een uur bezig voordat ik aan de koffie kan.”

Zijn er vaste draaidagen?
“Nee, daar zijn geen richtlijnen voor. De molen draait in ieder geval op 
de Friese Molendag, 14 september 2013, en de Nationale Molendag, 
11 mei 2013. Soms ook bij excursies, en soms op verzoek. Ik probeer 
gemiddeld eens per maand te draaien. Als de molen draait, en dat kun 
je natuurlijk duidelijk zien, dan zijn bezoekers van harte welkom.”

Bent u lid van een vereniging?
“Ik ben aangesloten bij het Gild Fryske Mounders. Dit gilde stelt 
zich ten doel de kennis over en het gebruik van oude windmolens te 
behouden. Ook is het van belang dat het aantal molenaars op peil blijft. 
Het zijn voornamelijk senioren, veelal mannen, een enkele keer een 
potige dame. Jelmer Talsma uit Birdaard is met zijn 18 jaar de jongste 
molenaar in Friesland.”

Zijn er alleen maar vrijwillige molenaars?
“Nee, er zijn enkele beroepsmolenaars. Ik noem er twee: op molen 
De Zwaluw in Birdaard werkt molenaar J. Tollenaar, en op molen ‘t Lam 
in Woudsend de familie C. Noteboom.”

Na het gesprek nemen we een kijkje in de Roptamolen, waarbij ik tot 
mijn schande moet bekennen nog nooit binnen te zijn geweest. Ik kan u 
verzekeren dat het de moeite waard is! 



Sijtse wijst er tot slot op dat de benedenruimte in de molen leeg staat 
en heel geschikt zou zijn als expositieruimte.

Ik dank Sijtse hartelijk voor zijn interessante bijdrage, en we spreken 
af dat ik zeker een bezoekje aan de molen breng als hij draait ‘voor de 
Prins’.

Juni 2013
BP

Voor iedereen die beter wil leren rekenen/spellen

www.BeterRekenen.nl, of www.Beterspellen.nl
• Dagelijks online testjes
• Vier opgaven, meteen feedback
• Altijd inzicht in voortgang
• Eenvoudig en gratis!

Beter Rekenen is er om jou te helpen: een vriendelijke assistent met 
begrip voor getallen. De website is voor iedereen die problemen heeft 
bij het dagelijkse rekenen. Rekenen zonder elektronische hulpmiddelen 
is vaak best simpel, als je het handig aanpakt. Daar wil Beterrekenen.nl 
graag bij helpen.
En/of Beter spellen. Twijfel je over de schrijfwijze van een woord? 
Kijk of Beterspellen.nl er een regeltje voor heeft.
Dagelijkse herinnering via e-mail
Als je je aanmeldt voor de (werk)dagelijkse test, krijg je elke werkdag 
een mailtje met een uitnodiging voor de nieuwe test. Als je ingelogd 
bent, kun je op de pagina Profiel dit dagelijkse mailtje stopzetten, 
bijvoorbeeld omdat je met vakantie gaat of omdat je er zelf wel aan 
zult denken om elke dag de test in te vullen.
 

 
    
 

Oplossing Fotopuzzel vorige keer

de naam van de straat was vroeger: 
Foarbuorren oftewel Voorstraat

Mevr. M. Postma-Bosma heeft de fotopuzzel wedstrijd gewonnen.
Geertje Postma heeft de prijs (een heerlijke fles bubbeltjes wijn) in 
ontvangst genomen (i.v.m. afwezigheid prijswinnares).

Prijswinnares van de kleurwedstrijd

Lisa ter Harkel heeft haar prijs in ontvangst genomen van de 
kleurwedstrijd. Een leuke set om haarclipjes en haarbanden te maken.
Maak ook kans op een mooi cadeautje en lever de kleurplaat 
ingekleurd in bij Freddy ter Harkel, Tsjerkebuorren 12 Metslawier



Activiteiten in ”De Skûle”  
Van 9 juli t/m 27 september 2013 zijn er de volgende activiteiten:

Dag Datum activiteit Ruimte Aanvang
Dinsdag 9 juli Ritsma 

Kledingverkoop
Romsicht 14.00  tot 

17.00 uur
Vrijdag 19 juli Zomer Bingo Romsicht 15.00 uur  
Dinsdag 23 juli Sorbet maken Romsicht 16.00 uur 
Donderdag 25 juli Clown4care Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 30 juli Met samen zingen! Romsicht 15.00 uur 
Dinsdag 6 aug. Sjoelen  Romsicht 15.00 uur 
Dinsdag 13 aug. Douwe Westra 

Vertelt: over 
belevenissen in de 
kaaswinkel

Romsicht 15.00 uur 

Woensdag 28 aug. Braderie 15.00 uur 
Woensdag 18 sept. Abel Tasman koor Romsicht 15.00 uur
Vrijdag 27 sept. Bingo

Borreluurtje
Romsicht
Romsicht

15.00 uur
16.15 uur

Naast deze activiteiten, is er elke maandag vanaf 15.00 uur, samen 
zingen en elke vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur huiskamer, borreluurtje in 
zaal Romsicht.

