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Van de redactie

In dit derde nummer zo vlak voor de vakantie hebben wij
weer heel wat te melden. Maar eerst onze excuses voor
het te laat verschijnen van deze krant, onze oude drukker is er mee gestopt en wij moesten op het laatste moment op zoek naar een nieuwe drukker. Door de korte tijd
die wij hadden, kan er hier en daar nog wel een foutje in
de krant staan. Wij werken eraan om de layout/opmaak in
het volgende nummer helemaal op orde te hebben. Het
bestuur is ook nog steeds opzoek naar versterking, wij
zoeken iemand die digitaal facturen kan maken en dit voor
ons bij wil houden in Excel. In onze vaste rubrieken vindt
u buurtnieuws, nieuws van de verenigingen, de activiteitencommissie Nije Warf en schoolnieuws. In bedrijf in de
schijnwerpers het bedrijf dat er de vorige keer ook in stond
maar niet te lezen was, deze staat er nu goed in. Bovendien is er ook een verslag met foto`s van de Expo DriezumWâlterswâld. Onze dorpshistoricus verhaalt over de klok in
Driezum en ook wekaje stuurde ons een bericht van honderd jaar geleden over de klok. De taalbuorkerij van Hotse
gjit oer “oersette”. De vrijwilligers van de paardendagen
zijn al druk bezig met hindernis opbouwen en u kunt zich
al opgeven voor de Kennedymars, of andere looptochten.
In het volgende nummer verslagen van alle zomerse
evenementen.
Wij wensen u veel leesplezier, een prettige vakantie en
heel veel mooi weer.
ps. 7 juli ringrijden Driezum-Wâlterswâld
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Kinderwarfdag!
Woensdag 29 augustus is er weer een kinderwarfdag ! deze dag begint om 10.00 uur en eindigt om 21.00
uur in dorpshuis de Nije Warf. Het belooft weer een actieve en gezellige dag te worden met allerlei spelletjes
etc.! En ’s avonds hebben we natuurlijk weer disco!!
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zijn van harte uitgenodigd! De kosten bedragen €7,50 en moeten bij
inleveren van strookje worden betaald.
Opgeven graag voor 20 juli. bij Johanna Boersma Bonifatiusstrjitte 24 Wâlterswâld.
ja, ik wil graag naar de kinderwarfdag 29 augustus
Naam:…………………………………………....
Adres:…………………………………………….
Groep:…………………………………………....
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Bedrijf in de schijnwerpers
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Van onze dorpshistoricus

Nieuws uit het jaar 1939

In deze nieuwe rubriek duikt dorpshistoricus Jouke
Dantuma in het verleden van Driezum en Wâlterswâld
door krantenberichten uit een willekeurig jaar onder
de loep te nemen. Hoewel willekeurig. In deze editie, maar ook de volgende, staat de klok uit de toren
van Driezum centraal. De aanleiding is natuurlijk dat
de Driezumers een tijdje zonder kerkklok moeten
leven. Voor de ene een geschenk maar voor velen
een gemis.
Op 1 maart 1939 berichtte de Leeuwarder Courant
ook over de Driezumer klok onder de titel: ‘De klok
te vroeg geluid’. Alle van der Meulen (timmermansknecht) en Marten Dijkstra (arbeider) beide 19 jaar
en wonende te Driezum waren namelijk op Oudejaarsavond de kerktoren binnengedrongen en hadden de
klok te vroeg laten luiden. De klok en zijn toren blijken
sowieso uitdagende objecten voor vele personen. Als
zoon van de koster boezemde de klok mij veel ontzag
in. Op gezette tijden mocht ik de toren beklimmen om
te genieten van een prachtig uitzicht over ‘de Dokkumer Wâlden’. Mijn vader waarschuwde altijd: ‘pas
op voor het luiden van de klok’. Met andere woorden
kom niet in de buurt van de klok als deze gaat luiden, want de kans dat je doof wordt is groot. En dan
waren er die durfals die zich soms lieten uitdagen om
over de niet omheinde balustrade (ongeveer 50 centimeter) te lopen die de spitse toren scheidt van het
vierkante gedeelte. Bij mij zijn bekend dat deze levensgevaarlijke stunt door Klaas van der Meulen (van
Hans en Eiby) en Piet Uitterdijk zijn uitgevoerd. Ook
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moet een vrouw dit kunstje hebben geflikt. Graag zou
ik weten wie zij was.
Maar terug naar de klok. Een belangrijke reden dat
een klok in het verleden verloren ging was dat deze
eenmaal stuk kon worden geluid. Dit is nu ook gebeurd met de Driezumer klok. In de loop van de 15e
eeuw toen geschut een steeds belangrijker plaats
ging innemen, gingen de klokgieters zich meer en
meer bezighouden met het gieten van eveneens
bronzen kanonnen. Zozeer zelfs dat het vervaardigen van klokken bijzaak werd. Daarnaast werden in
het verleden klokken gevorderd voor de oorlogsindustrie. Hiervan zijn voorbeelden van bekend ten tijde van de Opstand tegen Spanje (eind 16e eeuw).
Tot ongeveer 1550 was Kampen het Gieterscentrum
dat de Friese markt beheerste, waar Geert van Wou,
misschien wel Nederlands grootste klokkengieter,
een uiterst belangrijk bedrijf opzette. Daarvoor was
Utrecht de belangrijkste gietersstad. De enorme groei
van het aantal klokken rond 1600 zal vooral te danken zijn geweest aan de opbouw van het protestantse
kerkwezen. Toen de Reformatie stevig was gevestigd
en de omstandigheden het toelieten, kon men weer
gaan denken aan het inhalen van de achterstand. De
markt werd zelfs zo groot, dat een aantal gieters zich
permanent in Leeuwarden kwam vestigen. Hieronder
was Hans Falck van Neurenberg, die in 1617 de klok
van Driezum, 705 kilo, met een diameter van 108
centimeter goot. Dit jaartal mankeert de grote tijd van
‘autochtone’ gieters’ waarvan Falck de eerste was.
Zijn laatste klok dateert van 1634.
In de volgende aflevering zal ik aandacht schenken
aan de personen en hun wapens die afgebeeld zijn
op de klok die nu ter reparatie in Duitsland vertoeft.

