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De Lampionnen optocht 2013

Durft Sytske te vragen?
“Ik wil niet tot last zijn. Daar ben
ik toch bang voor, weet u!”
Ja, de jaren beginnen te tellen. Sytske,
of beppe Syts voor velen, zit nog vol
levenslust. ‘Maar ik kan niet alles meer,
al zou ik het willen. Ja, ik zou het zo
overdoen als het kon”, zegt Sytske een
beetje weemoedig. Sytske is 79 jaar en is vier jaar geleden gevallen
zeggen, dat is inmiddels wel weer klaar, maar dit oude lijf zegt ‘ho
Sytske zo slecht ter been dat ze geen stap buiten de deur kan zetten.
Een dochter van haar woont in de buurt, maar zij heeft een drukke

Op 11-november-2013 was er weer een lampionnen optocht door het
dorp. Daar bij is er ook weer gecollecteerd dit keer voor het Thomashuis
in Metslawier. Begin januari zijn Hette Meinema en Geertje Postma naar
het Thomashuis geweest en hebben daar het mooie bedrag van 400.00
euro overhandigd aan het nieuwe ondernemers echtpaar Theo en Sanne
Oosterkamp. In november hoorden wij dat Nico en Joke Keizer ermee
gingen stoppen en Theo en Sanne het overnamen op 1 jan. 2014. Ons leek
het mooi het bedrag dan te overhandigen aan de nieuwe eigenaren. Het
bedrag zal in eerste instantie worden besteed aan een kippen hok en
kippen. Alle gevers die tijdens de lampioenen optocht een gift hebben
gegeven en kinderen van harte bedankt voor dit mooie resultaat.
Namens de Com. van de lampionnen optocht.

dan toch bang voor, weet u.” Uit onderzoek is gebleken dat die angst
vaak onterecht is. De meeste mensen willen best even helpen. Ondanks

en best kwiek. Haar durf ik denk ik wel te vragen eens een boodschapje
voor me mee te nemen.”
Eerlijk? Ik ben soms best eenzaam!
bekeken. Even terug in de tijd, leuk is dat. Mijn leven was heus niet
altijd makkelijk, het had niet veel gescheeld of ik was door ziekte niet

heb ik mooie tijden meegemaakt,” zegt ze terwijl haar ogen stralen.

Men moet niet denken dat het interieur van een herberg er net zo uit

hoor. Ik houd wel van een praatje, maar er zijn niet zoveel mensen

klein kastje (zie foto).

meer van vroeger. Eerlijk? Ik ben soms best wel eens eenzaam.”
Stel, die ene vraag maakt het leven mooier…
Iedere dag loopt er een aardige oudere meneer driftig met zijn stok te

Daar houd ik niet van.” Maar stel dat die ene vraag het leven mooier
maakt? Dan blijft het stil en breekt er een lach door op het gezicht
goed om na te denken over de mogelijkheden die schuilen in een simpele

Herbergier in Metslawier (deel 1)
Herbergier is de benaming
van een café-eigenaar uit
vervlogen tijden. Hier kon
je terecht voor een hapje,
drankje, of om je paard
(en wagen) te stallen en
voor een pijp tabak. Die
pijp kon je huren met
breekbare aardewerk pijp bij je te hebben. Het mondstuk nam je wel
voormalig gemeentehuis waar voorheen ook een herberg was.
Op de foto ziet u precies de zelfde pijpekop dan die ik heb gevonden.

kroeg /café tenminste al in 1885 tot haar dood in 1929.

moment en daarnaast was hij van beroep adsistent (soort veldwachter).
In huis wonen dan drie volwassenden en 4 kinderen maar waar de
herberg stond is niet bekend.

Toen die huizen leegstonden voor de sloop, zochten wij achter het oude
behang nog naar kostbaarheden. Daar vond ik een hele oude drankkaart
van ongeveer 120 bij 70 cm. Dik papier, bruin met gele letters
(zie afbeelding).