Veranderingen worden aangegeven op de lijst, die hangt op het 
publicatiebord in de hal.

Kerkdiensten 
04 Juli   1 augustus 08 September *
11 Juli 15 augustus 12 September
18 Juli 29 augustus 22 September **

26 September

* Is een zondagdienst aanvang dienst 11.00 uur. 
Voor de dienst is er vanaf 10.00 koffiedrinken, in zaal Romsicht.
** Deze dienst is op de zondag, als afsluiting van de feestweek.

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.
Dit is elke woensdagmorgen van 9.30 tot 
11.00 uur, in zaal “Romsicht” bij de Fam. 
Streekstra.

VOLKSTUINTJES in METSLAWIER ??
In het verleden was het gebruikelijk dat er op stukjes land door 
inwoners van Metslawier volkstuintjes werden gehouden, hierop werden 
voor eigen gebruik groenten en fruit verbouwd.

Misschien zijn er inwoners van ons dorp die deze vorm van tuinieren 
weer ter hand willen nemen en hierin een uitdaging zien om eigen 
producten te kweken en uiteraard dan zelf te consumeren. 
Ook kan op deze manier de onderlinge band worden verstevigd en 
ervaring/kennis worden gedeeld.  

Heeft u belangstelling voor het hebben en onderhouden van 
een volkstuintje dan kunt u zich aanmelden bij dorpsbelang op 
telefoonnummer 294161 of mail hettemeinema@home.nl

Afhankelijk van de belangstelling zullen wij dan onderzoeken welke 
mogelijkheden er in ons dorp zijn om dit te realiseren.

Bestuur Dorpsbelang 



Bewoners Skûle worden door HZPC in het zonnetje gezet

METSLAWIER – In februari van dit jaar waren de bewoners van de 
Skûle op bezoek bij HZPC in Metslawier.
Dit werd aangeboden door de Goede Doelen Commissie van het bedrijf.

De bewoners mochten tevens 
een wens inleveren en deze 
werd afgelopen vrijdag in 
vervulling gebracht. Mevrouw 
De Vries wenste een bankje 
op de route die ze regelmatig 
loopt met haar medebewoners. 
Zij gebruiken tijdens een 
rustpauze hun rollator als 

zitplaats, maar mevrouw De Vries loopt nog zonder en heeft dan geen 
plek om te zitten. Vorige week werd het bankje geplaatst aan het 
betonpad bij de spoorbaan. Inmiddels is het bankje in gebruik genomen 
en zowel de bewoners van de Skûle als andere dorpsbewoners genieten 
van het prachtige uitzicht. Een andere wens van veel Skûlebewoners 
was het maken van een rondrit door de regio. Met vrijwilligers van 
HZPC en de Skûle werd vrijdag een prachtige rit gemaakt door Noord-
Oost Friesland die eindigde bij Visser Vis op Lauwersoog. Daar werd de 
middag besloten met fish&chips.

Verslag volleybaltoernooi 22 juni 2013

Tûnstrjitte en de Roptawei 2 tegen over elkaar
De uitslag was Tûnstrjitte en de Roptawei 2  uitslag  24-26    17-25 
 
De eerste prijs was voor het team van de Roptawei 2 dit team bestond 
uit: Marrit Nutma, Ida Visser, Wiebe Dijkstra, Wynand Dijkstra, Vera 
Nutma en Andries Visser. 
De tweede prijs was voor Tûnstrjitte 1, dit team bestond uit:
Karin Veenstra, Anita Haisma, Johanna Douma, Willem Veenstra en 
Tjerk Douma.
Tijdens het volleyballen verzorgde de koalabeer heerlijke broodjes 
hamburgers.  
Tijdens de prijsuitreiking werden alle scheidsrechters,  alle 
deelnemers, sponsors bedankt voor hun inzet. Ondanks de felle strijd 
tussen de teams werd het motto “Meedoen is belangrijker als winnen” 
door velen hoog gehouden!

