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BURENHULPDIENST METSLAWIER

Onderstaand nogmaals de spelregels voor de burenhulpdienst.

“SKIPFEARTSEIN” (deel 2 - slot)
Ik vermoed dat als vrachtvaarders vanuit Metslawier, de gebroeders
Jacob en Harmen Bosma de laatsten waren die op Dokkum en Leeuwarden
voerden met hun motorboot. Voordien ging alles over water en elk
dorp heeft dan ook een vaart die aan sluit op het waternet van
geheel Friesland en daarbuiten. Toen de wegen werden verhard en de
vrachtwagens de dienst overnamen, was het afgelopen met de beurtvaart
vanaf het platteland.
Dhr. G. Jongeling schrijft een hoofdstuk over de “Beurtvaart” en

Burenhulp is voor alle inwoners van Metslawier die om een of andere
reden (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op kinderen, vrienden, ouders
of kennissen.
in het Bolwerk te Dokkum, Contactpersoon Reina Hes, uw aanvraag
wordt dan doorgegeven aan de contactpersoon.

schepen. Uit een schrijven aan de Staten van Friesland blijkt dat deze
schippers bang waren voor concurrentie. Er stond n.l. in dat Bodes
Johannes, Johannes Foppes, Folkert Jans, Eelke Lieuwes, Jacob Adses
en Johannes Franses verzoeken om een octrooi op hun veer, omdat zij
“en haare voorsaten als beurtschippers van Metslawier langs jaaren soo

Lukt dit om een of andere reden niet dan kunt u bellen met de
contactpersoon in Metslawier

Burenhulp is een vrijwilligersdienst, u moet dus inwoner van de
gemeente Dongeradeel zijn om een hulpvraag in te kunnen dienen.
U krijgt dan hulp van een vrijwilliger in ons dorp die ingeschreven staat
bij de BurenHulpDienst.
Burenhulp zelf is gratis. De vrijwilligers worden niet betaald. Voor uw

wijl de suplianten niet geerne in voorschreven Veer van anderen willen
onderkropen worden, so hebben sy een reglement gemaakt op dit Veer
om hunne beurten te beveiligen”.
Mede door bemiddeling van Grytman Jarigh Georg van Burmania werd dit
Laten we eens enkelen noemen:
sacken kunnen laden en twee goede geteerde kleeden hebben om de
goederen te beschermen.

rekening komen de eventuele materiaalkosten en vervoerskosten van uw
eigen huis naar uw bestemming.
Vrijwilliger worden in Metslawier om ook iets voor een ander te
willen betekenen?, neem dan contact op met Tetsje Meinema onder
bovenstaand telefoonnummer.

Hiernaast een afbeelding van een Snik,
wat toepasselijk dat er een straatnaam is
vernoemd naar dit schip te Metslawier.

Guldens moeten worden betaalt welke ten profyte van de armen
komen.
beuiren (door de buurt) moeten roepen of op de hoorn blazen.
so sullen sy naar Dockum gaan om kleine bootschappen en brieven te
bestellen mits tegen dubbele vragt.

hoger. Het geheel werd ondertekend door de dorpsrechter W. Bergsma.
gezinnen woonden. Dit blijkt later o.m. aan de “Skipfeartsein” het geval

hebben en niemand of iets mogen laten staan. Sal het schip niet alleen
kunnen bergen so sal een schip worden bygelegt, mits dat sooveelvragt

strjitte” genoemd.
Volgende keer meer over de geschiedenis van Metslawier.
Henk Tacoma

stuivers betalen ten profyte van de armen van Metslawier.
8. De schippers sullen meede gehouden syn de vaert nevens de opslagh
en kosten te doen zlatten.
Nu wil ik eerst weten wat een “Lapzak” is, en na wat googelen heb
ik het gevonden. Een lapzak is een drinkzak voor op reis. Het is een
“lappen”(drinken) . Doorgaans betreft het een genaaide leren zak
met een opening die afgesloten kan worden met een kurk. De reiziger
draagt deze over zijn schouder aan een riem of touw dat aan de zak is
bevestigd.

Nu weten we al wat meer over die Douwe
Lapzak, en een ieder mag nu zelf invullen
hoe hij aan die naam kwam.

