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Doarpsbelang 
Metslawier
Hette Meinema 
(Voorzitter)

Stationsweg 9

Tel: 29 41 61  

     
     
     De Skûle 
     Verzorgingshuis
     Stasjonswei 12
     tel: 24 45 45

Copy voor de volgende M.A.kunt u inleveren 
vóór 16 november 2013 per e-mail aan:  

kingmas@hotmail.com

Opmerkingen of vragen kunt u richten aan de redactieleden:

        Betty Poley  24 18 62
        Anneke Verbeek 24 19 94
        De Skûle  24 45 14
        Freddy ter Harkel 06 30 13 09 20 
          Sietse Kingma 06 43 41 74 18 

Voorwoord

Metslawier, het culturele dorp van Noord-Oost Friesland 2013 !

De zomerperiode werd afgesloten met het prachtige openluchtspel
“Smokkelaars van de Skâns”.

Wat een talent, wat een enthousiasme, wat een inzet van velen.
Van ver buiten de gemeentegrenzen kwam men naar Metslawier om 
hiervan te genieten.
Wat er in de herfst te genieten valt leest u in deze Metslawier Actief.

En.... wij willen nog steeds graag van u tips en ideeën ontvangen voor 
nieuwe rubrieken in onze dorpskrant.

Voor nu, veel leesplezier. 
De redactie
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Doarpsbelang 
Metslawier
Hette Meinema 
(Voorzitter)

Stationsweg 9

Tel: 29 41 61  

     
     
     De Skûle 
     Verzorgingshuis
     Stasjonswei 12
     tel: 24 45 45

Copy voor de volgende M.A.kunt u inleveren, 
vóór 12 juni 2012 per e-mail, aan:  

kingmas@hotmail.com

Opmerkingen of vragen kunt u richten aan de redactieleden:

  
   Betty Poley 24 18 62
   Anneke Verbeek 24 19 94
   De Skûle  24 45 14
   Freddy ter Harkel 06 12 78 61 70 
   Sietse Kingma 06 43 41 74 18
 

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

 



DOM bezig
De eerste aanvragen zijn binnen voor het verfraaien van de woningen. 
Ook heeft de afdeling bouwzaken van de gemeente Dongeradeel een 
eerste toets gedaan. Voor de aanvragers positief nieuws want met een 
aantal aanpassingen hier en daar en een motivatie zijn de aanvragen 
goedgekeurd en kunnen de mensen aan de slag.
 
Als u dit leest heeft de vorige keer met de MA een folder gekregen 
waarop is aangegeven hoe u een subsidie kan aanvragen en of u daarvoor 
in aanmerking komt.
Inmiddels zij er belangrijke stappen gezet voor het verder uitwerken 
van het plan om Metslawier zelfvoorzienend te maken voor wat betreft 
duurzame energie. 

Wij komen bij u aan de deur of zijn al geweest om te vragen hoe mee 
kan doen aan ons gezamenlijke initiatief. Door en voor Metslawier.

Volgende keer meer nieuws van DOM bezig.

Het bestuur.

INFORMATIEAVOND ENERGIE

Op 16 oktober 2013 wordt er in Café Veldzicht een informatieavond 
gehouden. Dit mede naar aanleiding van de gehouden enquête.

Een uitnodiging wordt nog huis aan huis bezorgd, u bent van harte 
welkom. Hou deze datum vrij.

Dorpsbelang.

“SKIPFEARTSEIN” (deel 1)

Het woord zegt het al, het einde 
van de vaart waar de schepen 
eindigen. Waar het eindigde is nog 
een vraagteken , want ik kreeg 
een vermoeden dat hij door liep 
tot de” Master van Loanstjitte”. 
Wat schepte mijn verbazing dat 
ik onlangs op internet zag dat er 
mensen waren die dat ook dachten 
en er zelfs een schets van hadden 
gemaakt.

Verschillende bronnen vermelden dat de vaart is gegraven in de 17e eeuw, 
waarop ze dat baseren is mij nog een raadsel. Zelf dacht ik dat hij veel 
ouder was maar dat is schijnbaar niet het geval. Ik heb allerlei oude 
kaarten bekeken van Metslawier en omgeving maar vond maar één kaartje 
waar duidelijk op te zien is dat de vaart bestond. Dat kaartje dateerde 
uit het jaar 1634 en staat hieronder afgebeeld.

                                                                         



In een tekst over de vaart wordt verteld, ik citeer:” De opvaart vanuit 
de Zuider-Ee naar Metslawier is op de Schotanuskaart (1693) duidelijk 
te herkennen, deze vaart ligt aan de zuidkant van het dorp, bij de 
boerderij “Wibalda”. Hoewel het zeer waarschijnlijk is dat de opvaart 
een verbinding heeft gehad met de stategracht op de terp, geeft het 
kaartbeeld geen uitsluitsel”. 