Verslag volleybaltoernooi 22 juni 2013

Afgelopen zaterdag 22 juni organiseerde Volleybalvereniging Wêz 
Warber op het evenemententerrrein aan de Roptawei het straten- 
volleybaltoernooi. Dit onder leiding van Sieger Boonstra. Dit jaar 
hadden zich 15 teams aangemeld. 
Ondanks de regen was iedereen om vier uur aanwezig. 
Er werd gespeeld op vijf velden. De teams waren ingedeeld in 3 poules. 
Ieder team mocht 4 keer spelen. De wedstrijden duurden een kwartier. 
De nummers 1 en 2 gingen door naar de halve finale. In de halve finale 
speelden
Tûnstrjitte 1 1 -  Roptawei 1    uitslag     34- 22 
Master Fan Loanstrjitte 1- Roptawei 2    uitslag  21- 22
 
In de finale  stonden  we toch 1 blessure.. Johanna sterkte gewenst!! 
Hoop dat het wat mee valt.



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    0519 701 701
Water    0800-0359

Gezondheid

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

Dokterswacht    0900-11 27 112

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

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

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

Kerken 

Protestantse gemeente Metslawier/Niawier: 
Rehoboth en gebouw de Schakel, 
B. Bekkerstrjitte 27      Tel: 06-30 02 79 81
De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7  
“De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel) 
worden beluisterd op FM 102.8”
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    Tel. 24 19 94 / 06-10 81 26 15
Pennigmeester: K. Meindersma  Tel. 24 20 13

Dorpsbelang
Voorzitter:  H.Meinema  Tel: 29 41 61
Secretaris:  T.Weidenaar 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     
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 Doede Jongeling, Bregt Elgersma 
en Johanna Douma
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 

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 

Volkskrant / Algemeen Dagblad / Financieel Dagblad / Trouw /
Het Nederlands Dagblad / Leeuwarder Courant * / Telegraaf * / 
Friesch Dagblad *:
* Bezorging helft Metslawier
O. de Jong, M.F. Loanstrjitte 3    Tel: 24 21 10

Leeuwarder Courant * / Friesch Dagblad * / Telegraaf *:
* Bezorging helft Metslawier
H. de Jong, Wilhelminastraat 6    Tel: 24 19 07
 
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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.

Contributie/lidmaatschap Dorpsbelang
Al eerder hebben wij via de MA aangegeven dat er nog steeds inwoners 
zijn die wel jaarlijks ons boekje ontvangen maar (nog) geen lid zijn van 
Dorpsbelang. 
De € 5,- contributie kan toch niet de belemmering zijn om lid te worden?
Hieronder is weer een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap 
afgedrukt, dus vul deze alsnog in en bezorg hem bij de penningmeester 
Sietze Verbeek aan de M. fan Loanstrjitte. Wij zijn u dan dankbaar en 
bezorgen met veel plezier ons “gele boekje”.    

Bestuur Dorpsbelang

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.

Om te kleurjen

DORPSGENOTEN.

Nog niet iedere lezer van dit prachtige boekje Metslawier Aktief is lid van 
dorpsbelang.Toch menen wij als bestuur dat wij uw deur niet voorbij moeten 
lopen en bezorgen wij op alle adressen dit boekje 4 x per jaar.

Om u de kans te geven om alsnog lid te worden van dorpsbelang is in deze 
uitgave het aanmeldingsformulier afgedrukt, nog geen lid, graag dit ingevuld 
en ondertekend inleveren bij onze penningmeester, het jaarlijkse lidmaatschap 
van € 5,00 moet geen belemmering zijn toch?

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 
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:         Nr.: 
Postcode en woonplaats:  9123   Metslawier
Datum:
Bankrekening nr.:

Handtekening:

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



Dinsdag 29 mei j.l.
Veilig blokje om op de duofiets vanuit het activiteitencentrum de 
Oosterpoort in Dokkum. Het was een tochtje in de omgeving van Dok-
kum. Voor de tocht verzamelden twintig deelnemers zich op de fiets, 
de scootmobiel, een driewieler en een duofiets. Op de duofiets zaten 
Gaddie Veldema en haar echtgenoot. Het was voor Gaddie haar eerste 
keer dat zij weer op een fiets zat weliswaar op een duofiets. Gaddie 
kreeg voor 12 jaar een hele zware beroerte de gevolgen hiervan zal zij 
de rest van haar leven moeten gaan dragen. Gaddie mist het fietsen 
behoorlijk ze fietste voorheen altijd van haar werk de Sionsberg naar 
huis. Op zo’n duofiets zit je naast elkaar en het is een veilige manier 
van fietsen voor iemand met een handicap. Je kan gemakkelijk praten 
onderweg. Gaddie vond het geweldig die middag, deze duofiets was 
geleend van de Skûle. 