THOMASHUIS METSLAWIER
Wij, Joke & Nico Keizer, ondernemers van Thomashuis Metslawier,

deel van Fryslân. Maar mede gezien onze leeftijd en deze toch wel
intensieve baan, hebben wij besloten ons contract niet te verlengen en te
stoppen met dit prachtige werk. Sanne Wijnsma, die vanaf het begin bij
ons heeft gewerkt en haar partner Theo Oosterkamp, gaan het van ons
overnemen. Via deze weg willen wij een ieder bedanken voor haar/zijn
inbreng als vrijwilliger/betrokkene van ons Thomashuis.
Vriendelijke groet,
Joke & Nico Keizer

Nijsgjirrige Minsken

werk een avondopleiding tot zelfstandig ondernemer gevolgd. In de

Als vaste rubriek voor onze dorpskrant stellen wij een aantal vragen
aan een bekende (of juist minder bekende) inwoner. Tijdens dit
interview vragen we hem of haar het hemd van het lijf. Dit onder
het motto van: “It is net dat wy nijsgjirrich binne, mar wy wolle
graech alles witte, nou!”

boerderij van de familie Van der Sluis, nu bewoond door de familie F. de
Beer, kon ik de rijdende winkel parkeren. Na vijf jaar hebben we thuis
de nodige verbouwingen gedaan, waardoor ik volledig vanuit huis kon
werken. Ik heb het werk met de rijdende winkel altijd gecombineerd
met levering aan verzorgingshuizen. Was dat eerst alleen in Metslawier,
later kwamen daar Ternaard, Veenwouden en Dokkum bij”.

Deze keer breng ik een bezoek aan Ruurd Verbeek aan het
Skipfeartsein. Voor diegenen die onze melkboer nog niet kennen, wat
eigenlijk onmogelijk is, stel ik hem aan u voor: Ruurd is op een zonnige

Wat zijn de leuke kanten van dit werk?
“Het omgaan met diverse mensen, zelf je tijd in kunnen delen,

Vellema, heeft twee kinderen, een schoondochter en een schoonzoon en
twee kleinkinderen. Een rijk man, kunnen we concluderen.
Op mijn vraag hoe en waarom hij melkboer is geworden, vertelt
Ruurd:

werkte ik in de galanterie winkel van T. de Jong. Op een zeker moment
moest ik mijn militaire dienstplicht vervullen. Ik ging daar in opleiding
voor telexist en telefonist. Willem Verbeek, een familielid, was
eigenaar van enkele rijdende winkels en al tijdens mijn diensttijd deed
hij regelmatig een beroep op mij om bij te springen. En dat deed ik met
zou dus kunnen zeggen dat ik door middel van headhunting melkboer
naar één. Daardoor was er voor mij geen werk meer. Ik heb daarna
als ambulante melkboer bij de Friese zelfstandige melkhandelaren
aan en ben ik voor het eerst en hopelijk ook voor het laatst in mijn
leven drie maanden zonder werk geweest. Toen mij ter ore kwam dat
Menze Wouda uit Metslawier als melkboer zou stoppen, ben ik mij hier

ongedwongen mijn werk doen”.
Wat de minder leuke?
doorwerken”.

Je maakt, denk ik, van alles mee tijdens je route.
“Zeker weten, naast het leveren van producten ben ik soms manusje
van alles: helpen met kleedjes kloppen, jampotjes open maken, en ga zo

Valt het uitvaartwerk je zwaar?
“Nee, waarbij ik wel moet zeggen dat het soms erg aangrijpend is. Dat
hangt natuurlijk van de omstandigheden af. Een goed contact met mijn

geworden? De heren en dames doktoren zijn het er niet helemaal over

bed neem, behalve Anneke dan natuurlijk. Het geeft voldoening als
je voor de nabestaanden een helpende hand en een steuntje in de rug
kunt zijn. Tegenwoordig zie je de eigen inbreng en invulling van en door
familie groter worden. Een goede ontwikkeling”.

Ook heb ik op de oprit van de familie Geerligs eens een dansje gemaakt
Natuurlijk kom je ook minder leuke dingen tegen. Ik trof eens een klant
aan op de keukenvloer, onder het bloed door een val met het hoofd tegen
de koelkast. Weer een andere klant moest ik onder mijn wagen vandaan
vissen omdat ze door het winterse weer bij het instappen onderuit ging”.

Wat zijn je sterke kanten?
“Organiseren en enthousiasmeren, en ik denk over een redelijke
mensenkennis te beschikken”.

En nu ga je binnen afzienbare tijd stoppen.
“Ja, als het grootverbruik, dus de leverantie aan de zorginstellingen
ophoudt, is mijn werk niet meer rendabel. Wanneer dat precies zal zijn
is nog niet bekend. Maar in ieder geval, zoals je zegt, binnen afzienbare
tijd”.