In de Tweede Wereldoorlog
werd
ook
de klok uit de toren
van Driezum door de
Duitsers uit de kerk
genomen. Tussen oktober 1942 en september 1943 verschenen
overal in ons land werkploegen onder aan de
kerktorens, gewapend
met kabels en takels.
In opdracht van Reichskommissar Seyss-Inguart werden de kerkklokken uit hun torens gehaald.
Iedere klok, veelal honderden kilo’s zwaar, bestond
voor 80% uit koper en 20% uit tin. Schaarse grondstoffen voor het Nazi-Duitsland. Er bestond een lijst
van de meest belangrijke klokken en carillons, die in
ieder geval gespaard moesten blijven. De overige
klokken werden verdeeld over vier categorieën. Tot
de A-klokken werden gerekend de modernere klokken, tot de B-klokken de oudere, iets waardevollere
klokken en tot de C-klokken de meest waardevolle,
historische klokken, die zo lang mogelijk behouden
diende te blijven. Tenslotte waren er nog onbeschermde beiaarden. De eerste metaalvordering vond al
op 18 juni 1941 plaats: ‘Iedere beschikking over zich
in het bezette Nederlandse gebied bevindende voorwerpen, welk geheel of voor een overwegend deel uit
koper, nikkel, tin, lood of legeringen daarvan bestaan,
is verboden’. De verplichting tot inlevering gold toen
nog niet voor o.a. kerkklokken, die wel onder de
tweede metaalverordening van 23 juli 1942 vielen.
In het gunstigste geval werden de klokken gewoon
naar beneden getakeld, maar soms lieten de werklieden de klokken naar beneden vallen. De klokken
werden naar één van de 24 opslagplaatsen gebracht.

Hier werden naast klokken ook melkbussen, pannen,
kronen, armen en andere gevorderde metaalwaren
opgeslagen. Na aankomst wogen en registreerden
de Duitsers de klokken. De klok uit de toren van de
Hervormde kerk uit Driezum werd opgeslagen op het
terrein van NV. Teka houthandel te Meppel. Vanuit de
opslagplaatsen werden de klokken per trein of per
boot naar Hamburg getransporteerd. Hier wachten
duizenden klokken hun lot af. De verwerking van
de klokken, dat wil zeggen het omsmelten van het
metaal, gebeurde vanaf juli 1942 alleen nog maar
in Hamburg, vanwege de grote capaciteit van de
smeltovens daar. Na 4 november 1944 werden er
geen Nederlandse klokken meer omgesmolten. De
laatse klokkenzending was opgeslagen bij het Reiherstieg Holzlager. Hier werden inderdaad de klokken uit Meppel gevonden,
waaronder die van Driezum. Per boot kwamen de
Friese klokken op 22 december 1945 in Harlingen
aan. Bouwbedrijf Jorritsma uit Bolsward bracht de
klokken per boot of vrachtauto naar de plaats van
bestemming. Soms haalden de dorpsbewoners
zelf de klok uit de haven
van Harlingen. Of de Driezumers dit ook hebben gedaan is mijn niet bekend.
Werknemers van Jorritsma brachten de klok weer op
zijn plaats. Dit gebeurde in Driezum onder toezicht
van architect Andries Baart uit Leeuwarden.
Gebruikte bronnen:
Klokkenvordering 1942-1943: H.J. van Nieuwenhoven
Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet: Drs. Jenneke
I. Lambert-Avis
Luidklokken in Friesland voor 1650: Gerrit Verhoeven

Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Kennedymars 2012

de langeafstandlopers.

De Elfstedentocht en de Slachte zijn geweest en
daarna is het vooruitkijken naar de Kennedymars
eind augustus.
De Kennedymars wandelen is een uniek gebeuren, daar deze tocht in het donker begint op vrijdagavond en bij daglicht eindigt.
Het begin van de route is hier en daar verrassend verlicht, daarna tegen middernacht wordt
echt in het donker gewandeld, met misschien wat
sfeerverlichting van de maan. Tussen het donker en licht ervaart u het opkomen van de zon,
het ontwaken van de natuur met de geluiden
van o.a. vogels, een prachtige gewaarwording.
Op de route zijn bij het krieken van de dag de eerste
muzikale klanken, die door verschillende artiesten ten
gehore worden gebracht, al van verre te bespeuren.
Verder op het programma: de 40 km Nachtmars. De
wandelaars van de 40 km Nachtmars zullen dezelfde
ambiance van het nachtwandelen ervaren.

De dagwandelaars kunnen op zaterdag kiezen uit 40
km of 20 km en natuurlijk is er weer de Kennedy Juniormars. Deze mars van 8 km is niet alleen voor de
jongeren onder ons, maar voor iedereen, dus ook in
gezins-, familie- of schoolverband.
Kortom, in het weekend van eind augustus kan er
gewandeld worden van vrijdagavond 22.00 uur tot
zaterdagmiddag 18.00 uur in ons prachtig stukje
Fryslân.
Woont u aan de route? Dan kunt u de wandelaars
steunen door uw omgeving te versieren.
De Kennedymars Fryslân wordt mogelijk gemaakt
door vele sponsoren en heel veel vrijwilligers, hiervoor onze grote dank!
NB. De Foarwei wordt i.v.m. het wandelevenement
deels afgesloten vanaf vrijdag 24 augustus 16.00 uur
tot zaterdag 25 augustus 18.00 uur. Wij vragen de
aanwonenden begrip voor dit ongemak.