Deze mooie tocht was georganiseerd door Anita Tolsma, activiteiten 
begeleidster van de Oosterpoort en Martha Nicolai, CIOS studente die 
op dit moment stage loopt bij de Oosterpoort. Martha kreeg voor deze 
stage opdracht een 9 van het CIOS dit hoge cijfer wordt niet vaak 
gegeven. Het activiteitencentrum de Oosterpoort is een onderdeel van 
de st. Noorderbrug. Deze stichting begeleid o.a. mensen met gevolgen 
van Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit kan zijn o.a. door een verkeers-
ongeval, tumor, ms, beroerte: alles met wat er kapot is in de hersenen. 
De cliënten kunnen niet meer deelnemen aan het normale arbeidsproces 
vandaar deze dagbesteding. Het A.C. de Oosterpoort wil heel graag 
zelf een duofiets voor haar cliënten en zocht daarom naar sponsoring 
bij de bedrijven op de Hogedijken maar alleen Vitesse en de Jong 
kantoormeubilair gaven een donatie. (jammer). Dit activiteiten centrum 
is gevestigd op de Hogedijken 18-4 in Dokkum. Tel.nr. 0519-223640. 
E.mail: oosterpoortdokkum@live.nl. 
website Noorderbrug: www.noorderbrug.nl

L. Veldema

ADVERTEREN 
IN DIT BLAD?

Neem contact op met SPRINT

gvdvsprint@hotmail.com



JAARVERGADERING DORPSBELANG 2013.

Jammer dat veel dorpsgenoten niet de moeite hebben genomen om deze 
avond bij te wonen!! Uw bestuur is actief met ons dorpsleven bezig en 
dat verdient volgens ons uw aanwezigheid op de jaarvergadering. 

Veel reguliere aandachtspunten zijn op deze avond onder de aandacht 
gebracht, bij monde van de boscommissaris J. Streekstra werd nog 
eens onderstreept de nog steeds voortgaande overlast van hondenpoep 
op (bos) paden, groenstroken en trottoirs. Het is als bezitter van een 
hond toch een kleine moeite om een schepje/zakje mee te nemen en de 
uitwerpselen te verwijderen. In de komende tijd zal er meer controle 
worden toegepast door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
van de gemeente. In de dorpen Wierum,Engwierum  en Ternaard wordt 
binnenkort een pilot gestart om deze overlast aan te pakken, daarna 
zullen mogelijk andere dorpen volgen. Binnen de bebouwde kom dienen 
honden aangelijnd te zijn en de wetgeving geeft aan dat de bezitters 
van honden zelf de uitwerpselen dienen op te ruimen. Zo niet dan kan 
een BOA bij constatering een boete opleggen van € 130,-. Dus neem 
alstublieft uw verantwoordelijkheid in deze zaak, en spreek mensen 
hierop aan als u een overtreding ziet. 

Na de pauze is door de voorzitter van de DOM Gerrit van Dellen in een 
presentatie aangegeven welke speerpunten voor ons dorp voorgedragen 
zullen worden voor uitvoering. Mogelijk dat u voor deze uitgave 
van de MA al informatie in de brievenbus heeft gekregen over de 
mogelijkheden op subsidie, leningen en kansenpot in het kader van het 
verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp.  
De subsidieregeling (€ 5000,-) is voor particulieren binnen het 
beschermd dorpsgezicht (met uitzondering van Rijksmonumenten), dit 
zal ook gelden voor laagrentende leningen tot maximaal € 50.000,-) 
De kansenpot is er voor het gehele dorp, hieruit kunnen initiatieven die 
een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid mogelijk worden 
ondersteund.

Zoals al is aangegeven krijgt u over deze zaken nadere informatie, als 
u t.z.t. vragen heeft kunt u zich wenden tot de bestuursleden van onze 
Dorps Ontwikkelings Maatschappij. Ook voor de overige 3 dorpen met 
een beschermd dorpsgezicht gelden deze regels.

Dodenherdenking.
Op de bezorgde agenda voor de jaarvergadering was aangegeven 
dat de herdenking en kranslegging door de Basisschool De Rank en 
Gemeente dit jaar voor het eerst plaats zou vinden op een avond, dit 
naar aanleiding van een verzoek in de vorige jaarvergadering. Dat dit 
een beter tijdstip was dan voorheen was te merken aan een grotere 
belangstelling van zowel jong als oud. Dank voor uw aanwezigheid om 
respect te tonen voor wat er toen is gebeurt. Hopelijk een volgende 
keer nog meer belangstelling om aan deze traditie aandacht te 
besteden.