Wat minder sterke?
“Ongeduldigheid, en daardoor wil ik soms wel eens iets te kort door de
bocht”.

Zie je een zwart gat voor je of een vensterbank vol geraniums?

toneelgespeeld. Op dit moment ligt het accent meer op het organiseren

“Absoluut niet, een groot deel van de tijd wordt weer ingevuld door het
werk als uitvaartleider”.

van evenementen zoals het openluchtspel. Verder doen Anneke en ik veel
stedentripjes en genieten we volop van onze vakanties, waarbij we de
culturele aspecten altijd in het oog proberen te houden”.

Waardoor koos je voor het uitvaartwezen?

een goede uitvaartverzorging. Daar komt bij dat de toenmalige bode,
op eigen initiatief de opleiding tot uitvaartleider ben gaan volgen. In

waarnemen en vervangen”.

Ter afwisseling leg ik je een aantal keuzes
Musical
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Fietsen
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winter?
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voor:
Openluchtspel!
Fietsen
Stamppot boerenkool
Freerk Smink
Winter
Puzzelen
Ierland
Kathedraal
Klassieke muziek

Je bent één dag de baas van Metslawier. Wat zou je doen of laten
doen?
“Ja, inderdaad, veel zou ik moeten laten doen, op de hulp vertrouwen
van anderen, want alleen zou ik het niet voor elkaar krijgen: onkruid en

op een terrein buiten het dorp”.
Waar word je blij van?
“Van mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen”.
En waar juist niet van?
“Van dingen die niet lopen zoals ik ze gepland had. En apparaten die
dienst weigeren”.
Tot slot, heb je een lijfspreuk?
“Carpe diem: pluk de dag!”

Verdwenen kratten gescheiden inzameling

Kaatsvereniging “De Trije Doarpen”

K.N.K.B., Federatie Dongeradeel en onze eigen partijen moeten op
elkaar afgestemd worden om zoveel als mogelijk aan die wedstrijden
deel te kunnen nemen. Het hoogtepunt van het komende seizoen zal
zijn de organisatie van een hoofdklasse wedstrijd, deze zal eind met
worden gehouden. Dit verzoek kwam van de K.N.K.B. in samenspel
met de federatie Dongeradeel. Wij als bestuur tezamen met het
jeugdbestuur hebben hier uitgebreid over gesproken en wij realiseren
ons dat dit evenement “niet niks is “. Toch waren wij van mening dat
onze vereniging dit aan kan en gaan deze uitdaging aan. De kosten van
deze partij gaan we binnenkort in beeld brengen en zullen zo rond de
verloting en entree gelden. Natuurlijk zullen de weersomstandigheden
dan heel belangrijk zijn want mooi weer betekend veel publiek,
bovendien staat deze partij gepland aan het begin van het kaatsseizoen,
dan is iedereen nog “gretig”. Er zullen veel keurmeesters nodig zijn op
die dag en wij gaan er van uit dat al onze leden zich “vrij maken” om dit
te laten slagen. Verder staat er van de bond nog een jongenswedstrijd
op het programma. Het afgelopen seizoen is voor wat de jeugd betreft
onze eigen partijen. Bij de senioren en dames viel dit tegen en moesten
meerdere keren worden afgelast, erg jammer. Misschien dat een nieuwe
competitie opzet in de week nog een optie is. Via “Wis in”hebben we een
oproep geplaatst voor een gediplomeerde trainer voor onze jeugd want

Na enkele weken bezig te zijn moeten wij helaas constateren dat
plastic zak aan de weg zetten.
Jammer dat dit gebeurt, misschien is het verstandig om uw naam met
een stift op het krat te vermelden. Bent u overdag niet thuis vraag dan
uw buren het krat weg te halen. Misschien voorkomen we hiermee dat
er kratten “meegenomen” worden.

andere wedstrijden in de club kleuren van Ropta Boys. Elk van deze
categorie heeft een eigen shirt sponsorBij het begin van het nieuwe
seizoen zullen we dit prachtige resultaat laten zien, met uiteraard veel
dank aan deze sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt.
Kaatsvereniging de Trije Doarpen is een vereniging met ambitie en wij
hopen dat onze leden dit met ons gaan oppakken.

Bestuur Dorpsbelang.

Bestuur, jeugdbestuur De Trije Doarpen.