Daarnaast heeft de organisatie dit jaar opnieuw hun
evenement uitgebreid en wel met de 25 km Nachtmars, dit op veler verzoek. Al is deze mars niet zo
lang, toch zullen de wandelaars van de 25 km Nachtmars wel degelijk dezelfde ervaring ondervinden als

PROGRAMMA WANDELEVENEMENT KENNEDYMARS FRYSLÂN
VANUIT FEESTTENT BIJ “DE NIJE WARF” TE WÂLTERSWÂLD
MARS		
Kennedymars
40 km Nachtmars
25 km Nachtmars
40 km Dagmars
20 km Dagmars
Juniormars 8 km
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Datum
Vrij 24 aug
Vrij 24 aug
Vrij 24 aug
Zat 25 aug
Zat 25 aug
Zat 25 aug

Start Voorinschrijving
Vrijdag 24 AUG
22.00 uur
€ 20,00
€ 25,00
23.30 uur
€ 12,50
€ 17,50
22.45 uur
€ 10,00
€ 15,00
8.00-10.00 uur			
8.00-12.00 uur			
10.00-14.00 uur			

Zaterdag 25 AUG

€ 7,50
€ 5,00
€ 4,00

ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema
Freulestrjitte 7 Driezum
0611 031 337
gfennema@knid.nl

Voor het plaatsen van alle
soorten keukens, ongeacht
waar u de keuken koopt
tel.
0641 269 340

Chris Damstra
HG v/d Veenstrjitte 22
9114RR Driezum
c.m.damstra@knid.nl
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Nieuws van de verenigingen
Nieuws van Excelsior!

Zaterdag 2 juni was het dan
zover! Excelsior meets Different 8! In de vele reeksen
Excelsior meets…. dan nu
een concert met Different 8.
Een band die zichzelf omschrijft als een coverband, maar dan voor in de kerk!
De hele dag zijn er mensen aan de slag geweest om
de zaal in orde te maken. Om 20.00 uur zat de zaal
vol! Geweldig zoveel publiek!
Excelsior startte met de mars Everest. Na een aantal stukken gespeeld door de brassband was Different 8 aan de beurt. Ze begonnen met het lied: Draw
me close to you. Hiermee werd duidelijk dat het een
bijzondere avond zou worden! Excelsior en Differ-
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ent 8 speelden afzonderlijk maar ook samen. Voor
de pauze werd er afgesloten met een gospelmedley gespeeld en gezongen door beide groepen. Na
de pauze werd er ook samen gespeeld: Set fire to
the rain van Adele. Ook The Rose kwam voorbij en
de avond werd afgesloten met I will follow Him, het
bekende lied van de film Sister Act. Met een staande
ovatie werden beiden bands bedankt. We kunnen
terugkijken op een zeer geslaagde avond!

Chr. muziekvereniging Excelsior
Hierbij wil ik nog de sponsors noemen die ons gedurende het jaar met een financiële bijdrage ondersteunen. Sponsors bedankt!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timmerfabriek MEWO BV Wâlterswâld
Automobielbedrijf Boersma Wâlterswâld
Bouwbedrijf A.J. van der Meulen
Handelsonderneming Schaafsma
Meubelmakerij P. Postma Driezum
Damstra Installatietechniek BV
Driezum Autobedrijf Zijlstra Damwâld
Hoveniersbedrijf A. Feddema Wâlterswâld
Kommerie Meubelen Damwâld
Mobiele Houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedicure B. de Vries- Hansma Wâlterswâld
Houtrecycling vd Galiën BV Koatstertille
Tuincentrum E. Uiterdijk Driezum
Loonbedrijf en E de Wit Driezum
Fa. G. en J. Bremer Wâlterswâld
Auto- onderdelenbedrijf Broersma Driezum
Damstra keuken- en badkamermontage
Jouke Dantuma Advies Driezum
Bouwkundig servicebureau de Brêge
Reitsma opleidingen Driezum
Hamersma Bouwkundig Adviesbureau
Agrilog Wâlterswâld
Loon- en grondverzet Durk van der Beek
HUBO Doe Het Zelf Markt Damwâld
Ludema Kraanverhuur en Grondverzet
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VV Viod
Vier keer de kar door Driezum en
Wâlterswâld

In de najaarsreeks werd E1 zoals bekend, kampioen.
In de voorjaarsreeks mochten ook de voetballers van
F1, E3 en de B1 een rondrit op de kar door de dorpen
maken. Maar liefst vier teams eindigden dit seizoen
dus op de hoogst haalbare plaats. Geweldig!! Daar
naast kan VIOD trots zijn op een nieuwe gediplomeerde trainer. In mei behaalde Jasper van der Veen
zijn TC3, super!
Inmiddels hebben we weer vele activiteiten gehad.
Onder andere een ballonwedstrijd tijdens de opening van de nieuwe kleedkamers, het 4-4 toernooi in
mei en de laatste techniektraining op 1 juni. Die dag
speelden de F’s hun Broekster Wâlden toernooi, F1
bleek ook daar voor alle tegenstanders te sterk en
werd toernooiwinnaar. Een dag later konden de D’s
niet voor verrassingen zorgen, maar werden de C’s
wel tweede. Op het moment van schrijven moeten de
E’s en de B’s hun toernooi bij de buren nog spelen.
Ook het Straatvoetbal in Emmeloord stond op 2 juni
gepland. Een afgevaardigd deel van de D’s en twee
E-teams waren daar een makkelijke prooi voor de
hoofdklassers die daaraan meededen. De geplande
familiedag is gewijzigd in een Schijt je Rijk activiteit
die zal worden gehouden op 8 september - dus aan
de start van het nieuwe seizoen.

Viod F1 kampioen

leiders eveneens. De commissie zal volgend jaar in
een iets andere formatie doorgaan. Folkert de Boer
en Anke Margryt Jacobs stoppen. Henk Deelstra en
Klaas Postma nemen hun plaatsen over.
Al met al kan er terug worden gekeken op een mooi
seizoen met weinig strubbelingen, goede resultaten
en een mooie ploeg vrijwilligers. We hopen zo ook
seizoen 2012-2013 te mogen beleven na de zomerstop!