Metslawier, maar vanwege de drankwet van 1881 (die drankmisbruik

T A R I E F
van de
Consumptie

sterke drank was sindsdien een vergunning nodig die 20 gulden koste.
1860-85, 1870-87, 1879-113, 1884-57, 1889-55, 1890-53, 1910-48.

Aalzum (en omstreken)
Anjum
Ee
Engwierum
Jouswier
Lioessens
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Dan vind ik nog gegevens waar in staat, dat rond 1800 in
Oostdongeradeel 16 kasteleins zijn.
In de zeventiger jaren, in het huis tussen de boerderij Sinnema en het
huis waar voorheen de fam. S. Crans woonde op de Tsjerkebuorren, daar
over). Beetje moeilijk om uit te leggen voor de tegenwoordige jonge
generatie maar die huizen staan er niet meer.

Bock ----------- per glas

10 c.

Munich -------------------

10 c.

Stout ----------------------

15 c.

Porto --------------------- ????

nog ouder. Wat had het mooi geweest wanneer hij nu hing in het café

hoekje miste van de kaart.
genever, 450 gram suiker en 8 noten (welke noten weet ik niet), recept
uit het midden van de 18de eeuw.
Stout is een variant van de biersoort porter. De eerste stout werd
gemaakt in Londen rond 1730. De Hollandse brouwers begonnen ook
stijlen uit andere landen te kopiëren (om goed bij de afzetmarkt aan te
kunnen sluiten), zo begon men stout te brouwen.
Bock en Munich zijn oude Duitse biersoorten.

Die oude kaart lag veilig onder mijn bed, dat dacht ik tenminste.

Nieuws van de “Oanrin”

stofzuigde de slaapkamertjes altijd en kwam dan die kaart weer tegen.
Mensen die mijn vader hebben gekend, die weten hoe resoluut hij was en
voor ik er erg in had was de kaart verdwenen en Henkie woest.
Maar waar die kaart thuis hoorde zullen we nooit te weten komen,

Wist u dat het jeugdhonk elke vrijdag, zaterdag en zondag open is voor
de jeugd.
Maar van maandag t/m vrijdagmiddag is het in overleg mogelijk om het
jeugdhonk af te huren tegen een geringe vergoeding, erg geschikt voor
bijv. een kinderfeestje of een tienerfuif.
Ook voor het houden van bijv. workshops is het erg geschikt.
Lijkt dit je wat, neem dan even contact op met Titie Meinsma voor meer

het oude gemeentehuis zat.

daar woonde met zijn herberg.
Einde deel 1
Henk Tacoma.

Open Dag Voedselbank Dongeradeel
Uitslag kleurwedstijden
7 huishoudens die een pakket bij ons kwamen afhalen. Nu in het voorjaar
van 2014 maken ruim 80 huishoudens hiervan gebruik.In deze tijd van

Winnaar Herfst kleurplaat: Fenne Postma

Winnaar kleurplaat oud en nieuw:
Amarens Okkema

voor hun onderhoud.
Dank zij heel veel giften van de bevolking van Dongeradeel, winkeliers
uit onze gemeente, kerken, boeren en de landelijke voedselbank zijn wij
in staat om iedere 14 dagen een pakket met levensmiddelen aan onze
minder bedeelde bewoners uit te delen.
Om aan iedereen in Dongeradeel te laten zien wat we doen en hoe we
werken houden wij op 24 mei open dag op onze lokatie aan de Learmune
1 in Dokkum. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Naast
informatie over ons is er een grabbelton, een springkussen en een rad
van fortuin. ‘s Middags treden de Waadseesjongers op. En er is gratis

Diskear in nijsgjirrig forhael fan ús pleatslik skriuwer Willem Sijtsma.