Activiteiten in ”De Skûle”

activiteiten mee te doen en mee te beleven. Vervoer hoeft geen

volgende activiteiten in de Skûle:
Dag

Datum

Activiteit

Ruimte

Dinsdag

Sjongers Nocht (koor)

Romsicht

Donderdag

Nieuwjaar wensen

Romsicht

Dinsdag

Film

Romsicht

Dinsdag

Spelmiddag

Romsicht

Dinsdag

Kledingverkoop

Romsicht

Vrijdag

Bingo

Romsicht

Vrijdag

Hamme Hos (orkest)

Romsicht

Dinsdag

Spelmiddag

Romsicht

Vrijdag

Bingo

Romsicht

Aanvang

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

Kapeldiensten
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Zondag*

Bibliotheek
kunnen tegen een kleine vergoeding
(grootletter) boeken lenen in de Skûle.

Streekstra.

Uitslag kleurwedstrijd
De winnaar van de kleurwedstrijd is geworden Fenne Postma.
Ze heeft haar prijs reeds in ontvangst genomen.
Tevens een eervolle vermelding voor de rest van de inzendingen,
allemaal mooie tekeningen en super jullie best gedaan.
Lisa ter Harkel
Kirsten Wiersma
Menno Mooibroek
Sabine Groen
Gerwin Haaksma

Donderdag
Donderdag
Donderdag

Nieuwjaarsborrel in JEUGDHONK DE OANRIN

Donderdag
* Heilig avondmaal

belangstellenden.

Bijbelstudie

voor een hapje en een drankje

OPROEP BESTUURSLEDEN VOOR DORPSBELANG

Inzamelproef in Metslawier
Volgens ons is de eerste inzameling laatst goed verlopen. We hebben
de grijze route gewogen en ten opzichte van de normale inzameling is

Om het aantal bestuursleden op peil te houden zoekt dorpsbelang

nieuwe bestuursleden
die mee willen denken/doen om ons dorp leefbaar te houden.
Maandelijks, met uitzondering van de vakantieperiode, wordt er
een (korte) bestuursvergadering gehouden, tevens zijn er enkele
commissievergaderingen per jaar waarin contacten worden onderhouden
met o.a. gemeente en woningcorporatie.
Binnen het bestuur worden de functies verdeeld.
Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste dorpsbewoners die zich op
hun manier willen inzetten voor ons dorp, en zitting willen nemen in ons
(gezellige) bestuur. Om te komen tot een goede verhouding binnen het
bestuur zijn we in het bijzonder op zoek naar dames.
Hebt u interesse en wilt u meer weten over de werkzaamheden neem
mail hettemeinema@home.nl

Hette Meinema
Bob Mellink
Feije Sikkema
Jan Kuik
Douwe Jaap Meinsma
Sietse Verbeek

Inmiddels is Karel Hoogsteder al actief als distributiepunt van kratten,
zakken en informatiepakketten. Mochten er nog mensen zijn die niks
hebben ontvangen of te weinig zakken hebben, die kunnen daar terecht.
Hoogsteder wil graag vooraf gebeld worden.
Gegevens:
Karel Hoogsteder

Wat: kratten, zakken en informatiepakketten t.b.v. inzamelproef in
Metslawier

ADVERTEREN
IN DIT BLAD?
Neem contact op met SPRINT
gvdvsprint@hotmail.com

Ambulance / Brandweer / Politie 112

Pedicure
Mevr. Cuperus

Akke Greetje Mooibroek

In niet - levensbedreigende situaties
Scholen

Dorpsagente
Thuiszorg
Gemeentehuis Dongeradeel
Thuiszorg
Storingsnummers
Ziekenhuis
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur)
Gezondheid
Kerken
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier:
Rehoboth en gebouw de Schakel,
Dierenarts:

Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte Niawier
Kleastertsjerke Niawier

Dokterswacht
Huisarts:
H.M.A. Wijmenga

Tandarts:
A.A. Herbig

Verenigingen
Aktiecomite Roemenië:

Begrafenisvereniging
Begrafenis Ver. Helpt Elkander

Stichting Sociaal Cultuureel werk:
‘t Wier (de Singel),
contactpersoon H.A. Meinema,

Dorpsbelang

Sportverenigingen en voorzieningen

Secretaris: T. Weidenaar en S. Merkus

Buiten manege M.F. Loanstrjitte

e.mail: hettemeinema@home.nl
Biljartclub 55+ (in de Skûle)
Feestcommissie:

Secretariesse: Mirjam Visser

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

Groencommissie:

Hengelsportvereniging

Jeugdhonk de Oanrin

IJscomité

Kaatsvereniging “Lyts begjin”
Kerkelijke verenigingen
Geref. Vrouwenvereniging

Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging

Ondernemersvereniging Metslawier/Niawier/Wetsens:

E.mail: hettemeinema@home.nl

Sportstichting Metslawier e.o.:

Leden Doede Jongeling, Bregt Elgersma
en Johanna Douma
Organisator van de jaarlijkse Wandeltocht

Tennisclub Metslawier e.o.
Tennisbanen aan de Singel

Dagbladen
Dockumer Courant (huis aan huis):

Voetbalvereniging Ropta -Boys
Nieuwsblad van noord-oost Friesland

Winkels en voorzieningen

Drukwerk: Agentschap All Print voor al uw familiedrukwerk

Rijdende Winkel SRV

Kaasmakerij en verkoop

Volkskrant / Algemeen Dagblad / Financieel Dagblad / Trouw /
Het Nederlands Dagblad / Leeuwarder Courant * / Telegraaf * /
Friesch Dagblad *:
* Bezorging helft Metslawier

Schakel: Vereningings vergader/evenementen gebouw
achter de Gereformeerde kerk

Leeuwarder Courant * / Friesch Dagblad * / Telegraaf *:
* Bezorging helft Metslawier

Rijdende Visboer. Donderdagmiddag

Galerie/Atelier Ge - art
Binnen inn Buiten uit Logement
Kapsalon Jacinda
Museum “De Veteraan” Oldtimers
Openluchtspel 2010
Café Veldzicht Roptawei 14
Regio Postagentschap:

Contributie/lidmaatschap
Dorpsbelang
DORPSGENOTEN.
Al eerder hebben wij via de MA aangegeven dat er nog steeds inwoners
Nog niet iedere lezer van dit prachtige boekje Metslawier Aktief is lid van
zijn die wel jaarlijks ons boekje ontvangen maar (nog) geen lid zijn van
dorpsbelang.Toch menen wij als bestuur dat wij uw deur niet voorbij moeten
Dorpsbelang.
lopen en bezorgen wij op alle adressen dit boekje 4 x per jaar.

Hieronder
weer
een om
aanmeldingsformulier
lidmaatschap
Om u de is
kans
te geven
alsnog lid te worden vanvoor
dorpsbelang
is in deze
afgedrukt,
dus
vul
deze
alsnog
in
en
bezorg
hem
bij
de penningmeester
uitgave het aanmeldingsformulier afgedrukt, nog geen lid, graag
dit ingevuld
Sietze
Verbeek aan
de M.bijfan
Loanstrjitte.
Wij
u danlidmaatschap
dankbaar en
en ondertekend
inleveren
onze
penningmeester,
hetzijn
jaarlijkse
van
€
5,00
moet
geen
belemmering
zijn
toch?
bezorgen met veel plezier ons “gele boekje”.
Bestuur
Dorpsbelang.
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

Om

van je naam, adres en leeftijd en vervolgens inlevert via de brievenbus
Freddy ter Harkel, maak je kans op een leuke prijs.
tevankleurjen

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.

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

VIERING OUD EN NIEUW 2013/2014

TALANT zoekt… MEELEEFGEZINNEN

In het overleg met de gemeente, politie, brandweer, gemeentewerken,
jeugd en dorpsbelang is afgesproken dat het carbidschieten ook dit
jaar weer gehouden zal worden op het feestterrein aan de Roptawei.

Nieuwe Meeleefgezinnen, waar een kind met een beperking meer dan
welkom is. Dit betreft de hele provincie Friesland.
Is dit iets voor u of kent u iemand binnen uw netwerk die dit zou willen
doen??.

Voor de jeugd wordt er een tent geplaatst, en er zullen door de
gemeente enkele vuurtonnen ter beschikking gesteld worden voor het
verbranden van schoon hout, vreugdevuren zijn niet toegestaan.

uur is jong en oud van harte welkom. Onder genot van een drankje en
muziek wordt het weer een “ knallend” feest.
Dorpsbelang.

BESTUUR DORPSBELANG
WENST U GOEDE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2014.

Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking (en eventuele
bijkomende problemen) kunnen soms om verschillende redenen niet in
hun eigen gezinssituatie opgroeien. Binnen een meeleefgezin wordt zorg
geboden aan een kind/jongere met een verstandelijke beperking, waarvan
de verwachting is dat hij/zij het beste kan functioneren/opgroeien
in een gezinssituatie. Een meeleefgezin kan op deze manier een gezin
ondersteunen door het kind/jongere volledig of deeltijd bij hen te
laten wonen en op te nemen in de gezinssituatie. Talant wil de kinderen/
jongeren die in een meeleefgezin wonen een veilige woonplek met
structuur en regelmaat bieden, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen!
Het uitgangspunt binnen Kind & Gezin is dat een gezinssituatie primair de
zorgt het meeleefgezin voor het kind/jongere. Waar mogelijk nemen
de ouders delen van de zorg van hun kind weer voor hun eigen rekening.
Het behouden en onderhouden (indien mogelijk) van een goede band met
de ouders is hierbij een belangrijk gegeven. Het meeleefgezin wordt
begeleid door een ambulante gezinsondersteuner. Deze komt regelmatig
op huisbezoek bij het meeleefgezin en heeft nauw contact met een
multidisciplinair team. De ambulant gezinsondersteuner onderhoudt ook
contacten met de ouders en werkt vanuit het systeemgericht werken.
Wij vragen

(één van de meeleefouders heeft minimaal een MBO diploma op

Collecte Hersenstichting
Inzicht in de eigen gezinsprocessen, gerelateerd aan een opname van
een kind/jongere met een beperking in het gezin, en competenties om
Een gezinsklimaat waarin het accent ligt op het vergroten van de
mogelijkheden.
Wij bieden
Een overeenkomst van opdracht met Talant met een basisbedrag per
maand en een aanvullende dagvergoeding afhankelijk van de leeftijd van
het kind (beide bedragen zijn bruto bedragen).
Informatie en aanmelding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. de Haan,

Uw reactie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u mailen naar
ja.d.Haan@talant.nl

Bijna iedereen krijgt in zijn leven wel te maken met een hersenaandoening
of een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld een tia, beroerte,
hersenbloeding, een hersentumor, of ten gevolge van een ongeval.
Dit kan bij onszelf zijn, of bij een familielid, kennis, vriend of vriendin.
We kunnen daarbij denken aan verlammingsverschijnselen al dan niet
blijvend, spraakuitval, karakterveranderingen en dergelijke, of werk wat
niet meer uitgevoerd kan worden. In veel gevallen heeft een dergelijke
op dat van de mensen eromheen. Op het gebied van hersenaandoeningen is
medisch gezien nog veel onbekend en worden er vele onderzoeken gedaan.
Hier is nog steeds heel veel geld voor nodig!
De Hersenstichting steunt deze onderzoeken naast andere steun op dit
gebied, onder andere wordt één keer per jaar een landelijke collecte
zoveel mogelijk geld in te zamelen met een prachtig resultaat, maar het is
hopen we met nog meer collectanten op pad te gaan. Doet u mee?

Metslawierster humor
Nieuwe gehoorapparaten
paar ultramoderne gehooraparaten, één voor ieder oor. Een tijdje later
kwam hij terug bij de specialist.
“Hoe werken de gehooraparaten?” vroeg de dokter.
“Fantastisch!” zei de man.
“Wat zullen uw kinderen blij zijn!”
“Ik moet bekennen dat ik het ze nog niet heb verteld. Sinds ik hun
gesprekken kan volgen zonder dat ze het weten, heb ik al vijf keer een
nieuw testament laten maken.”

Wilt u wat terug doen voor dat familielid, die kennis, vriend of
vriendin welke getroffen is door een hersenaandoening, en waar al het
mogelijke is gedaan zijn of haar verdere leven zo dragelijk mogelijk
te maken, of gewoon uit sympathie voor het beoogde doel, meldt
u dan aan als collectant. U kunt dit doen, door u aan te melden bij
mail ahornstra@hersenstichting.nl Voor meer informatie kun u kijken op
www.hersenstichting.nl
Aarzel niet, U steunt
hiermee een goede zaak,
en het kost u relatief
weinig tijd.