(Vuil)storten in de dorpsbossen.
Het komt met de regelmaat voor dat door bewoners overtollig tuinafval 
etc. gestort wordt in onze dorpsbossen. De controle hierop wordt 
door Staatsbosbeheer opgevoerd en de boete bij constatering is fors.  
Gelukkig kunnen wij melden dat onze bossen de schoonste waren in onze 
gemeente voor wat betreft vuilstort, dus graag zo houden. 

Bestuur Dorpsbelang.

  

Fotopuzzel
In welke straat is dit? 

Stuur oplossing naar: 
kingmas@hotmail.com  



Oostdongeradeelwandeltocht
Afgelopen vrijdagavond 7 juni werd voor de 57 ste keer de 
Oostdongeradeelwandeltocht gehouden. Deze unieke wandeltocht is één 
van de nog weinige gejureerde wandelevenementen die ons land kent.
In Friesland is de Oostdongeradeelwandeltocht zelfs het enigste 
gejureerde wandelevenement!
Vanaf 17.30 werd het startsein, voor de wandelaars van de 15 km, 
gegeven. De kinderen van de diverse basisscholen, uit de voormalige 
gemeenten Oost en West Dongeradeel en verder alle andere 
deelnemers begonnen hun tocht rond de klok van 18.00 uur.
Met de zon erbij en een kil briesje uit het noorden was het een 
ideale wandelavond. Met een kleine 400 deelnemers was deze 57 ste 
Oostdongeradeelwandeltocht wederom een fantastisch evenement.
Tijdens de wandeltocht werden de groepen die meeliepen voor de 
prijzen, onopvallend gejureerd door mevr Tine Ros uit Dokkum.

Foto Wietze van de Meulen

Uitslag 57 ste Oostdongeradeel wandeltocht 2013 
Scholen 10 km   
1 prijs CBS De Rank Metslawier  groep 7 en 8
2 prijs CBS De Rank metslawier  groep 5 en 6
3 prijs De Eker Anjum groep 5,6,7 en 8
 
Scholen 5 km 
1 prijs Bij de Boarne Niawier groep 1 t/m 8
2 prijs Foeke Sjoerds Skoalle Oosternijkerk groep 3 en 4 
3 prijs De Griffel  Lioessens groep 3 en 4 
 
Volgend jaar staat de 58 ste Oostdongeradeel wandeltocht gepland op 
vrijdag 20 juni.
 
Bestuur Sportstichting Metslawier e.o

Nieuws van Stichting Iepenloftspul 
De spelers en figuranten zijn alweer enige weken buiten op het 
‘manegeterrein’ om te oefenen onder leiding van regisseur Binne Reitsma.
Samen met assistente Martha de Jong geven ze leiding aan het 
‘Iepenloftspul’. 

De scène`s krijgen steeds meer vorm en iedereen doet ontzettend zijn 
best om de ‘Smokkelaars van de Skâns’ te laten slagen.
Zo`n veertig acteurs en actrices vormen de basis van het ‘Iepenloftspul’. 
Ook achter de schermen zijn een groot aantal dorpsbewoners actief. 
Zoals vrijwilligers voor de decorstukken, kleding van de spelers, 
sponsorcommissie enz.

Over de gracht zijn inmiddels  twee bruggen gebouwd. 
Deze zijn nodig omdat een aantal scènes zich afspelen in het 



historische centrum van ons dorp! Het Bestuur is druk doende om alle 
‘omballingen’ in goede banen te leiden. Over een paar maand is zover en 
dan gaat het tweede ‘Iepenloftspul’ in premiére!

Kaarten kunt alvast reserveren op de website 
www.iepenloftspulmitselwier.nl 
of een telefoontje naar J.Popkema 241882.
 