VIOD dames stoomt door naar de
hoofdklasse

In een ongekend succesvol seizoen heeft VIOD
dames 1 de dubbel gepakt. Na het kampioenschap mocht het team van trainer Gideon van Ligten
in Genemuiden ook de KNVB beker uit handen van
districtsvoorzitter Jan van Driel in ontvangst nemen.
Door de promotie naar de eerste klasse is VIOD het
hoogst spelende Friese elftal in het vrouwenvoetbal.
Dit komt omdat zowel Be Quick Dokkum als Oerterp
degradeerden uit de hoofdklasse. De doelstelling
voor het volgende seizoen is dan ook handhaving. De
indeling van de hoofdklasse is als volgt: Be Quick’28
II, HTC en het talententeam van PEC Zwolle (allen
Zwolle), Reiger Boys (Heerhugowaard), War tburgia
(Amsterdam),
Smerdiek
(Sint Maar tensdijk),
Odysseus’91 (Utrecht), RVVH (Ridderker k), Ter
Leede II (Sassenheim), SSS (Klaaswaal), Oostkapelle, SC ’t Zand (Tilburg). De verste uitwedstrijd zal
tegen Oostkappelle zijn, namelijk 353 kilometers.
VIOD dames 2 handhaafde zich met een keurige
zesde plaats in de derde klasse en wonnen brons op
de bekerfinale in Buitenpost. Elly Bouius heeft afscheid genomen van de voetbalsport. Na 29 seizoen
hing zij haar voetbalschoenen na afloop van een afscheidswedstrijd tegen oud-collega’s definitief in de
wilgen.
VIOD dames 3 kwam na de winterstop op stoom en
eindigde op een fraaie tweede plaats. Dit was het
beste resultaat ooit in haar historie.

Viod E3 kampioen

VIOD MC1 maakte het als enige kampioen Berlikum
lastig. Thuis werd gelijk gespeeld en uit onverdiend
verloren. Omdat Trynwâlden speelsters van dames
1 opstelde ging die wedstrijd kansloos verloren en
konden de titelaspiraties in de koelkast worden gezet.
VIOD C2M behaalde met de zesde positie een
keurige middenmoot in de derde klasse jongensvoetbal en gaat het volgende seizoen op jacht naar een
hogere klassering.
VIOD MD pupillen wisten op de valreep nog het toernooi van BroeksterWâlden te winnen. In de reguliere
competitie moest men zich tevreden stellen met een
tweede plaats achter het ongenaakbare Be Quick
Dokkum.

Inmiddels zijn we als jeugdcommissie druk bezig
met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
De indelingen zijn bijna rond en de trainers en
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Viod B1

De lessen zijn om:
• 16.45 uur groep 3, 4 en 5
• 17.30 uur groep 6, 7 en 8
• 18.30 uur 12 +
• 19.30 uur demo- team
• 20.30 uur latin dance
En dit alles is natuurlijk gewoon in de “Nije Warf”. Als
je nog vragen hebt, kijk dan eens op de site www.gvredsum.nl of vraag iemand van het bestuur.
Tot ziens!

VIOD Goud van Oud 1 met vooraan Elly
Bouius en haar kinderen Sierd Auke en
Maaike

VIOD Goud van Oud 2

Nieuws van Redsum

Op 9 mei hielden we onze jaarvergadering. Hierbij
namen we afscheid van Inesz Hofer en Willy Rozendal. Beide dames hebben veel voor onze vereniging
betekend. Hartelijk dank voor jullie inzet binnen het
bestuur. Nieuw in het bestuur zijn Baukje Leistra en
Petra Hoekstra. Op zaterdag 16 juni hebben we onze
onderlinge gymnastiekwedstrijd gehouden. We begonnen om 9.30 uur in de sporthal van de Nije Warf.
De zaal zat vol publiek en we waren allemaal best
een beetje zenuwachtig. bijna alle leden van Redsum
deden mee en in de pauze lieten de streetdancers
van Redsum zien wat ze kunnen. Het is een geweldig
sportieve dag geworden. Na afloop werden alle leden
getrakteerd op patat en ranja. In week 28 hebben we
de laatste gymnastiekles, op 13 juli. Daarna hebben
we lekker vakantie en beginnen we in september
weer vol goede moed.

Postma
uur
Gymnastiekvereniging Redsum
Wist je dat er in Wâlterswâld
een hele leuke gymnastiekvereniging is? Hier gymmen op
vrijdag heel veel jongens en
meisjes met veel plezier! We
nodigen jou uit om eens mee
te doen! Dat mag twee keer
gratis! En lijkt het je leuk, dan
kun je lid worden.
De lessen zijn om:
• 15.00 uur groep 1, 2 en 3
• 15.45 uur groep 4 en 5
• 16.30 uur groep 6, 7 en 8
• 17.15 uur selectie
Of houd je meer van dansen?! We hebben ook hele
coole streetdance groepen! Deze lessen zijn op donderdag. Ook hier mag je twee lessen komen meedansen!

Verh u Driezum

en
n
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k
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n
i
M
ten
Partyten
chines
a
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w
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ppen
a
h
c
s
d
e
e
Ger
ers
Aanhang

0511- 424 569
0621- 600 759
www.postmaverhuur.nl
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Corien Oranje sluit Kinderjury
Dantumadiel af
Schrijfster Corien Oranje sloot afgelopen woensdag
de Dantumadielse Kinderjury af. Ze vertelde leerlingen van CBS De Wel uit Broeksterwâld en IBS
Driezum over haar boeken, schrijven, hoe je inspiratie krijgt en natuurlijk over Olivier van der Voort,
de hoofdpersoon van ‘Kampioen’. Met dit boek werd
Corien Oranje dit jaar de winnares van Kinderjury in
Dantumadiel. Voor de Kinderjury beoordeelden leerlingen van de hoogste groepen een aantal boeken
die het afgelopen jaar werden uitgegeven. De gedeelde tweede plaats was voor ‘Anna’s oorlog’ van
Beatrijs Nolet en Zwarte Panter’ van Geert Beukekamp. Op de laatste plek eindigde ‘Coolma en ik’ van
Betram Schulmeijer.
Dit bezoek en ook de andere activiteiten rond de
Dantumadielse Kinderjury werden bekostigd door
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Stichting Wodant. Oud-leerkracht Woudstra is de
oprichter van deze stichting die o.a. leesbevordering
bij kinderen van de basisschool als doel heeft.

Nieuws van de activiteitencommissie
Nije Warf

Met een kleine 200 bezoekers kun je wel zeggen dat
het een zeer geslaagde avond was.

Vrijwilligers

Als eerste willen we graag alle vrijwilligers bedanken
voor hun inzet dit afgelopen seizoen, want zonder
deze mensen is het niet mogelijk om alle activiteiten
goed te laten verlopen. Nogmaals bedankt!

Ladies fair

Afgelopen mei hebben we voor het éérst een ladies
fair georganiseerd .Een avondje voor de vrouw met
alles op het gebied van haar, nagels en schoonheidsspecialisten maar ook kleding en woondecoratie, stoffen en nog veel meer.