Doppenspaaractie 2013
verdwijnen meestal in de vuilnisbak, of
nog erger, gewoon op straat. Wist u dat
u met een plastic dopje een heel goed
doel kan steunen? Het was origineel
een Belgisch initiatief, maar ook in
Nederland verschijnen steeds meer
verzamelbakken.
Sinds enkele maanden sparen wij hier op het werk allerlei plastic
we plastic willen scheiden van het andere afvalmateriaal, nee, de dopjes
sparen we voor een goed doel.

te zijn. Gelukkig wordt deze actie op heel veel punten gesteund door
actieve vrijwilligers en inzamelaars. De eerste geleidehonden zijn
inmiddels bij hun nieuwe baasjes aangeleverd. De actie is dus zeker
geen luchtbel.
Gooi je dopjes dus voortaan niet meer zomaar in de vuilnisbak, maar
help ons meesparen voor dit hele goede doel.

“Een Hulphond voor Sem en Babet”

Ondanks dat Sem en Babet een medische indicatie hebben kregen zij
geen hulphond vergoed door de verzekeraar. Zorgverzekeraars heb er
überhaupt moeite mee om een hulphond te vergoeden voor kinderen.
Wij denken juist dat een hulphond op jonge leeftijd ervoor kan zorgen
dat kinderen met een beperking zelfstandiger opgroeien en daardoor op
latere leeftijd minder hulp nodig hebben.
Sem en Babet zijn broer en zus. Sem is een

Wat er met deze dopjes gebeurt?
De doppen worden dus allereerst verzameld door clubs, scholen,
bedrijven en particulieren. Daarna worden ze naar de steunpunten
vervoerd. Hier worden de doppen nogmaals goed gesorteerd en
vervolgens verkocht aan fabrieken. Het geld dat hiermee verdiend
wordt, besteden ze aan de aankoop en opleiding van geleidehonden. De

Een geleidepup aankopen kost veel geld

te bekostigen moeten

downsyndroom. Daardoor is hij slechtziend, is
lichamelijk beperkt en zit in een rolstoel.
Babet is een lieve pittige dame van 8 jaar en
heeft een bindweefselaandoening en heeft
maakt veel gebruik van een rolstoel. Sem en
Keet genaamd die door bultersmekke opgeleid
gaat worden tot een echte hulphond.
Nu al is Keet een lief maatje voor Sem en Babet maar hopen zij dat
Keet hen kan gaan helpen met bijvoorbeeld dingen oprapen, deuren
openen en weer dichtdoen. Ook wil Sem heel graag alleen boodschappen

doen, door zijn beperkingen en onzekerheid is dit nu lastig maar met
hulp van Keet zou dit mogelijk kunnen zijn. Babet vindt het vervelend
dat mensen naar haar kijken als ze in haar rolstoel zit maar met Keet

Voordelige rijbewijskeuring Dokkum

Keet als hulphond hun maatje is maar er ook voor zorgt dat ze veel
meer dingen alleen kunnen gaan doen.

toerbeurt deze keuringen verzorgen in Zorgcentrum Dongeraheem,

In de komende jaar gaan wij veel actie voeren om Keet te kunnen
ten name van Stichting bultersmekke, of doe mee met één of meerdere
acties van de Stichting.
Namens Sem en Babet dank voor uw medewerking.
Welke doppen sparen we:

Zelf een afspraak plannen kan via www.regelozrg.nl. Het tarief

Informeer bij uw ziektekostenverzekering of deze de kosten voor
de keuring vergoedt. Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen
op mijn.cbr.nl. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig. Wanneer de
Eigen Verklaring is gedownload van internet hoeft bij zoekraken geen

u middels de keuringscheck nagaan of u moet worden gekeurd.

Welke doppen komen niet in aanmerking:

INFORMATIEAVOND ENERGIE/ASN INSTALLATIES
gehouden in Café Veldzicht in samenwerking met ASN Installaties uit
Dokkum. Op deze avond kon onder meer meegedaan worden aan een
prijsvraag, na loting is deze gewonnen door Jan Kuik van de Reidswal.
Op het deelnameformulier kon tevens ook aangegeven worden of u
belangstelling had voor persoonlijke informatie over de producten en
diensten van ASN.