Bestuur Stichting Iepenloftspul Mitselwier
 

Even foarstelle,
Myn namme is Binne Reitsma en ik wenje yn Blije. Toaniel is ien fan myn 
grutte hobby’s. Al mear as 25 jier lyn bin ik úteinset as spiler by ‘Nocht 
en Wille’ yn Blije. De earste foarstelling spilen wy yn in tinte en wie ik 
postrinner. Nei inkele jierren spyljen haw ik my opjûn foar in kursus 
toaniel op de Folkshegeskoalle op Skylge. Ien kear yn it healjier in 
kursuswykein en nei fiif kear in útfiering yn it Posthûs te Hearrenfean. 
It iepenloftfirus haw ik opdien by it Iepenloftspul Menameradiel. Yn 
de earste jierren waard der op ferskate lokaasjes spile Wier, Ingelum, 
Menaam en letter fêst yn Dronryp. Underwilens waard ik frege om 
yn winterskoft te regissearjen. As earste barde dat by ‘Oefening en 
Vermaak’ yn Wier, ik ferhuze nei Minnertsgeaen bedarre inkele jierren 
letter yn Rinsumageast. Ek spile ik sa no en dan noch by de eigen 
ferieining. Yn Damwâld regissearre ik in bûtendoarrevu. Dat wie al in 
hiel spektakel!  Ferline jier kaam Mitselwier by my om te freegjen oft 
ik harren twadde iepenloftspul regissearje woe. Nei goed oerlis en myn 
foarstel om in rezjy-assistinte mei te nimmen ek regele wie koe it mar 
oangean. As earste moatst der in stik komme, yn oerlis mei de kommisje 
binne wy útkaam op ‘De smokkelaars van de Schans’, de boeken fan 
Sibe van Aangium. Wy hawwe Simy Sevenster fan Minnertgea frege 
om dêr in histoarysk iepenloftstik fan te meitsjen. Marian Fennema sil 
de muzyk  fersoargeje. Yn febrewaris binne wy úteinset yn de Skûle, 
binnendoar mei de teksten rde.  Ik noegje jimme út om yn septimber 

nei Mitselwier te kommen om te sjen nei ‘De smokkelersoan de gong. 
No ein maaie hawwe wy ferlet fan droech waar want der moat 
bûtendoar oefene wu fan de Skâns’.

Binne Reitsma

Efkes foarstelle, 
myn namme is Martha de Jong en ik wenje yn Blije.
30 jier lyn waard ik opbelle troch myn skoanheit en hy sei: “ Wy binne 
foar it toaniel de rollen oan it ferdielen en der sit wol in roltsje foar 
dy by”.  Ik hie der noch nea oer prakkesearre om by toaniel, mar tocht 
hawar, dan moat ik it mar besykje en de feriening is ek út de brân. Ik 
bin der nea wer by wei west. It earste stik spilen wy yn de tinte en dan 
wurde jo daliks troch de mosterd fitere.
Wy spylje winters in stik en om it jier spylje wy ek mei it doarpsfeest. 
Meastentiids ha ik in rol mar as it nedich is bin ik ynstekster.
Somtiden mei regissearje of de omballingen dwaan. Ik haw ferskate 
jierren yn it bestjoer sitten dus toaniel heart wol by myn libben.
Yn 2007 haw ik yn Brantgum  yn “Swart mar Leaflik” meispile. Prachtich 
wie dat! 

Doe’t  Binne my frege om mei him te regissearjen moast ik der fansels 
wol efkes oer neitinke. It nimt in soad tiid en ik haw ek noch in gesin en 
myn wurk, mar it is ek in hiele útdaging en dy bin ik oangien.
Ik kin Binne al hiel lang en wy tinke faaks wol gelyk oer de dingen, dus 
dat jout gjin swierrichheden. Wy hawwe faak ien jûn yn de wike oerlis 
en dan binne wy wakker oant “breinstoarmjen” oer it dekôr en de klean. 
Yn ús kopkes hawwe wy it wol foar eagen hoe’t wy it hawwe wolle en wy 
binne der wis fan dat it klear komt.
Dus, as jimme der foar kieze  om “de smokkelers “ te sjen, dan wit ik 
dat  jimme in moaie jûn hawwe sille!

Oant septimber!



Hoe kun je druggebruik herkennen?
Om met zekerheid vast te stellen of iemand drugs gebruikt, gaat het 
om een combinatie van signalen. Uiterlijke signalen zoals alleen rode 
ogen zeggen niet zo veel. In combinatie met het afwijkend gedrag zoals 
onrustig en snel geïrriteerd zijn, veel geld opmaken, erg afvallen, vaak 
afwezig zijn, versterken het vermoeden van druggebruik.
Niet alle signalen duiden op gebruik. Sommige horen ook bij de 
ontwikkeling tijdens de pubertijd. 
De beste manier om met zekerheid vast te stellen of iemand drugs 
gebruikt, is het de persoon rechtstreeks te vragen. 