Tajaan

gongkje steane in pôle klompen, in pear learzens en yn ‘e hoeke leit in
noch frij kreaze jas. Hy hinget him oan in spiker. As er troch it smelle
doarke yn it kafee stapt, skrillet er tebek. De reek is om te snijen. Hy
kin amper minsken ûnderskiede. De kastlein efter de taap begroetet him

oan ‘e oare kant fan ‘e dyk, dúdlik hearre. Op it úthingboerd stiet fel
de ruten sitte twa izeren ringen. Dêr waarden eartiids de hynders
beammen is slim skansearre. Krekt op fytssealhichte, tinkt er.
Hy rint foar de gevel lâns. De gerdinen sitte ticht. Oan
wearskanten en boppe it gerdyn skynt in felle stripe ljocht en tekenet
in fjouwerkant yn it grint. Hy moat hjier wei. Hy hat Saakje tasein

man waggelt efter him oan nei it plak dat dêral foar him frij hâlden is,

ast by bliuwe wolst. Wêr komst sa let wei?” Hy giet er net op yn.
moatst ha, Wibe?” De kastlein hellet in stompke poatlead efter it

Skriuw it efkes op ‘e balke, wolste”. De man grommelet wat en seit dan
jûn. Hy doarst har net oan te sjen. Gau wie er by har lâns strûpt, nei de
heal liter jonge helle.”
Hy hearde it mar amper mear. Hy moast hjir wei. Fuort moast er.

tinkt oan Saakje en ‘e beide bern. Oan wat hja sei, oer de kofje en de

yn. Hy wit it sa krekt, omt er it jild niis stikem ût Saakje har jildbakje
helle hat. Underweis hjirhinne hat er him wol hûndert kear foarnaam

Mei muoite kriget er de doar fan ‘t slot. Der baarnt noch ljocht.
Hy sjocht der net frjemd fan op. Like wis as hja der 4 oere mei him

hat er it sein. En no stiet er hjir, yn ‘t ferljochte fjouwerkant yn ‘t
grint. Hy sjocht nei de stripe ljocht op ‘e grûn. Fanalles komt by him
boppe yn ‘t fjouwerkant. Dêr hat er eartiids wol sitten, yn tsjerke.

thús komt, wêr dan ek wei. Troch it rútsje yn ‘e keammersdoar sjocht
er har sitten, yn ‘e âld stoel foar de kachel. De fuotten heech oplutsen,
sit hja te sliepen, de mûle wat iepen. No earst falt it him op hokfoar
djippe fâlden hja yn it antlit hat, yn ‘e hals en ‘e foarholle. De strôt

de pest. O nee, hy ferwyt it gjinien. Hy hat it der nei makke. Hy is in
Hy stapt út it fjouwerkant, de doar foarby. In kâlde wyn jaget
him yn ‘e mjitte, as er om ‘e hoeke fan ‘e muorre komt. Hy docht de
boppeste knoop fêst fan syn âlde feale jekker. It is inich kâld yn ‘e
wyn op. Sil er dochs mar net werom gean? Foar de wyn del nei hûs? Nei

it taffeltsje oan ‘e oare kant leit in protsje dat se dien krigen hat. It

”se binne alhiel te ponge”. En dêr hat hja no de hiele jûn mei dwaande
As er de doar hoeden iepen docht wurdt se wekker ût ‘e wiffe sliep.

De beide reaukes op ‘e tafel, de sûker en molke der al yn. Sels hat hja
ek noch neat hân, tinkt er. It romerke al klear set op it taffeltsje. In

sêft. Dan kin er him net mear goed hâlde en begjint te gûlen as in bern.
Hja kriget him by de hân en laat him nei de stoel neist har. Alles smyt
er der út. Dat er har sa faak bestellen hat, fan syn striid tsjin ‘e drank.

mar dokter sei datst dat sels earst tajaan moatst, foardat der wat oan
dien wurde koe”.
Lang ha hja noch sitten te praten, hân yn hân. It waard ien fan ‘e
lokkichste jûnen fan harren hiele libben. En de oare moarns binne hja

Activiteiten in ”De Skûle”

Dag

Datum

Activiteit

Ruimte

Dinsdag

18 mrt

Kledingverkoop
(Bekkema)