“Wibalda state” is het huis aan de “Master fan Loanstrjitte” nummer 
25, naast de voormalige dorpswinkel. Voorheen stonden er geen huizen 
tussen “Wibalda” en het “Skipfeartsein”. Dit was een grote(sier) tuin, 
men schrijft in 1786: “ Niet verre van de kerk ligt de state Wibalda, die 
met een schoone plantagie en huizinge voorzien is”. Dit alles was weer 
omgeven door een gracht, en sluitte dit zich dan weer aan op de vaart?   
In dat zelfde jaar schijft men ook over Metslawier: “ Rondsom in een 
rijdweg  besloten” was en er van de ,, Kerkbuurt eene vaart naar  de 
Zuur-Ee” liep”. Die laatste regel doet ook weer vermoeden dat de vaart 
verder doorliep tot/naar de terp toe.  Ieder geval  was er al een straat 
vanaf de terp die liep naar “Jaarsma Zathe “ (op de Pôle waar fam. A. 
Castelein nu woont) en naar het  “Helbada Zathe “  een stukje verder op.  
De vaart is later naar deze weg gegraven en misschien wel verder naar 
de terp toe.                                                    

Bij de vaart ontwikkelde zich in de 17e eeuw een hele buurtschap 
met allerlei verschillende bewoners. Natuurlijk woonden er een aantal 
schippers maar ook waren er boerenbedrijfjes en in 1837 kwam hier het 
armenhuis te staan. Dit stond op de plaats wat nu nummer 1 is, op de plek 
waar nu familie Van der Wal woont . Dan schrijft men “In het jaar 1837 
heeft men er en huis aangeschaft, om tot opneming en verpleging van 
behoeftigen in te richten”.

Alle woningen aan het “Skipfeartsein”   zijn heel mooi omschreven in het 
prachtig boekje “Ús doarp Mitselwier”  geschreven door Doede Jongeling 
en Meindert Meindersma. We nemen aan dat ieder  dit boekje al in bezit 
heeft.  Zo niet dan heeft laatst genoemde nog wel een enkel exemplaar 

te koop volgens mij.  Ook de geschiedenis van de andere huizen van 
Metslawier staan hier in beschreven en ik noteer alleen de feiten die 
daar niet instaan. Wel leuk om te vertellen dat de vaart als bijnaam 
“Douwe Lap” had, maar wie weet waarom?
Dan vind ik nog een “overzicht der ganse Friese zeevloot gedurende het 
tijdvak  1860-1910”.Daarin staat vermeld de jaartallen, plaatsnamen en 
het schip dat ze voerden. Bij Metslawier staat  tussen 1900-1910, onder; 
aantal rederijen  1 , onder; aantal schepen  1, onder; tonnage  82,  onder; 
smakken en tjalken  1,  onder; kapitein –reders  1. Moet ik hierop uit 
maken dat Metslawier een zeevloot had van één schip?  Was die kapitein 
misschien die “Douwe lap”?

 

                                                    
De bovenstaande tekening is van een Smak, die word weer gezien als de 
voorloper van de Tjalk.

VOLGENDE KEER DEEL 2

Henk Tacoma

 

     



In de rubriek Nijsgjirrige Minsken deze keer geen interview, maar 
een kort verhaal geschreven door Willem Sijtsma uit Metslawier