Kinderwarfdag

Daarnaast hadden we nog het draaiend rad waar
leuke prijzen mee te winnen vielen. Deze werden
gesponsord door alle deelnemers van de ladies fair.

Buurtnieuws
LAMPEX!

Buurtvereniging ‘De Smûke Hoeke’ uit Driezum is
van plan in de nacht van 14 op 15 september a.s.
een LAMPEX te organiseren voor iedereen vanaf 14
jaar.

Wat is Lampex?

LAMPEX staat voor Lytse AMPfibische EXpeditie.
Het is afkomstig uit een traditie van het Engelse leger
(hier heet het dan Wampex) waarbij jonge rekruten
een weekend lang taken kregen in, op, over, onder
en met water.
De Lampex is een ‘lichte’ variant op de Wampex. Het
is een evenement in en om Driezum-Wâlterswâld
waarbij deelnemers opdrachten krijgen rondom het
water en met survivalelementen.
Er wordt ’s avonds en ‘s nachts gelopen. Geplaveide
wegen worden gemeden, moeilijk begaanbaar terrein moet worden bedwongen, bruggen ontbreken
en soms is een kompas het enige houvast. Het is
een tocht van ongeveer 10 kilometer met diverse,
uitdagende hindernissen.
De route die men moet lopen is een soort puzzeltocht. Daarnaast zijn er onder andere windrichting
routes en volgroutes.
Het gaat er bij de Lampex niet om hoe lang je er over

Woensdag 29 augustusis het dan alw eer z over,
er is w eer een kinderwarfdag!!!! Deze dag begint
om 10.00 uur en eindigtom 21.00 uur in dorpshuis
de Nije Warf in Wâlters
wâld. Kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 zijn van
harte uitgenodigd! De
kosten hiervoor bedragen €7,50 Dus zet deze
datum alvast in je agenda zodat je deze dag niet
kan missen!

doet, als je het einde maar haalt!
Een Lampex organiseren kost heel veel energie en
daarom moet je je ook als team van 4 tot maximaal 6
personen opgeven vóór 30 juni a.s.!
Iedereen vanaf 14 jaar kan meedoen in teamverband waarbij moet worden opgemerkt dat er in ieder
team één persoon zit van tenminste 21 jaar! Iedereen kan meedoen, je hoeft niet lid te zijn van
onze buurtvereniging!
Vraag een paar maten, vriendinnen, collega’s, buren
enz. , bedenk een mooie naam voor je team en geef
je op.
De kosten voor dit bijzondere evenement zijn €10,00
per persoon bij inschrijving over te maken op rekeningnummer 38.83.06.492 (t.n.v. buurtvereniging ‘De
Smûke Hoeke’) onder vermelding van je teamnaam.
Er is een wisselbeker te winnen! Iedere deelnemer
krijgt bovendien een leuke herinnering.
Bij de deelnamekosten is inbegrepen een kop koffie
bij de start, warme chocolademelk onderweg en een
kop snert bij de finish.
Opgeven kan alleen via de mail via info@lampex.
nl. Geef alle namen op van de deelnemers en je
teamnaam. Ook kun je hier voor eventuele vragen
terecht. Voor meer info zie: www.lampex.nl.
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Geslaagde braderie in Wâlterswâld
De feestvereniging “Út’e Sleur” organiseerde
na 20 jaar afwezigheid opnieuw een braderie in
Wâlterswâld. De straten van de Prysterikker, de Fuldastrjitte en Wâldheem waren op 26 mei jl. opgefleurd met een dertig vrolijke marktkramen met een
enorme variatie aan koopwaar. Zo kon men er terecht voor hoeden en petten, sieraden, bloemen, paling, tattoo’s,boeken, kortom teveel om op te noemen.
Het weer werkte prima mee en zo kon men van ’s
ochtends tien uur tot ’s middags vijf uur heerlijk langs
de kraampjes slenteren om alles op je gemak te bekijken en een praatje te maken. Hier hebben ook veel
dorpsbewoners en andere bezoekers van buiten de
dorpen gebruik van gemaakt.

Over het algemeen waren de standhouders heel
tevreden en ook de bezoekers roemden de gemoedelijke sfeer. Het jongere publiek heeft zich tijdens
de braderie prima vermaakt, het springkussen is
constant in gebruik geweest en de schminkster had
bijna handen tekort om alle gezichtjes vrolijk te beschilderen. Volgens de meeste bezoekers was de braderie zeker voor herhaling vatbaar. Dus wellicht zal
dit evenement terugkeren op de activiteitenlijst van
de feestvereniging “Ut ’e Sleur”.
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Boerennieuws
Vee- en geitenkeuring
tijdens de boerendag

Hallo boeren, burgers en buitenlui, bezoek allen de
grote en gezellige veekeuring en tevens een geitenkeuring van Noord Friesland op 28 juli 2012, op de
boerendag in Walterswâld. Met een opgave van 160
koeien en kalveren.

Winnaar Beste Boer van Nederland uit
Walterswâld
Winnaars van de Beste Boer competitie 2012 Piet
en Heide Wisse houden 700 witvleeskalveren voor
eigen rekening en risico. Piet Wisse en Heide Wisse
- van de Top uit Walterswâld zijn de winnaars van het
De Beste Boer 2012-spel. Tijdens het slotevenement
van De Beste Boer ondernemerscompetitie kregen
Piet en Heide uit handen van Kees Blokland, directeur van Agriterra de hoofdprijs uitgereikt: een studiereis naar één van de verre buitenlandse bestemmingen waar Agriterra actief is.