Romsicht 15.00 uur

Sionssjongers uit
Niawier

Romsicht 19.30 uur

21 mrt

N.L. Doet

Romsicht 9 00 – 16.00 uur

22 mrt

N.L. Doet

Romsicht 9 00 – 16.00 uur

25 mrt

Spelmiddag

Romsicht 15.00 uur

28 mrt

Pannenkoeken dag

Romsicht 16.00 – 17.15 uur

Woensdag 19 mrt

Dinsdag

Dinsdag
Dinsdag

8 april Knutselmiddag
15 april Spelmiddag

Aanvang

Romsicht 15.00 uur
Romsicht 15.00 uur

Woensdag 16 april Paas broodmaaltijd Romsicht 16.30 uur
25 april Bingo

Romsicht 15.00 uur

ADVERTEREN
IN DIT BLAD?

Dinsdag

29 april Schoenenverkoop

Romsicht 10.00 uur

Dinsdag

6 mei

Shantykoor

Romsicht 19.30 uur

Dinsdag

13 mei

Spelmiddag

Romsicht 15.00 uur

Dinsdag

20 mei

Kledingverkoop

Romsicht 14 – 16.00 uur

23 mei

Bingo

Romsicht 15.00 uur

Neem contact op met SPRINT

Dinsdag

10 juni

Tel. 0519 - 293491

Dinsdag

24 juni

Spelmiddag

Romsicht 15.00 uur

27 juni

Bingo

Romsicht 15.00 uur

gvdvsprint@hotmail.com

steden

Romsicht 15.00 uur

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

Kapeldiensten
Donderdag

Koersbal

20 maart

Theaterstuk JUSTER IS FUORT

15.30 uur

26 Maart

15.00 uur
15.00 uur

Donderdag

27 maart

15.30 uur

9 april

Donderdag

3 april

15.30 uur

23 april

15.00 uur

Donderdag

10 april

15.30 uur

7 mei

15.00 uur

Donderdag

17 april**

15.30 uur

21 mei

15.00 uur

Donderdag

24 april

15.00 uur

4 juni

15.00 uur

Donderdag

1 mei

15.30 uur

18 juni

15.00 uur

Donderdag

8 mei

15.30 uur

11 mei*

10.45 uur

Donderdag

15 mei

15.30 uur

Donderdag

22 mei

15.30 uur

Donderdag

5 juni

15.30 uur

Donderdag

12 juni

15.30 uur

Donderdag

19 juni

15.30 uur

Donderdag

26 juni

15.30 uur

* Heilig avondmaal
**Witte donderdag Heilig Avondmaal

Het stuk gaat over een moeder (Jetske) die wordt getroffen door een
beroerte. Haar zoon (Wytse-Johannes) vind zijn moeder liggen over
herkent haar eigen zoon niet meer. Maar Jetske heeft nog wel zin in de
toekomst. Juster is fuort laat zien wat voor impact een beroerte heeft
op de mensen die het aangaan zowel de getroffene en partner/kinderen.
De zoon in het stuk moet net zo hard een nieuwe manier van leven vinden
als zijn moeder. Het is een stuk, waar een andere toekomst in de plaats
moet komen dan voorheen gedacht. Jetske wordt gespeeld door Hilly
Harms van de serie Baas Boppe Baas. Wytse-Johannes wordt gespeeld
Het wordt opgevoerd in theater Meersicht in Eastermar. De hele maand
maart vrijdag en zaterdag avonden om 20.00 uur en zondagmiddags om
15.00 uur. Met uitzondering zondag 16 maart dan is het een gesloten
voorstelling van de mantelzorg Dongeradeel/Dantumadeel met de
hersenletselvereniging Fryslan.
theatermeerzigt.nl tel.nr. 0512-471232 it stik is in Frysk.