Ôfrekkenje

:DW�LW�LV�GDW�KLP�QR�QHL�G·kOG�SOHDWV�WDO�NW��K\�VRH�LW�QHW�VL]]H�NLQQH��
´2FK�JHZRDQµ��VHLW�HU�WVMLQ�V\Q�Z\INH��´LN�ZRO�GHU�QRFK�LHQ�NHDU�VMHQµ��
2S·�H�SOHDWV�GrU·W�HU�I\IWLFK�MLHU�DUEHLGH�KDW��ZXUGW�VQHRQ�ERHOJXRG�
KkOGHQ�HQ�KMRHG�PHL�LW�VSXO�EHVMRHQ�ZXUGH��2S�LW�KLHP�LV·W�DOOHJHDUUH�
GURNWH��'URNNHU�DV�LW�HD�ZHVW�KDW��WLQNW�HU��<Q·H�NDPS�HIWHU�K�V�
VWHDQH�ULJHQ�DXWR·V��GrUKLQQH�IHUZLwVW�WURFK�LQ�PkQVNH�S\ON�\Q·H�GDHP��
´3DUNHDUSODNµ�VWLHW�GHU�RS��+\�ULQW�GHU�RDQ�IRDUE\��2S�WRIIHOV�LV�HU��,W�
Z\INH�KLH�HDUVW�EHVZLHU�PDNNH��´2FKµ��KLH�HU�VHLQ��´LW�LV�RPPHUV�RHUDO�
GURHFK�HQ�VNMLQµ��)\IWLFK�MLHU�KDW�HU�KMLU�KLQQH�NORXG��)MLUWLFK�MLHU�DV�
IrVW�DUEHLGHU��DOOLQQLFK�RP·H�RDUH�VQHLQ�IULM��'H�OrVWH�WVLHQ�MLHU��GRH·W�HU�
PHL�V\Q�PDJH�VLHW�WH�GDQJHOMHQ��ORV��$OW\G��RDQ·H�OrVWH�GHL�WD��HIWHU�GH�
K\QGHUV��)DQ·H�LHUH�PDLW\G�RDQ�GH�OHWWH�KMHUVW�WD�ZLH�HU�\Q·W�IMLOG��%\·W�
PDLW\G�ZLHQH�V\Q�LHUDSSHOUrJHQ�VD�UMRFKW�DV�LQ�WULHG�HQ�DV�HU�E\·W�KMHUVW�
RDQ·W�KHDOHNHUMHQ�ZLH��NRHQH�VH�GHU�LQ�O\QWVMH�E\�OkQV�KkOGH��'rU�VWLH�HU�
RP�EHNHQG��(Q�K\�KLHU�GHU�JUXWVN�RS�ZHVW��0DU�PHDU�DV�LQ�SO�PNH�KDW�LW�
KLP�QHD�RSVPLWHQ��WLQNW�HU��-D��VHOV�GDW�NRH�GHU�E\WLGHQ�PDU�DPSHU�{I��
Oer dat alles prakkesearret er, as er it hiem oprint. De “grutte” - de 
ERHU���LV�GHD��G\�VLO�HU�KMLU�IDQ·H�PRDUQ�QHW�PRHWVMH��0DU�LW�GRFKW�KLP�
neat, dêr hat er him net nei behannele.
(DUVW�PDU�HINHV�\Q·W�K\QVWHE�WK�V�VMHQ��WLQNW�HU��,Q�PDQ�PHL�LQ�JUXW�
VLJDDU�\Q·H�KROOH�VMLW�RS�KLP�WD��´0RDWWH�MR�HN�LQ�ERHNMH�KDZZH"µ��IUHJHW�
HU��+\�VNRGGHW�IDQ�QHH��+\�NLQ·W�V�QGHU�ERHNMH�ZRO�{I��(ON�OMRFKWNQRSNH�
\Q·H�SOHDWV�NLQ�HU�RS·H�WDDVW�ÀQH��:DW�PRDW�K\�PHL�LQ�ERHNMH��+\�JLHW�
WURFK�GH�K\QVWHE�WK�VGRDU��'DQ�ZXUGW�HU�NMHO��ÇOGH�.ODDV�V\Q�VWkO�LV�
OHHFK��VMRFKW�HU��6RH·W�kOG�ELVW�GHD�Zr]H"�2FK�MD��GDW�VLOW�ZRO��VHLW�
HU�O�G�RS��+\�LV�KMLU�RPPHUV�DO�ZHU�VkQ�MLHU�ZHL�HQ�GRH�ZLH·W�DO�LQ�kOG�
K\QGHU��(INHV�VWRDUUHW�HU�IRDU�KLP��W��,W�JU\SW�KLP�GRFKV�RDQ��G\�OHJH�
VWkO��:DW�KDW�LW�kOG�ELVW�IDDN�V\Q�E{OHNRDUVWHQ�EHKLPPHOH��GRH·W�V\Q�

PDJH�VH�QHW�PHDU�IHUQHDUUH�NRH��:LH�LW�RP�LW�kOG�K\QGHU��GDW�HU�KMLU�
LV"�+\�ZLW�LW�QHW��'H�EHLGH�VWMHUPHUMHV�ELQQH�GHU�QRFK�ZRO��*MLQ�Z�QGHU��
V�QW�GH�WUHNNHU�NDDP�LV�KMD�QHD�ZHU�LQ�VWULQJ�VWLLI�OXWVHQ��(ONH�PDLW\G�
PHL�LQ�I{OWVMH�RDQW�OLLI��\Q·W�OkQ�RP�ÁHDQH��+MD�ELQQH�QR�HN�ZHU�IRDO��
slocht er wol. De bline Jos is der ek net mear en de Arabier net. Noch 
efkes en ik bin der ek net mear, suchtet er. Fierderop steane noch in 
SHDU�WZLQWHUV�HQ�LQ�WULMHMLHUULFK��PDU�G\�NLQ�HU�QHW��,HQ�IDQ�¶H�PHUMHV�
ZULQ]MHW��6RH�HU�KLP�QRFK�NHQQH"�+\�JLHW�QRFK�HINHV�ZHURP��'H�OrVWH�
moannen nea rost. Earme bisten …
7URFK�LW�WVMXVWHUH�JRQNMH�EHOkQHW�HU�\Q·H�VNXRUUH��<Q·W�WHUVNK�V�VWHDQH�
WZD�U�SHOEDQNHQ��2��ZDW�KDW�HU�VH�IDDN�IHUZLQVNH��6WMHUUHQGH�NkOG�E\·W�
ZLQWHU��IRDUDO�PHL�G\�VLJHULJH�VNXRUGRDUUHQ��0RDUQV��DV�HU�LW�ÁDDNV�PHL�
GH�ODQJH�E\QWOMHUUH�IDQ·H�JROOH�{I�KHOMH�PRDVW�KLH�HU�VWHHIrVW�GH�KDQQHQ�
IRO�NRWWHVWURQW��)DNHQWLLGV�VNLPPHOLFK�ÁDDNV�HQ�GrU�VLHWHQ�KMD�GDQ�
VD·Q�KLHOH�GHL�\Q�WH�VWRZHQ��%\�PDLW\G�VP�JGH·U�GDQ�DV�LQ�GDPSLFK�kOG�
K\QGHU��1HL·W�O\WVK�V�ZRO�HU�QHW��'DW�MRQJYHH�KDW�HU�JMLQ�EHODQJ�E\��1HH��
K\�ZRO�EHV\NMH�RI�HU�\Q·H�IRDUHLQ�NRPPH�NLQ��'H�IRDUHLQ�GHU·W�HU�\Q�DO�
G\�MLHUUHQ�GDW�HU�KMLU�DUEHLGH�KDW�PDU�LHQ�NHDU�ZHVW�KDW��'DW�ZLH�GRH·W�
VH�GH�´JUXWWHµV\Q�KHLW�GHU�~WGUDJH�PRDVWHQ�HQ�QHL�WVMHUNK{I�WD�EULQJH��
De “grutte” hie harren frege oft se dat wol dwaan woene. Hea, tinkt er 
\QLHQHQ��GDW�NLQ�GH�LHQLFKVWH�NHDU�ZROULV�ZHVW�KD��GDW�HU�~V�ZDW�IUHJH�
KDW��´-LPPH�NULMH�GHU�GDQ�IDQ·H�ZLNH�LQ�U\NVGDDOGHU�GH�PDQ�RHUKLQQH��
ôfpraat”? It wie net lang stilbleaun. Mei in deihier fan 4,50 soene hja 
wol slim tsjin harren sels stien hawwe, om soks te wegerjen. Elk sei ”Ja 
ERHU��JRHG�ERHU�µ�+MD�KLHQH��GHU�VOLP�HDUQVWLFK�E\�VMRHQ��PDU�GRH�W�GH�
´JUXWWHµ�HIWHU�GH�NORPSHKRNMHGRDU�ZHL�ZDDUQ�ZLH��KLHQH�KMD�KDU�\Q�H�
KDQQHQ�ZUHDXQ�IDQ�ZLOOH��%HJU\S�ULV�WD�������HNVWUD��'{YH�:\WVH�KLH�
PHL�V\Q�IUMHPG�O�G�URSSHQ��µ6D�Q�IHUIDOWVMH�ZRH�LN�ZROULV�ZDW�IDNHU�
KDZZH�µ�+MD�KLHQH�KLP�RDQWVMXW�GDW�HU�QHW�VD�O�G�SUDWH�PRDVW��:LH�LW�
WDIkO�GDW�:\WVH�GH�RDUH�PDLW\G�RP�RDU�ZXUN�V\NMH�NRH�«"
De doar nei de foarein is los. Troch de koken en in breed marmeren 
JRQJ�EHOkQHW�HU�\Q�H�KDO��+MLU�KDW�HU�QRFK�QHD�HDUGHU�ZHVW��<Q�H�KRHNH�
sjocht er de hals fan in reinwettersbak, in grut koperen pomp der op. 
1R�NLQ�HU�WULMH�NDQWHQ��W��+\�JLHW�HDUVW�WURFK�GH�ZHQNHDPHU��QHL�LQ�



foech opkeammerke ta. Der stiet noch in âld ledikant. It bêdeguod is 
GHU�{I��'rU��RDQ�H�RDUH�NDQW�IDQ�LW�U~W��KDZ�LN�GH�´JUXWWHµ�IMLUWLFK�MLHU�
lang alle moannen “klopje” moatten, tinkt er. Oan it lewant ferskillende 
OMRFKWH�SODNNHQ��GrU�W�LW�LHQ�RIW�RDU�KRQJHQ�KDW��'HU�LV�LHQ�ODQJ�OMRFKW�
SODN�E\�GDW�HU�HDUVW�QHW�UMRFKW�WK~V�EULQJH�NLQ��'DQ�ZLW�HU�LW��'rU�KDW�LQ�
JHZHDU�KRQJHQ��)DDNV�LQ�MDFKWJHZHDU"�0DU�K\�KDW�KLP�QHD�MHLsQ�VMRHQ��
6RH�GH��JUXWWH����G\�W�DOW\G�IRDU�\Q�H�P�OH�KLH�GDW�HU�IRON�MRHFK�
GrU�W�KMD�UMRFKW�RS�KLHQH���KLP�GRFKV�QHW�VD�UrVWLFK�ÀHOG�KDZZH"�6RH�
HU�GRFKV�ZROULV�HDQJVW�KkQ�KDZZH"�0LVNLHQ�IRDU�KLP"�'\�JHGDFKWH�
docht him suver goed. 
+\�ULQW�ZHURP�HQ�NRPW�\Q�LQ�O\WVH�NHDPHU��G\�W�KHDNV�RS�H�SOHDWV�ERXG�
LV��'rU�\Q�H�KRHNH�VWLHW�V\Q�VWRHO��8W�GL]]H�VWRHO�ZHL�NRH�HU�V\Q�KLHOH�
SOHDWV�RHUHDJMH�HQ�HN�QRFK�LQ�JUXW�SDUW�IDQ�LW�KLHP��+MLU��HIWHU�GLW�U~W�
GDW�HU�RPKHHFK�VNRGH��VLHW�GH�´JUXWWHµ�VQHRQWHM�QV�{I�WH�UHNNHQMHQ��
HQ�PRDVW�LW�IRON��kOGVW�RP·W�kOGVW�HQ�GH�SHW�\Q·H�KkQ��IRDU·W�U�W�IHUVNLQH��
6HLV�RHUH��JMLQ�PLQ~W�HDUGHU�RI�OHWWHU��'DQ�ZDDUG�KDUUHQ�IUHJH��µ+RH�
IROOH�RHUHQ�KDW�*HDUW��3\W��-DQ"�(Q�KMD�QHDPGHQ�LW�RDQWDO�RHUHQ���,W�ZLH�
DOW\G�JHO\N��PDU�KMD�PRDVWHQ�LW�VL]]H��1R�NRPW�KLP�G\�NHDU�\Q·W�VLQ�GRH·W�
HU�KLP�G\�Z\NV�LQ�NHUWLHUNH�IHUVOLHSW�KLH��+\�KLH�LW�IROOH�RDQWDO�RHUHQ�
QHDPG��+\�NRH�HN�JMLQ�G�EHOWVMH�PLVVH��'H�´JUXWWHµ�KLH�KLP�RDQVMRHQ��
2��G\�HDJHQ��+\�ZXUGW�GHU�QRFK�NkOG�IDQ��´-D�*HDUW��LV�GDW�VD"µ��KLH�HU�
IUHJH��+\�KLH�GH�HDJHQ�GHOVOHLQ��6\Q�JUXWWH�ZLWWH�KkQ�KLH�HINHV�ERSSH�
GH�VWHDSHOWVMHV�MLOG�VZHYH��0DU�K\�ZLH�NRDUW��´6D�JRHG"µ��KLH�HU�VHLQ��
“Ja boer”, hie er andere. “Klear, en dan no efter oanslute!” Noch hie er 
tocht dat er it folle lean krige. De oaren soene it net witte meie. Mar 
LW�EDUGH�QHW��+\�ZDDUG�QHL�LQ�ZLGGR�WDVWMRHUG��PHL�LQ�VQLHV�DDLHQ��´0DU�
\Q·H�SHW��*HDUW"µ�´*RHG�ERHUµ��:DW�PRDVW�HU�RDUV�VL]]H"�0HL�GH�EOHDWH�
KROOH��LQ�SHW�IRO�DDLHQ�\Q·H�KkQ��ZLH�HU�WURFK�GH�EXRUUHQ�U�Q��)HUQHGHUH��
behannele as in kweajonge.
.RP��K\�VLO�PDU�ZHU�RS�K�V�RDQ��¶W�,V�KDVW�ZHU�LWHUVWLLG��$V�HU�IRDU�GH�
koweruten lâns rint, heart er fuotstappen. Efkes skrillet er op, miende 
GH�IXRWVWDSSHQ�IDQ·H�´JUXWWHµWH�KHDUUHQ��1HH��VHLW�HU�IRDUKLPVHOV��´GH�
´JUXWWHµ�LV�GHD��)RDU�KLP�LV·W�QR�RDQW�{IUHNNHQMHQ�WD�

Kern met Pit
De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNMH) organiseert 
elk jaar de wedstrijd “Kern met Pit”. 
 
Wat is Kern met Pit:
Via deze wedstrijd kunnen bewonersgroepen aan de slag om hun idee 
voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Krijg je dit voor 
elkaar dan ontvang je het predicaat Kern met Pit en duizend euro.
De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Inschrijven.
Inschrijven kan van 1 september t/m 30 november 2013. Heb jij een 
idee voor jouw leefomgeving? Ga naar www.kernmetpit.nl en schrijf je in!

Selectie per provincie.
In elke provincie wordt op 18 januari 2014 een startbijeenkomst 
georganiseerd. De bewonersgroepen met de beste ideeën kunnen hier 
KXQ�SURMHFW�SUHVHQWHUHQ��'H�MXU\�YDQ�.1+0�NLHVW�ZHONH�SURMHFWHQ�
worden toegelaten tot de wedstrijd.
 
Feestelijke prijsuitreiking in de provincies.
Wordt jouw project toegelaten tot de wedstrijd en lukt het om 
je project binnen een jaar te realiseren? Dan beloont KNHM jullie 
tijdens de feestelijke prijsuitreiking met het predicaat Kern met 
Pit en duizend euro. Het beste project per provincie wint bovendien 
vijftienhonderd euro extra en ontvangt de provinciale trofee.
 
Nationale prijsuitreiking.
Tenslotte dingen de 12 provinciale troffeewinnaars in maart 2015 mee 
naar de nationale titel “Gouden Pit van Nederland”.
1e prijs    :     drieduizend euro
2e prijs    :     tweeduizend euro
3e prijs    :     duizend euro



Al meerdere dorpen hebben meegedaan met deze wedstrijd en hebben 
duizend euro gewonnen voor leuke projecten in hun eigen dorp. Dus wie 
interesse heeft, kijk voor meer informatie op de website. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Ina Witteveen
 
Afdeling Ontwikkeling
(0519) 298769
i.witteveen@dongeradeel.nl

Opbrengst KWF (kankerbestrijding)

In de week van 2 tot 7 september was de jaarlijkse collecte week voor 
het KWF Kankerbestrijding.
In Metslawier is het mooie bedrag van € 549.30 opgehaald en 
overgemaakt op de rekening van KWF.
Alle gevers en collectanten die dit mogelijk maakten worden hierbij 
nogmaals bedankt voor hun inzet. Volgend jaar in september wordt de 
collecte weer gehouden en komen de collectanten weer bij u langs. 
Vanaf heden neemt Els Dam mijn werkzaamheden voor KWF in 
Metslawier van mij over. Mocht u/ jij vragen hebben of je willen 
inzetten als vrijwilliger / collectant neem dan kontact met haar op.
 