Ondernemen vergt kennis, visie én lef. Dit geldt voor
de grote bedrijven maar ook voor individuele boeren.
Eigenschappen die het platform De Beste Boer de
afgelopen vijf jaar heeft gestimuleerd.
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Nieuws van de scholen
Vorig jaar is op IBS Driezum besloten om een bepaalde koers te gaan varen. Na grondig onderzoek is de
keus gemaakt om dit te doen in de vorm van het programma van de vreedzame school. De Vreedzame
School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke
en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats.
Kinderen leren dat zij deel uit maken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een
bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben
voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor
het algemeen belang: Initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. De lesstof van de vreedzame school worden
in blokken aangeboden. Waarbij de verschillende
groepen op hun eigen niveau werken. Ook de ouders worden van de aangeboden lesstof op de hoogte
gehouden en moeten van tijd tot tijd ook hun steentje
bijdragen. Inmiddels is blok 4 “We hebben hart voor
elkaar” afgesloten. In blok vijf is het thema: “We dragen allemaal een steentje bij”. Eén van de verantwoordelijkheden van de kinderen op onze school is
het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren
zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw.
Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten.
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Wilt u meer weten over de Vreedzame School? Dan
kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.
Ook dit jaar zijn de basisscholen gevraagd of er
leerlingen actief mee willen werken aan de jaarlijkse
herdenking bij het monument op de Tsjerkestrjitte. Jitske Boltjes en Janneke Posthuma hebben deze taak
op zich genomen, door de namen van de gevallenen
uit deze omgeving op te lezen en hebben dit keurig
gedaan. Op 20 april hebben de leerlingen van groep
acht theoretisch verkeersexamen gedaan en zij zijn
allen geslaagd. Juf Jannie ging op tien mei met de
kleuters naar het kalfjespad van de Klyster. De kleuters gingen op speurtocht waarbij ze onderweg diverse opdrachten moesten doen zoals koe melken,
trekker rijden, zuivelproducten herkennen en fristi
drinken uit een zuigfles (kalfjes drinken tenslotte ook
uit de fles) waarbij ondertussen werd voorgelezen. Al
met al een geslaagde middag. Aan het eind van de
maand hebben groep 5 t/m 8 zich kranig geweerd
op de gemeentelijke sportdag in Feanwâlden. Helaas
was er dit jaar geen sportdag voor de groepen 3 en
4, maar had juf Jannie voor een spetterend alternatief gezorgd. Door een spettermiddag te organiseren,
zodat alle leerlingen zich op deze zonnige dag prima
vermaakt hebben
Tenslotte is de schoolfotograaf ook nog geweest en
zie hieronder de groepsfoto van de gehele IBS Driezum.
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Verslag Expo 2012
Driezum-Wâlterswâld
Donderdagmiddag 19 april
heeft burgemeester Arie Aalberts de 6e bedrijvenexpo
van
Driezum-Wâlterswâld
geopend. Na de openingsspeech benadrukte de
burgemeester het feit dat
we, ook nu het economisch
wat minder gaat, samen de
verantwoordelijkheid moeten nemen en de schouders
er onder moeten zetten. We
moeten laten zien waar we
als regio goed in zijn. Namens de organisatie sprak
Bauke Schaafsma de aanwezige standhouders toe.
Hij benadrukte blij te zijn een
expo te kunnen laten zien die
een zeer gevarieerde samenstelling kent. Een beurs met

meer dan 60 standhouders,
uit veel verschillende bedrijfstakken, geeft een breed
beeld van het bedrijfsleven
in de regio. De openingshandeling werd door de burgemeester uitgevoerd door
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middel van het open snijden
van de toegang. Een gevarieerde samenstelling van de
stands heeft gezorgd voor
een sfeervolle expo. De druk
bezochte beurs heeft laten
zien wat de regio te bieden
heeft. De organisatie en de
Nije Warf kijken dan ook
terug op een zeer geslaagde
Expo. Een ieder heel hartelijk
bedankt voor uw of jouw belangstelling! Over D.V. 3 jaar
hopen we voor de 7e editie te
kunnen gaan!

Ringrijden in Driezum-Wâlterswâld
Op zaterdag 7 juli 2012 organiseert feestvereniging
‘Ut ‘e Sleur’ weer het tweejaarlijkse ringrijden. In 2010
was dit ondanks de regen een geslaagde avond, alle
reden om er een nieuwe traditie van te maken. Dit
jaar hopen we uiteraard wel op betere weersomstandigheden dan de eerste editie. Het ringrijden begint
om 19.00 uur en wordt gehouden op de Ophuystrawei in Driezum. De toegang is gratis, wel zal er vrijwillige bijdrage gevraagd worden ter bestrijding van de
onkosten. Vanwege dit evenement is de Ophuystrawei tussen 19.00 uur en 21.00 uur afgesloten. Aan
de bewoners van de Ophuystrawei willen we vragen
om de auto op het eigen erf te parkeren of tijdelijk
ergens anders neer te zetten, bijvoorbeeld de Singel
(het stuk tussen de Ophuystrawei en de Foarwei).
Zodat de weg vrij is voor de deelnemers. Het overige
verkeer kan via de Canterstrjitte rijden.

Kom ook uw favoriet aanmoedigen! Graag tot ziens
op 7 juli!

Deelnemers kunnen zich nog tot 30 juni
opgeven via ut_e_sleur@hotmail.com.
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Wijkagent
Even voorstellen, mijn naam is Sabina van Dijk.
Sinds 1 januari 2012 ben ik als wijkagent, van Poli-

onder andere samen met de gemeente, de woningbouwvereniging, scholen en de verschillende dorpsbelangen, maar uiteraard ook met u als inwoners van
de dorpen. U weet immers als geen ander wat er
speelt in uw dorp!
Namens de politie neem ik deel aan het Sociaal
Team overleg van de gemeente Dantumadiel. Daarnaast heb ik samen met de gemeente en de jongerenwerker één keer per maand een jongerenoverleg.
Door op elke beschikbare manier in de gaten te
houden wat er gebeurd en leeft in de dorpen, probeer
ik er mede voor te zorgen dat problemen op de juiste
manier worden aangepakt en waar nodig naar de
juiste instanties worden doorverwezen.
Mocht u mij in uw dorp zien, spreek mij dan gerust
aan en anders ben ik telefonisch te bereiken via
0900-8844 (geen spoed).

tie team Noordoost, bureau Dokkum, werkzaam in
de gemeente Dantumadiel. De dorpen: Damwâld,
Feanwâlden, Driezum, Wâlterwâld, Rinsumageast,
Sybrandahûs, Readtsjerk, Broeksterwâld en de Falom.
Als wijkagent heb ik de taak om met andere netwerkpartners, maar natuurlijk ook samen met mijn collega’s van de politie, te werken aan de veiligheid en
leefbaarheid in de dorpen. Om dit te bereiken werk ik
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Bij levensbedreigende situaties of heterdaad belt u
112.
Als wijkagent ben ik ook te volgen via Twitter: @wijkagentsabina

Het pennetje

Wie ben je?
Lorán Nanne.
Hoe oud ben je?
12 jaar.
Waar woon je?
Foarwei 8, Wâlterswâld
Heb je ook broers of zussen?
Ja, twee broers, Ivar en Yoram.
Op welke school zit je?
Dockinga College Gymnasium klas 1.