Bijbelstudie
10 april, 15 mei.
Een ieder van 55 jaar en ouder wordt van harte uitgenodigd aan deze
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

Beetsterzwaag, Dokkum, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Dan 5

t.z.t. op de site van revalidatie Friesland. Dan de wandeltochten alleen
uit Beetsterzwaag bij het revalidatie centrum. De 35 km. 25 km. 15 km.
en de 10 km. er kan gestart worden tussen 08.30 uur en 11.00 uur. De
10 km. is rolstoel geschikt.

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

situaties
22 20 33
22 80 20
0900-8844

Dorpsagente

0900-8844

Gemeentehuis Dongeradeel
Wijkbeheer

29 88 88
29 87 77

Pedicure
Mevr. Cuperus

Akke Greetje Mooibroek

Scholen
Christelijke basisschool de Rank
Roptawei 7

Peuterspeelzaal De Pikestjelp
Stasjonswei 12

Thuiszorg

Thuiszorg
Storingsnummers
Electriciteit & gas
Kabel
Water

0800-9009
0519 701 701
0800-0359

Ziekenhuis
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur)

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

0900-11 27 112

Huisarts:
H.M.A. Wijmenga
B.Bekkerstrjitte 19

Tandarts:
A.A. Herbig
Roptawei 22

Protestantse gemeente Metslawier/Niawier:
Rehoboth en gebouw de Schakel,
De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7
worden beluisterd op FM 102.8”
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte Niawier
Kleastertsjerke Niawier
Verenigingen
Aktiecomite Roemenië:

Begrafenisvereniging

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

Dorpsbelang

Sportverenigingen en voorzieningen
Buiten manege M.F. Loanstrjitte
Gymnastieklokaal en sportveld De Singel 4
Biljartclub 55+ (in de Skûle)

Feestcommissie:
Dartclub “Veldzicht”
Inl. Harold Wiersma www.metslawierdarts.nl
Groencommissie:

Hengelsportvereniging

Jeugdhonk de Oanrin
De Singel 6

IJscomité

Kaatsvereniging “Lyts begjin”
Kerkelijke verenigingen
Geref. Vrouwenvereniging

Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging

Ondernemersvereniging Metslawier/Niawier/Wetsens:
Secr. H.A. Meinema, Stasjonsweg 9,

Sportstichting Metslawier e.o.:
Secretaris Titie Meinsma
Penningmeester Jan Popkema
Leden Doede Jongeling, Bregt Elgersma
en Johanna Douma
Organisator van de jaarlijkse Wandeltocht

Tel. 24 22 93

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
stasjonswei 23
Kapsalon Jacinda
Museum “De Veteraan” Oldtimers
Openluchtspel 2010
Café Veldzicht Roptawei 14

Penningmeester Jan Popkema
Secretaris Doede Jongeling

Regio Postagentschap:
en Janny Geerligs-Hooiveld

Tel. 24 18 82
Tel. 24 20 71

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.
De € 5,- contributie kan toch niet de belemmering zijn om lid te worden?
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
en ondertekend inleveren bij onze penningmeester, het jaarlijkse lidmaatschap
van € 5,00 moet geen belemmering zijn toch?
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

Telefonische bereikbaarheid De Skûle

KNRM Lauwersoog zoekt bemanning voor de reddingboten

In verband met klachten over de telefonische bereikbaarheid van De
Skûle wil ik u graag informeren over hoe wij het beste te bereiken zijn.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) redt en
helpt kosteloos mensen. Het reddingstation Lauwersoog is 24 uur per
dag en 365 dagen per jaar oproepbaar in geval van nood. Het station
bestaat geheel uit vrijwilligers en heeft twee reddingboten. Met deze
twee boten zijn we actief op de Waddenzee en het Lauwersmeer.
Door het vertrek van bemanningsleden dreigt er vooral overdag een
tekort aan opstappers te ontstaan. Om altijd voor een alarm uit te
kunnen varen zijn we dan ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