Groeten
Bregt Elgersma 

 

Gymvereniging Sport Staalt Spieren

6LQGV������LV�HU�LQ�2RVWHUQLMNHUN�HHQ�J\PYHUHQLJLQJ�PHW�GH�QDDP�
Sport Staalt Spieren. De vereniging telt momenteel bijna 100 leden en 
is onderverdeeld in 3 groepen. 
Op donderdagavond is er Streetdance, voor de kinderen van de 
basisschool en voor de kinderen van het middelbaar onderwijs.  
Groep 1 (groep 5,6 en 7)   18.30 uur tot 19.15 uur
Groep 2 (groep 8 en voortgezet onderwijs) 19.15 uur tot 20.00 uur

Ook is er op donderdagavond Bewegen Op Muziek (BOM), een hele 
leuke manier om je conditie te verbeteren!
Dit begint om 20.00 uur tot 20.45 uur

2S�ZRHQVGDJPLGGDJ�LV�HU�J\POHV�YRRU�GH�NLQGHUHQ�YDQ�JURHS���W�P���
van de basisschool. 
De lestijden zijn als volgt ingedeeld.
Groep 1 & 2   van 13.30 uur tot 14.30 uur
Groep 3 & 4   van 14.30 uur tot 15.30 uur
Groep 5   van 15.30 uur tot 16.30 uur
Groep 6 & 7 & 8+ van 16.30 uur tot 17.30 uur

Spreekt het je aan en wil je er meer over weten kom dan een keer langs 
of neem contact met ons op!!!!!

Streetdance: j.wagenaar02@knid.nl                   
B.O.M: basentjitske@hetnet.nl
*\P��NUDDP]RUJGHEDDNVWHU#JPDLO�FRP

 



Activiteiten in ”De Skûle”  
Van 27 september tot 6 december 2013  zijn er de volgende 
activiteiten:

Dag Datum activiteit Ruimte Aanvang
Vrijdag 27 sept Bingo Romsicht 15.00 uur
Dinsdag 1 okt Kledingverkoop

(Bekkema)
Romsicht 14.30 - 16.00 

uur  
Dinsdag 8 okt Swemmersjongers Romsicht 15.00 uur 
Dinsdag 15 okt Een dag op reis

�ÁHXULJH�HHQDNWHU�
Romsicht 19.30 uur

Dinsdag 15 okt Spelmiddag
Demonstratie:
sta op stoel

Romsicht
Vide

15.00 uur 
10 - 16.00 uur

Vrijdag 25 okt Bingo  Romsicht 15.00 uur 
Dinsdag 29 okt Limo dansers Romsicht 15.00 uur 
Donderdag 31 okt Loop zorg 

schoenen verkoop
10 - 11.30 uur

Dinsdag 5 nov Spelmiddag Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 19 nov Kaarten maken Romsicht 15.00 uur

Woensdag 20 nov Ondergoed 
verkoop

Romsicht 10 - 12.00 uur

Dinsdag 26 nov Kledingverkoop 
Met modeshow

Romsicht 14 - 16.00 uur
15.00 uur

Woensdag 27 nov Gerrit Heeringa 
orkest

Romsicht 15.00 uur

Vrijdag 29 nov Bingo Romsicht 15.00 uur

Dinsdag 3 dec 6LQWHUNODDV�ÀOP Romsicht 15.00 uur

Donderdag 5 dec Sinterklaasfeest Romsicht 10.00 uur

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

Kapeldiensten
 
Donderdag 3 oktober 15.30 uur
Donderdag 10 oktober 15.30 uur
Donderdag 17 oktober 15.30 uur
Donderdag 24 oktober 15.30 uur
Donderdag 31 oktober 15.30 uur
Donderdag 7 november 15.30 uur
Zondag * 17 november 10.45 uur
Donderdag ** 21 november 15.30 uur
Donderdag 28 november 15.30 uur
Donderdag 5 december 15.30 uur

* Heilig avondmaal
** In memoriamdienst

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  
�JURRWOHWWHU��ERHNHQ�OHQHQ�LQ�GH�6N�OH�
Dit is elke woensdagmorgen van 9.30 tot 
11.00 uur, in zaal “Romsicht” bij de Fam. 
Streekstra.

Zaterdag 7 december winterfair in De Skûle.
Noteert u deze dag alvast in uw agenda



Bietenopslagplaatsen houden we samen schoon!

Vanaf het voorjaar 2013 is de Gemeente Dongeradeel in actie tegen 
illegale stalling en vervuiling op de bietenopslagplaatsen.