Sytze gaat fietsen - deel 2
Na de vorige publicatie was er de vraag bij vele
mensen: “Welke Sytze gaat fietsen?” De Sytze waar
het in dat artikel over ging is Sytze Wijbenga van de
Dokkumerloane 30 in Wâlterswâld. Als deze dorpskrant uitkomt, zal ik ongeveer 1/3 deel van de route
hebben afgelegd. Op de laatstgehouden braderie
in Wâlterswâld, waar ik samen met Sietske Leistra
van camping De Stins een kraam deelde, kreeg ik
veel positieve reacties op mijn voorgenomen fietstocht naar Santiago de Compostela en het goede
doel waar ik voor fiets. Ook zijn de eerste giften al
binnengekomen, de teller staat nu (4 juni 2012) op
€ 250,-. Als voorbereiding op de fietstocht heb ik
samen met mijn dochter Frederika de elfstedentocht
gefietst, wat goed is verlopen. Maar fietsen in Fryslân is toch wel iets anders dan door de Ardennen,
Frankrijk en Spanje met zijn hoogteverschillen. Ik zal
proberen om geregeld een bericht te plaatsen op de
website: www.sytzegaatfietsen.nl, zodat je het ver-

In nijsberjochtsje fan 100 jier lyn
Op moandei 21 maaie lêstlyn is de klok út de toer
fan de Herfoarme tsjerke fan Driezum helle om restaurearre te wurden. Soksoarte akkefysjes op “heech
niveau” wurde hjoed de dei útfierd mei help fan in
grutte kraan dy’t wol oan it hoantsje op ‘e toer tarikke
kin.

Heb je ook hobby’s?
Voetballen en lezen.
Favoriete muziek?
Top 40 muziek.
Favoriete eten?
Buitenlands eten.
Wat wil je later worden?
Eigenlijk nog geen idee.
Ik geef het pennetje door aan:
Tom van den Berg.
Groetjes Lorán.
loop van mijn fietstocht hierop kunt volgen. Je kunt in
het gastenboek een reactie plaatsen. Ook staat het
rekeningnummer: 388307919 t.n.v. Sytze Wijbenga,
o.v.v. Sytze gaat fietsen, nog open voor het geven
van een gift voor stichting Heifer.

Oant sjen!
Groeten van Sytze Wijbenga.
men dêr mei in ljedderke hinne! In skoftke foardat
de klok der út helle waard wienen Pyt Uitterdijk en
Jan Slagman yn de toer west. Dêr kamen se hiel wat
nammen (en jiertallen) tsjin fan minsken dy’t yn de
loop fan ‘e jierren
dêr west wienen om ûnderhâldswurk te dwaan. Ien
fan de meast opfallende oantekens wie it berjochtsje
op de ôfdrukte foto: J.P. SMITS, HAAN OP DE TOREN GEBRACHT 1 juli 1912
Fansels wie dit gjin wrâldnijs, mar it like my dochs wol
in sadanich stikje doarpsnijs fan 100 jier lyn, dat it no
noch tige nijsgjirrich is om te lêzen. (WKJ)
Sûnder it gemak fan in hege kraan, moast
doarpsskilder Jochem Smits (hy wie de heit fan
skilder Pyt Smits, dy’t de measte doarpsbewenner
faaks noch wol kind ha) de opknapte hoanne wer
teplak bringe. Stel jo foar: Mei de hoanne op it skouder, moast er by de ljedder op, dy’t tsjin it steile dak
fan de hege toer lei! Nei 100 jier nim ik noch it petsje
ôf foar dat huzarestikje fan sa’n man.

Eartiids gie dat wol wat oars om en ta. Sa’n klok
waard mei hântakels nei boppe lutsen. As de hoanne
op ‘e toer in opknapbeurt ha moast, dan moast im-

WeKaJe.
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Geboren:
22 mei ‘12 Thymen Jurre zoon van Rein en Janneke
Damstra, Kolkensloane 1, Dr.
Getrouwd:
25 mei ‘12 Durk van der Zwaag en Anneke Wiersma,
Fuldastrjitte 20 Ww.
Verhuisd:
Hilde Dantuma is verhuisd van de Van Sytzamawei 2
Driezum naar De Ophuystrawei 23 Driezum
Jan Hoekstra is verhuisd van de Van Sytzamawei 3
Driezum naar de Eksterstrjitte 7 Westereen



In of uit het ziekenhuis/ziek thuis:
In het ziekenhuis en nu thuis herstellende, Maaike
Leemburg, Broekloane 18, Ww
Ziek thuis: Tsjikke Sipma Broekloane 16, Ww
Ziekenhuis gelegen, Wopke Brandsma, Van
Sytzamawei 16, Dr.
Ziekenhuis gelegen, Tineke Damstra, Van Sytzamawei
1, Dr.


Geslaagden:
Jesper van der Zwaag, Dr.: zwemdiploma A en B
Rijbewijs B: Doede Wiersma, Van Sytzamawei 6, Dr.
Rijbewijs B: Rick Bosgraaf, Broekloane 4, Ww