(liefst tussen 10.00 en 14.30 uur)
langer aan de lijn. Bij geen gehoor kunt u ook bellen met (0519) 244 538.
Het oude nummer (0519) 244 545 is nog steeds in gebruik, u wordt dan
echter doorverbonden via Dongeraheem.
Indien uw familielid of naaste in De Skûle woont dan is hij/zij te
bereiken op het eigen telefoonnummer. Woont uw familielid of naaste
op afdeling De Klink dan kunt u op de afdeling het rechtstreekse
nummer vragen.
Met vriendelijke groet,
Nely van der Sluis
zorgmanager De Skûle

Dag van de beroerte
De 2e dinsdag in mei (13 mei) is het de dag van de beroerte. Per jaar
worden er 41.000 personen getroffen. In alle ziekenhuizen in Fryslan
wordt hier aandacht aan geschonken, door middel van voorlichting
door zowel de neurologieverpleegkundigen als vrijwilligers van de
Hersenletselvereniging. Nadere informatie zult u t.z.t moeten halen
uit de krant e.d.

We zoeken gemotiveerde mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar,
die binnen een straal van maximaal 15 minuten rijden van Lauwersoog
wonen en werken, en ook overdag beschikbaar zijn.
dat u d.m.v. een pieper kan worden opgeroepen. De vrijwilligers kunnen
wel hun beschikbaarheid aangeven. Er wordt iedere maandagavond
geoefend van 19.00 tot 22.00 uur.
We bieden een nuttige vrijetijdsbesteding waarbij u met modern
materiaal andere mensen kunt helpen. Ook krijgen alle vrijwillige
bemanningsleden opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid,
navigatie, techniek en communicatie.
De vrijwilligers van KNRM Lauwersoog vormen een hecht en enthousiast
team en er wordt gezorgd voor een gezellige en veilige werkomgeving.
De vaste oefenavond is op maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

secretaris@lauwersoog.knrm.nl of 06-22464600.

http://www.knrm.nl/werken/vrijwillige-redders/

TiGaModa organiseert 28 + 29 Maart
een 2Daagse kledingbeurs !!
Dit jaar een nieuw concept op een nieuwe
(vaste) locatie.

voor Dames/Heren en of Kinderkleding

Activiteiten Café Veldzicht
22 maart 2014
kinderbingo, vanaf 16.00 uur
9 april 2014
Paas bloemschikken, aanvang 20.00 uur.
van het Café. Opgeven t/m 29 maart 2014.

voor kinderkleding & speelgoed

DE OERSLACH 2 METSLAWIER

14 apri 2014
Jaarvergadering Dorpsbelang, aanvang 19.30 uur
Agenda etc worden tzt bezorgd.
26 april 2014
Koningsdag, activiteiten vanaf 15.00 uur, nadere info volgt.
17 mei 2014
kaarten (op is op).

Meer info of aanmelden ? Mail naar tigamoda@gmail.com
En/of kijk op facebobook www.facebook.com/tigamoda

Reguliere klaverjasavonden (dorpsklaverjassen 2e vrijdag en
maatklaverjasen laatste vrijdag v.d. maand)
Bingo (3e vrijdag van de maand)

Mvrgr, Tineke & Gaby
TiGaModa
www. tigamoda@gmail.com
“like” ons ook op facebook en blijf op de hoogte van al onze
beurzen ! www.facebook.com/tigamoda

Tennistoernooi Jeugdhonk
Op 18 mei 2014 zal er weer een tennistoernooi worden georganiseerd
voor Jeugd vanaf 12 jaar en voor de vrijwilligers van de Oanrin.
Opgave op het aanmeldingsformulier in de Oanrin of op mail
liviusmeinsma@knid.nl

De nieuwe werkwijze houdt ook in dat medewerkers van het Wmo-team

Damwâld/Dokkum, 4 maart 2014
Geacht bestuur,
Op het gebied van Welzijn en de Wmo zijn de gemeenten Dantumadiel
en Dongeradeel samen met welzijnsorganisatie het Bolwerk overgegaan