Diverse opslagplaatsen zijn inmiddels opgeruimd. Zoals onlangs in 
Wierum, Lioessens, Niawier e.a.. De opruimactie is in nauw overleg 
met Gemeentewurk uitgevoerd. De gemeente is blij dat boeren gehoor 
geven aan de oproep. Stap voor stap wil de gemeente samen met de 
verenigingen van dorpsbelangen, bewoners, agrariërs, akkerbouwers de 
bietenopslagplaatsen veilig en schoon maken.

Schoon maken en schoon houden
Om er met elkaar voor te zorgen dat de bietenopslagplaatsen schoon 
blijven vragen wij u, als inwoner van de gemeente Dongeradeel, uw 
materieel, tractoren en aanhangwagens op uw eigen erf op te slaan en 
geen afval meer achter te laten op de bietenopslagplaatsen. 

De akkerbouwers werken mee
De akkerbouwers werken op twee manieren mee. 
1. Zij zorgen ervoor, dat, na het storten van de bieten, deze worden 

voorzien van een bord met de naam van de akkerbouwer erop. 
2.Na het afvoeren van de bieten wordt de grond zorgvuldig opgeruimd 

en afgevoerd naar het eigen perceel. 

Waar kunt u uw afval kwijt?
Gemeentewurk biedt u verschillende mogelijkheden voor het aanbieden 
YDQ�XZ�JURI�DIYDO��8�NXQW�GLW�DIYDO�]HOI�QDDU�GH�PLOLHXVWUDDW�EUHQJHQ�
of gemeentewurk bellen om het bij u thuis op te halen. Voor informatie 
over de mogelijkheden kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 
14 0519, of kijken op www.dongeradeel.nl.

Kortom, als iedereen meewerkt gaat het samen lukken!

Naar het joods Historisch museum

Met een groep bewoners en vrijwilligers gingen we op dinsdag 20 
augustus naar het Joods Historisch Museum in Amsterdam
(U�ZDV�GH]H�GDJ�RRN�HHQ�ÀOPSORHJ�DDQZH]LJ�GLH�ÀOPRSQDPHV�PDDNWH��
=H�ÀOPGHQ�GDW�ZLM�LQ�HQ�XLW�GH�EXV�VWDSWHQ�HQ�RRN�LQ�KHW�PXVHXP�
ZHUGHQ�ZH�JHÀOPG��'KU��6SLMNHU��ppQ�YDQ�RQ]H�YULMZLOOLJHUV��ZHUG�
JHwQWHUYLHZG��,Q�KHW�PXVHXP�ZHUGHQ�ZH�RQWYDQJHQ�GRRU�HHQ�SDDU�
KHOH�YULHQGHOLMNH�JDVWYURXZHQ��:H�JHQRWHQ�YDQ�HHQ�NRSMH�NRIÀH�HQ�
een koekje. Daarna werden wij in drie groepen verdeeld en gingen we 
met een gids door het museum. Hier werd ons heel wat verteld van de 
joodse gebruiken. Na de rondleiding hebben we buiten gepicknickt. Het 
was hier schitterend weer voor, we konden het niet beter treffen.
Na de lunch kon men het museum op eigen gelegenheid bekijken en kon 
men in het museumwinkeltje nog wat kopen. Naast het museum was de 
Albert Kuipmarkt en deze werd ook door wat bewoners en vrijwilligers
EH]RFKW��$O�PHW�DO�HHQ�KHOH�ÀMQH�GDJ��'H]H�GDJ�ZHUG
georganiseerd door de Museum Plus bus en werd mogelijk gemaakt door 
de Bankgiro loterij. 



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 
,QO��0HYU��*��GH�%HHU�7�QVWUMLWWH���� 7HO�����������

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: 
¶W�:LHU��GH�6LQJHO���
contactpersoon H.A. Meinema, 
Stationswei 9     Tel: 0519- 29 41 61 

Sportverenigingen en voorzieningen

Buiten manege M.F. Loanstrjitte 
*\PQDVWLHNORNDDO�HQ�VSRUWYHOG�'H�6LQJHO���

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 (huis aan huis):
Bezorging: Luuk Nicolai    Tel: 24 13 75

Nieuwsblad van noord-oost Friesland
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, 
LW�6N�WVMH������ � � � � 7HO�����������

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 
HQ�-DQQ\�*HHUOLJV�+RRLYHOG



Om te kleurjen
Als je de kleurplaat van deze MA inkleurt en voorziet van je naam, 
DGUHV�HQ�OHHIWLMG�HQ�YHUYROJHQV�LQOHYHUW�YLD�GH�EULHYHQEXV�YDQ�)UHGG\�
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



Uitslag kleurwedstrijd
Hierbij de foto van de prijswinnares van de kleurwedstrijd, 
Kirsten Wiersma.
8LW�GH�YHOH�LQ]HQGLQJHQ�LV�]LM�GH�JHOXNNLJH�ZLQQDUHV�

Klaverjassen

Het klaverjasseizoen begint weer op 

18 oktober a.s.