Gereformeerde kerk vrijgemaakt
“De Lichtbron”
diensten om 9.15 en 13.45 uur

Gereformeerde kerk
diensten om 9.30 en 14.00 uur
08 juli

Hervormde Gemeente Dantumawâld
dienst om 9.30 en 13.45 uur
Hervormde Gemeente te Wâlterswâld
diensten om 9:15 en 14.00
8 juli
Ds. M. van Kooten, Elspeet
15 juli Ds. G.H. Vlijm
22 juli Ds. G.H. Vlijm
29 juli Ds. L.H. Oosten, Driezum
05 aug Dr. P. Vermeer, Wezep
12 aug Ds. P. van der Kraan, Urk
19 aug Ds. J.A. Berg, Ijsselmuiden
26 aug Ds. G.H. Vlijm
02 sept Ds. G.H. Vlijm
09 sept Ds. G.H. Vlijm
·
Hervormde Gemeente Driezum
diensten om 9.15 en 14.00 uur
08 juli
15 juli
22 juli
29 juli
05 aug
12 aug
19 aug
26 aug
02 sept
09 sept
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Ds. Tramper
Ds. Tramper
Ds. Lohuis, ruil.
Ds. Lohuis
Ds. Tramper
Ds. Tramper
Ds. Tramper
Ds. Tramper
Vrij 10
Vrij 10
Ds. Vermeer, Vrij 11
Ds. Vermeer
Ds. Oosten, Vrij 12
Ds. Oosten
Ds. Van der Berg
Ds. Tramper
Ds. Tramper
Ds. Tramper
Ds. Tramper
Ds. Tranper

10 juni leesdienst
Ds. W.L. De Graaf (Groningen)
17 juni Ds. M. Buitenhuis (viering H.A.)
Leesdienst
24 juni Leesdienst
Ds. P. Poortinga
01 juli Ds. J.J. Verweij (Leeuwarden)
Ds. H. de Vries (Ureterp
08 juli Leesdienst
Ds. R. Prins (Bútenpost)
15 juli Leesdienst
Ds. G. Sander (Assen)
22 juli Leesdienst
Ds. L.G. Boonstra (Slochteren)
29 juli Ds. T. Dijkema dienst in de Gkv
te Dokkum
Onbekend, dienst in de Gkv
te Wâlterswâld
05 aug Dienst in de Gkv te Dokkum
Dienst in de Gkv te Wâlterswâld
12 aug Dienst in de Gkv te Dokkum
Dienst in de Gkv te Wâlterswâld
19 aug Leesdienst
Ds. Colijn (Leeuwarden)
26 aug Leesdienst
Ds. A.G. Bruijn (Uithuizen)

15 juli
22 juli
22 juli
29 juli
05 aug
12 aug
19 aug
26 aug
02sept
09 sept

Ds. A.A. Wisman
Ds. B. van der Boon, Surhuizum
Ds. Bouman, Damwâld,
11.00 uur ochtenddienst
Geen dienst
Da. K. Olde Schreper- V/d Weide,
11.00 uur ochtendienst
Geen dienst
Ds. J. Bakker, Feanwâlden
Geen dienst
Ds. A.J. Rotte, Aalten
Geen dienst
Ds. A.A. Wisman
Geen dienst
Ds. A.A. Wisman
Geen dienst
Openluchtdienst
Geen dienst
Ds. A.A. Wisman, Voorber. H.A.
Ds. B. van der Boon, Surhuizum
Ds. A.A. Wisman, H.A.
Ds. A.A. Wisman, Lofprijsdienst

Gaarne nieuwe roosters 2011
doorgeven aan redactie

Algemene informatie
ALARMNUMMER 112: Wel politie geen haast 0900-8844 buurtagent Sabina van Dijk

Huisartsen
•
•
•
•

S. Verkerk Foarwei 70 Wâlterswâld tel: 0511 422 402 spoed 0653 410 298
D. van den Bremer Doniawei 33 Damwâld 0511 421 316
J.de Groot Haadwei 10a Damwâld 0511 421 319 spoed 0511 425 187
Dokterswacht bij de Sionsberg, Birdaarderstraatweg 68-70 te Dokkum 0900 112 7 112.

Tandartsen Tijdens weekend en zon- en feestdagen belt u uw tandarts. Op de band staat welke tandarts dienst heeft.
•
R.H. Bilijam, Doniawei 9, Damwâld, 0511 421 768
•
J. Boersma, Foarwei 27, De Westereen, 0511 441 393
•
Ubbink, Birdaarderstr.weg 72g, Dokkum, 0519 221 656

Dierenartsen

GJ. Houwer, Doniawei 86, Damwâld, 0511 422 631 of Dierenartsenassociatie-Dokkum, 0519 292 526

Apotheek en Ziekenhuis
Apotheek Dokkummer Wâlden Mounewei 27, 9104 CX Damwâld. 0511 423 688

Maandag t/m vrijdag: 8.15–12.15 en 13.00 – 18.00 Zaterdag: 17.00 – 18.00 Zon- en Feestdagen: 17.30 – 18.00 uur.

Spoedapotheek Dokkum e.o. Birdaarderstraatweg 78, Dokkum, 0519 222 705
Herhalingsrecepten Driezum Inleveren bij fam. Terpstra, Singel 8 te Driezum. Wordt elke vrijdag 10.30 uur geleegd.
Medicijnen liggen na 16.00 uur klaar bij de apotheek. Bij vermelding van B worden ze dezelfde dag thuisbezorgd.

De Sionsberg Birdaarderstraatweg 70, 9101 CD Dokkum 0519 292 202
Algemene bezoektijden zijn van 15.00 tot 17.00 en van 18.00 tot 20.00 uur.
Verloskundige praktijk Birdaarderstraatweg 80c, 9101 PK Dokkum. 0519 296 899 bgg 06-59 959 619
MCL H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Algemene bezoektijden zijn van 14.30 tot 16.30 en van 18.30 tot 20.00. Zaterdag en zondag extra van 10.00 tot 12.00

Polikliniek Psychiatrie kunt u bellen met MCL, telefoonnummer 058-286 69 73 (tussen 08.30 en 12.00 uur)

In de Spar winkels zijn TNT servicepunten.
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 21.00 Zaterdag 08.00 – 18.00
Postbankzaken of auto overschrijven naar Dokkum The Readshop en De Westereen COOP
REGIOPOST fam Postma, Foarwei 87, Wâlterswâld en Fam. Van der Meulen, HG.v.d.Veenstrjitte 10, Driezum.
Bij onderstaande adressen kunt u de post inleveren en zijn tevens regiozegels verkrijgbaar.
Openbare Bibliotheek Roggeblom 13 Damwâld
maandag en donderdag 13.30-17.30 dinsdag 10.00-17.30 woensdag en vrijdag 13.30-20.30
Woningcorporatie thúswonen 0800 55 11 511 www.thuswonen.nl
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