Specialisten en Mienskipswurkers. In de bijlage kunt u zien wie dat voor
uw dorp of wijk is. Komende tijd zullen de medewerkers contact met u
opnemen om zichzelf en de nieuwe werkwijze bij u te introduceren. Het
staat u natuurlijk ook vrij om zelf contact te zoeken.
Hieronder zullen we kort toelichten wat de verschillende functies
inhouden, en wat zij voor u en uw inwoners kunnen betekenen.
De Meitinker (meedenker) helpt bij het verkennen van de
mogelijkheden voor goede zorg op huishoudenniveau. De Meitinker

eerdere mailing hierover hebben wij toegezegd u nog nader te
informeren.
Wat houdt gekanteld werken ook al weer in?
Bij de kanteling blijft het doel voorop staan dat iedereen kan meedoen
in de samenleving, alleen ligt de nadruk meer op de eigen kracht van
inwoners. De totale situatie wordt samen met u bekeken en niet alleen
kaart gebracht. Daarbij kijken we samen naar de eigen mogelijkheden,
maar ook naar oplossingen die in uw omgeving gerealiseerd kunnen
worden. Is dit geen optie, dan kunnen eventuele voorzieningen worden
ingezet. Op deze manier kunnen we met minder geld toch goede zorg
blijven regelen.

Meitinker komt hiervoor bij de mensen thuis. Mocht uit het gesprek
blijken dat een voorziening moet worden aangevraagd, dan wordt die
aanvraag door een Specialist in behandeling genomen. Deze Specialist
kijkt of u daadwerkelijk voor een voorziening in aanmerking komt
(indicatiestelling).
Uw organisatie speelt een belangrijke rol in het informele netwerk
en de eigen omgeving van inwoners. Mogelijk betekent dat, dat een
Meitinker ook bij u komt voor informatie of advies, of een beroep wil
doen op mogelijkheden die u kent binnen uw dorp of wijk. Hierover
wordt u dan door de Meitinker benaderd. Maar u kunt ook bij de
Meitinker terecht als u zich zorgen maakt over iemand uit uw omgeving.

Wat betekent dit voor u als dorpsbelang en voor onze inwoners?
jaar in een deel van de gemeentes is geëxperimenteerd, uitgebreid
naar alle dorpen en wijken. Er zijn clusters gemaakt van dorpen
en wijken, waarbinnen een team van medewerkers uit de Wmo en
contactpersonen voor vragen en initiatieven op gebied van wonen, zorg
en welzijn.

Mienskipswurker van
belang. De Mienskipswurker stimuleert en ondersteunt inwoners en
organisaties op sociaal gebied, zoals bijvoorbeeld het organiseren van
een Burenhulpdienst. De Mienskipswurker houdt zich bezig met alle
leeftijdsgroepen, van jong tot oud. Doel van de Mienskipswurker is
om initiatieven, mogelijkheden, mensen en organisaties aan elkaar te
verbinden. Maar ook om bij mensen die zichzelf goed redden energie

en kracht los te maken om wat te betekenen voor
in een dorp een oplossing voor individuele
vragen kunnen zijn. Bijvoorbeeld samen eten
als oplossing voor eenzaamheid. Daarmee richt
de Mienskipswurker zich op het inzetten en
versterken van de sociale structuur in een dorp.
Deze nieuwe werkwijze houdt overigens ook in
dat de Wmo-loketten, zoals we deze kennen, gaan
sluiten. De medewerkers komen immers naar de
dorpen en wijken toe.
Contactgegevens
contact opgenomen worden met de Meitinkers of
Mienskipswurkers via telefoonnummer 14 0511
wmoloket@dongeradeel.nl of
wmoloket@dantumadiel.eu .
Met vriendelijke groet,
Annewiep Bloem, interim-manager

Reinder Meekma, beleidsmedewerker Welzijn
Gemeente Dantumadiel, Team Wolwêzen en
Ûnderwiis

Gemeente Dongeradeel, Afdeling Ontwikkeling