Alcohol
Sterke alcoholgeur uit de adem, wijde pupillen, vrolijke en luidruchtig, 
meer durf en minder verlegen. Black-outs. 

Hasj en wiet 
Sloom zijn, vergeten wat er net gezegd is. Lacherig (lachkick), zware 
armen en benen. Rode ogen met verwijde pupillen. Hongerig (vreetkick). 
Sterke, typisch geur in de kamer. 

XTC 
Energiek en praterig zijn. Ontspannen en zorgeloos. De pupillen zijn 
vergroot. Iemand kan zich dagen na gebruik ineens in de put voelen. 
Oververmoeid en geïrriteerd zijn
 
Amfetamine (speed)
Energiek en praterig zijn. Wijd openstaande pupillen (strak staan).
Droge mond, smakkende geluiden. Heen en weer bewegen van de kaken.
De dagen na het gebruik: somber, oververmoeid en geïrriteerd. 

Cocaïne
Energiek en praterig zijn. Vrolijk en overmoedig. Geïrriteerd, 
opvliegend. De dagen na gebruik: somber en oververmoeid.
 
Heroïne
Vernauwde pupillen, bijna gesloten oogleden, dromerig, net alsof de 
persoon in slaap dommelt, sloom, passief, stil, langzame adem. 

GHB
De kenmerken van onder invloed zijn van GHB wijken niet erg af van 
andere drugs zoals XTC en cocaine: vrolijk, sexueel opgewonden, veel 
praten.
De negatieve gevolgen bij te grote dosis zijn specifieker: 
duizeligheid, zwalken, overgeven, rillingen, stuiptrekkingen, 
ademhalingsmoeilijkheden. 

Gebruiksattributen 
Onderstaande hulpmiddelen komen voor bij het gebruik van cannabis en 
cocaïne:
• Grote vloeitjes
• Bepaalde pijpjes
• Zilverfolie
• Seal (vierkant of rechthoekig wit papiertje)
• Opgerold bankbiljet
• Snuifkokers of buisjes

Wat voel je als je drugs gebruikt
Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen. Mensen gebruiken drugs 
voor hun plezier – het is een genotmiddel -, om zich beter te voelen of 
om in een roes te komen. 
De meest gebruikte drugs zijn alcohol en tabak. 
Van de verboden drugs is cannabis, verzamelnaam van hasj en wiet, 
de meest bekende. 



Drugs hebben verschillende uitwerkingen. 

De indeling is:
• Ontspannend, verdovend
 Voorbeelden: heroïne en andere opiaten, maar ook alcohol en 

slaapmiddelen
• Oppeppend. Deze drugs geven het gevoel meer alert te zijn of van 

meer energie te hebben
 Voorbeelden: cocaïne en amfetamine maar ook tabak en koffie. 
• Verandering van de waarneming. De gebruiker ziet en beleeft de 

wereld anders. Voorbeelden: LSD, hasj en wiet, paddo’s en andere 
tripmiddelen. 

Sommige middelen, zoals hasj en wiet en XTC, hebben meerdere 
uitwerkingen. 

Ik vermoed druggebruik

Signalen van druggebruik
Een vermoeden van druggebruik ontstaat als u als ouder iets ‘verdachts’ 
tussen de spullen van uw kind aantreft. Of als uw kind zich anders 
gedraagt dan anders en zich ontrekt aan het huiselijk gebeuren. 
Veel ouders willen weten waar je aan kunt zien of zoon of dochter 
drugs heeft gebruikt. Aan uiterlijke kenmerken is dit echter niet 
altijd zichtbaar. Maar als er plotseling, gedurende langere tijd, 
gedragsveranderingen optreden bij uw kind, dan kan dat een signaal zijn 
dat er iets speelt. Een gesprek met uw kind is noodzakelijk om te kijken 
of uw vermoeden juist is of dat er iets anders aan de hand is. 

Een open gesprek
Vertel uw zoon of dochter wat u is opgevallen en vraag informatie. 
Probeer dit in een open gesprek te doen en maak er geen ondervraging 
van. Vermijd welles-nietes discussies. 
Het kan van uw eigen houding afhangen hoe open uw kind durft te zijn 
over zijn druggebruik. Als u bijvoorbeeld zeer emotioneel bent of als 
uw kind het idee heeft dat er flinke straffen zullen volgen, dan zal uw 

kind liever zijn mond houden. Als u kind denkt ‘ze weten er toch niks 
van’ of ‘ze raken over hun toeren als ik vertel wat ik gedaan heb’, dan 
lukt zo’n gesprek niet. 