De doppen kunnen schoon ingeleverd worden:
bij de receptive van De Skûle

Helaas is het bestand van de belangstellenden zoekgeraakt, dit is de
reden dat u nog geen reactie heeft vernomen.
Wilt u alsnog een vrijblijvend persoonlijk advies dan kunt u zich melden

bij de voorzitter van Dorpsbelang via de mail hettemeinema@home.nl

zonnepanelenweide bij Ballum. De gemeente en de AEC investeren

Wij zullen de adressen dan nogmaals doorgeven aan ASN Dokkum.
Alvast bedankt voor uw medewerking en excuses voor het ongemak.
Dorpsbelang

Informatieavond Zelf energie opwekken – een verslag

geïnteresseerden naar de informatieavond “Zelf energie opwekken”
georganiseerd door Dorpsbelang Metslawier samen met de Dorp
Ontwikkelingsmaatschappij Metslawier.
De eerste spreker was Johan Kiewiet, voorzitter van de Amelander
Energie Coöperatie (AEC). Hij vertelde over hoe de energie coöperatie
op Ameland tot stand is gekomen. Hoe er eerst begonnen is met
wederverkoop van duurzame energie met behulp van Greenchoice, om
vervolgens lokale energieprojecten te kunnen ondersteunen. Zelf je
energie opwekken betekent immers onafhankelijker zijn van de grote
energiebedrijven en de prijsontwikkeling van energie. In de vorm van
een coöperatie blijven de leden de baas. De ledenraad beslist wat er
gebeurt. Kortgeleden is een coöperatie opgericht, NLD, die de rol van
Greenchoice gaat overnemen zodat de leden ook inspraak hebben op de

Na de pauze gaf Corinna Scharringhausen, directeur van ASN
installaties te Dokkum, een inleiding over het ontstaan van haar
bedrijf. Ooit begonnen als servicebedrijf van de energieleverancier, nu
en pelletkachels tot (zonne)boilers en zonnepanelen.

rol spelen. Afhankelijk van de verschillende kwaliteiten panelen en
investering. Voor geïnteresseerde bewoners lag een aanbieding met
informatie klaar.

te stellen.
Voor Metslawier en de omringende dorpen is een energie coöperatie

Blijf deze website in de gaten houden vooral in verband met collectieve
inkoop van panelen.

Waar houdt de AEC zich verder nog mee bezig:
energie.
op de nieuwe middelbare school op het eiland. De school voorziet
daarmee in haar eigen elektriciteitsbehoefte.

Lokale Energie Coöperatie van start
Hieronder wordt uitgelegd wat het dorp of een dorpsbewoner aan een
lokale Energie Coöperatie heeft. Allereerst even over het ontstaan. De
lokale energiecoöperatie ECODon is ontstaan uit de Duurzame Energie
commissie van de Dorps Ontwikkelingsmaatschappij Metslawier.

Door te zoeken naar mogelijkheden om ook bewoners uit het beschermd
dorpsgezicht mee te kunnen laten doen aan projecten met zonnepanelen
is het balletje gaan rollen.

gebruikt om meer duurzame energie op te wekken.
De lokale energie coöperatie zorgt naast duurzame energie voor lokale
werkgelegenheid en zij kan andere projecten in het dorp ondersteunen.

Stroom en gas
U kunt nu al overstappen naar de coöperatie voor de levering van
stroom en gas. U krijgt dan stroom en gas geleverd die zo duurzaam
mogelijk is opgewekt.
De voordelen van stroom en gas van ECODon zijn:

Geïnteresseerd? Bijvoorbeeld over de belastingkorting of overstappen?

Wat te doen met zonne-energie?
Stap 1. Ligt uw dak goed ten opzicht van de zon?

voor het dorp,
Nee, kijk op internet of loop even langs bij Geert Bril
of bel hem op.
coöperatie.
Stap 2. Nu zijn er twee mogelijkheden:
Zonnepanelen en belastingkorting
U kunt natuurlijk zelf zonnepanelen op uw dak leggen (zie de uitleg
in deze MA). Voor sommige huishoudens is dat niet mogelijk, omdat
bijvoorbeeld de ligging van het huis niet geschikt is.
In het energieakkoord is geregeld dat particulieren via een coöperatie
kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van iemand anders.

Deze korting kan alleen verkregen worden via een energie coöperatie
zoals ECODon.
Lokale economie
Van de winsten van de grote energieleveranciers zien we behalve
(shirt)reclames op televisie weinig terug. De coöperatie werkt met
vrijwilligers. De kosten zijn daarom laag en kan de opbrengsten worden

Mogelijkheid 1:

Het dak ligt goed!
Actie: Zelf zonnepanelen aanschaffen
en (laten) installeren.

Mogelijkheid 2:

Het dak ligt ongunstig of echt niet goed.
Actie: Contact opnemen met Geert Bril
om mee te kunnen doen een collectief
zonnepanelen project in de buurt.

een collectief zonnepanelen project neem dan ook contact op.
Namens de lokale Energie Coöperatie ECODon,
Geert Bril