Het is de bedoeling dat deze avonden worden gehouden in 

 Café Veldzicht iedere 2e vrijdag van de maand 

aanvang 19.30 uur.

Hieronder volgt nog even een lijstje met de data:

18 oktober 2013

8 november 2013

13 december 2013

10 januari 2014

14 februari 2014

14 maart 2014

Dorpsbelang

Klussen in Metslawier in het kader van Serious Request
 
Op donderdag 12 september was het zover. Acht medewerkers van 
de gemeente Dongeradeel hebben de handen uit de mouwen gestoken 
om een bijdrage te leveren aan het project Serious Request.Door 
Dorpsbelang en de DOM zijn een aantal wensen ingestuurd om deze als 
klus te honoreren.
Om het open karakter wat bij de inrichting van de terp hoort is de tijd 
gekomen om te snoeien en het openbaar groen te ontdoen van onkruid.
Dit komt de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de oude 
dorpskern ten goede.

ADVERTEREN 
IN DIT BLAD?

Neem contact op met SPRINT

gvdvsprint@hotmail.com



Om de karakteristieke dorpspomp meer en beter tot zijn recht te 
laten komen was een verfbeurt nodig. Dit ter verfraaiing van het plein 
en het geven van meerwaarde aan de beleving.
 
Tot besluit van de werkzaamheden is een rondleiding door de 
Doarpstsjerke verzorgd door Harm Geerligs die de bijzonderheden van 
het ex en interieur op een prettige wijze heeft verteld aan de gasten.
Al met el een geslaagde dag voor alle medewerkers.
Hartelijk dank  !!
 
Bestuur Dorpsbelang en DOM

Op de Praatstoel - 2

Verhalen uit Noordoost-Friesland

In oktober 2013 verschijnt in het kader van het 25-jarig bestaan van 
de Historische Vereniging Noordoost-Friesland het boek:

“Op de Praatstoel - 2. 
Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850”. 

In 2008 verscheen het eerste 
deel. Ondanks een herdruk was 
dat snel uitverkocht, maar bleef 
de vraag erom bestaan. Deel 2 
bevat 31 verhalen met meer dan 
����SDJLQD·V�OHHVSOH]LHU�
Naast verhalen uit Dongeradeel, 
zoals in het eerste deel, staan 
er nu ook verhalen in van 
personen uit Kollumerland en 
uit Dantumadeel. Naast de 
interviews zijn er ook twee 
egodocumenten opgenomen. Deze 
verhalen van vader en zoon Van 
Klaarbergen, maken deel uit van 
een vierluik over de houthandel 
in Dokkum.
 

9RRU�KHW�ERHN�ZHUGHQ�R�D��JHwQWHUYLHZG��
Meindert Meindersma, karrider, Mitselwier, Klaas Elzinga, 
wegenbouwer, Dokkum,  Jantje Visser, houthandel Oberman , Dokkum, 
Klaas Baarsma, manufacturier, De Westereen, Lieuwe van der Zee, 
G\NZXUNHU��0LWVHOZLHU���Joop Bosgraaf, dirigent, Kollum, Nes en 
Former Idsardi��ERHU�RS�8LOVPDKRUQ��+ROZHUG



Hoe bestel ik het boek?

8�NXQW�KHW�ERHN�EHVWHOOHQ�YRRU�VOHFKWV����HXUR��H[FOXVLHI�
verzendkosten).  Stuur een mail naar info@hvnf.nl met in het 
onderwerpveld “Praatstoel - 2”. Vermeld in de mail uw adresgegevens 
en hoeveel exemplaren u wilt ontvangen. 
  
8�NXQW�RRN�RQGHUVWDDQGH�ERQ�VWXUHQ�QDDU�

Historische Vereniging Noordoost Friesland
Kouwe 9
9103 PE Dokkum

Leden die intekenen voor 5 oktober betalen slechts 15 euro!

Ik bestel  ___ exemplaren van het boek  “Op de Praatstoel – 2. 

Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850” voor de prijs van €20 

per exemplaar. 

Naam:__________________________________________

Adres: __________________________________________

Postcode/Woonplaats:______________________________

Telefoonnummer:__________________________________

Emailadres:_______________________________________

Kruis hier aan, hoe u het boek geleverd wilt hebben:

o Ik kom het boek ophalen (op afspraak in Dokkum)

o Ik wil het boek thuis bezorgd krijgen en betaal € 6,75 voor extra 

verzendkosten

Update Cafe Veldzicht!
Zaterdag 26 oktober

Kinderdisco
vanaf 17.00 t/m 19.00 uur

entree € 1,50

Vanaf half 10 voute party
entree € 6,00

Wie verkleed komt
 ontvangt 1 gratis consumptie!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Maatjassen
 vanaf 25 oktober 

elke laatste vrijdag van de maand!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BINGO
 Let op! 1e keer 11 oktober

daarna elke 3e vrijdag van de maand!



SUDOKU puzzel

9 1 2

1 3

6 4 7

7 6 5

1 8 9 3 7 4

4 2 9

9 6 5

4 8

7 9 8
Alle cijfers van 1/9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle 
rijen en in elk van de negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes. 

Veel succes ermee!! 

 