Niet meteen oordelen
Veroordeel het gebruik niet meteen, maar vraag uw kind welke positieve 
kanten er voor hem inzitten. Maak duidelijk dat u er meer over wilt 
weten. U leert zodoende uw kind beter kennen. En zo komt er vanzelf 
ook ruimte om bij de risico’s van het gebruik stil te staan. 

Geef regels en grenzen aan 
Probeer op een redelijke manier uit te leggen wat u niet wilt en waarom. 
Misschien denkt uw kind er heel anders over, maar het weet dan in 
ieder geval wat uw mening is. Probeer afspraken te maken. Houd hierbij 
rekening met de belevingswereld van uw kind. 

Zoek hulp of advies
Als u er samen met uw kind niet uitkomt, vraag dan iemand waar u 
beiden vertrouwen in heeft. Bij dit alles blijft het belangrijkste dat 
u zoveel mogelijk met uw kind overlegt. Probeer het samen eens te 
worden over de te nemen stappen.
Wilt u zich verdiepen in opvoeding en druggebruik dan kunt u:

• een informatiepakket voor ouders opvragen (als u in een van de drie 
noordelijke provincies woont) bij Voorlichting en Preventie

• zich opgeven voor een oudercursus die VNN geregeld organiseert en 
een van de noordelijke provincies

• een ouderavond over genotmiddelen bijwonen die regelmatig voor 
ouders worden georganiseerd. U kunt hiernaar informeren bij de 
school van uw kind

• een persoonlijke vraag voorleggen via de landelijke chatservice 
waaraan VNN deelneemt.



Wiet verpest onze vriendschap

Je vriend…?
We hadden altijd lol met elkaar. We kenden elkaar al lang en trokken 
ook buiten het weekend met elkaar op. Ik wist dat het thuis en op 
school niet altijd zo lekker liep, maar daar hoorde ik hem eigenlijk nooit 
over. Een tijdje geleden is er iets veranderd. Het lijkt bij hem steeds 
meer te draaien om wiet. Hij is heel sloom en afwezig. En vergeet 
allerlei afspraken die wij maken. Het lijkt wel of het hem niets meer 
interesseert. Je wilt er wel over praten maar hoe pak je dat nou aan? 

Praten met je vriend

• Kies het juiste moment!
 Een moment waarop je met z’n tweeën rustig kunt praten. Een paar 

dagen na een stapavond. Niet als hij onder invloed is.
• Geen welles-nietes
 Iemand die teveel blowt, weet zelf ook wel dat dit niet klopt. Dat 

hoeft hij van jou niet nog eens te horen. Als je hem veroordeelt of hem 
steeds op zijn fouten wijst, verzeil je snel in een welles-nietes gesprek. 

• Laat zien waar je staat
 Vertel wanneer en hoe jij last hebt van zijn gedrag. Wat je er van 

vindt en wat je wel en niet van hem pikt.
• Leef je eigen leven
 Laat je leven niet bederven door iemand anders. Ga iets nieuws of wat 

anders doen met anderen als hij zich niets van je aantrekt of zich 
niet anders wil gaan gedragen.

• Zelfrespect
 Dreig niet met dingen die je niet waar kunt maken. Daarmee verlies je 

respect en zelfrespect. 
• Adviseer
 Iemand die te veel drinkt of drugs gebruikt, zit met zichzelf en zijn 

situatie in de knoop. Door zijn gebruik wordt het er niet beter op, 
integendeel. Adviseer hem zonodig om er met anderen over te praten 
zoals een leraar, huisarts of een hulpverleningsinstelling. 

Afkicken

Als je ervoor kiest om aan je verslaving te werken en je wil stoppen met 
gebruik (afkicken), stippel je met je hulpverlener een behandelplan uit. 
Je kunt zelfstandig thuis afkicken, met hulp van een verpleegkundige of 
huisarts. Je kunt ook  in een kliniek afkicken. 

Afkicken in de kliniek
In de kliniek begeleiden we je tijdens het afkicken 24 uur per dag. 
Dat is belangrijk als je lichamelijke problemen verwacht te krijgen. 
En het is fijn om in de kliniek te zijn als je bang bent voor de 
emotionele gevolgen als je stopt met gebruiken. 
Als je stopt, kan het zijn dat je overspoeld wordt door gedachten 
en gevoelens die je eerder uit de weg ging door je gebruik. In de 
kliniek ben je dan niet alleen als je met moeilijke gevoelens wordt 
geconfronteerd. 

Contact met een medewerker? Bel 088 - 234 34 34
Verslavingszorg Noord Nederland


