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Van de redactie
Op het moment dat u deze krant ontvangt zijn de
schoolvakanties voorbij en is de jeugd van de basisschool en het voortgezet onderwijs begonnen
aan een nieuw schooljaar. Voor de meeste anderen
zit de zomervakantie er ook op, hoewel er vast nog
wel een enkeling is te vinden die nog met vakantie is
of gaat. Deze dorpskrant is daarom, zullen we maar
zeggen, het eerste nummer van na de vakantie.
In de periode tussen het vorige nummer en deze
uitgave hebben in onze dorpen de nodige activiteiten plaatsgevonden. Dit begon met het ring-rijden
daarna waren er de paardendagen en nog vers
in het geheugen de Kennedymars. Van alle gehouden evenementen vindt u op de een of andere
wijze een verslag in dit nummer van de dorpskrant.
Vanaf deze plaats willen wij een ieder die een van de
tochten die door de organisatie van de Kennedymars
zijn uitgeschreven heeft volbracht feliciteren met de
behaalde prestatie. Met al het water dat is gevallen is het uitlopen van zo’n tocht een hele prestatie.
Verder in dit nummer weer een deel van de geschiedenis van de klok in de Driezumer toren, berichten van acties en activiteiten van verschillende
clubs en verenigingen.
Als het goed is, ziet deze dorpskrant er een stuk
beter uit dan het eerste nummer wat wij ‘zelf’ hebben gemaakt. We zullen maar zeggen dat alle
begin moeilijk is en dat we ‘aldoende’ leren.
Heeft u op en of aanmerkingen op dit nummer, of nog
beter denkt u ons te kunnen helpen onze dorpskrant
(nog) beter te maken, schroom niet en neem contact
op met een van de redactieleden.
Op korte termijn zoeken wij een redactielid die onze
financiële reilen en zeilen op orde kan en wil houden,
wie hier voor voelt en ons wil helpen wordt van harte
uitgenodigd contact met ons op te nemen.
Wij wensen u verder veel leesplezier met dit nummer.
KdB

Bezorging oplage 4000 5x800 per jaar
Dorpsbelangen Driezum-Wâlterswâld

Deadline volgende dorpskrant

Abonnement krant buiten Driezum-Wâlterswâld
€5,- per jaar (excl. portokosten)
Advertentie prijs op aanvraag
Aanleveren in pdf/eps vector(outlines)
Kopij in WORD document (A4 183.3 x 269.9mm)
Natuurlijk is handgeschreven ook welkom
Bankrek.nr. 3883.30.686 t.n.v. Dorpskrant

nr.

deadline vrijdag

uitgifte datum

5

9-nov

23-nov-2012

1

1-feb-2013

15-feb-2013

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen in te korten
te wijzigen of wegens ruimte gebrek niet te plaatsen.
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Van oktober t/m mei is er elke maand “Club Play” in de Nije Warf
Dit is een dansfeest voor jongeren vanaf 13 jaar. Elke tweede zaterdag van de maand zorgt “3 Elements”
(voor evenementen) samen met een grote ploeg vrijwilligers dat honderden jongeren een mooi feestje hebben in eigen dorp. Er komen bekende artiesten: in februari was
bijvoorbeeld DJ Paul Elstak te gast en in mei Keizer. In april zijn
er, ondanks beveiligingsmaatregelen, na een discoavond overlastklachten geweest. Dit vinden wij heel vervelend.
We hebben in goed overleg met gemeente en politie nog scherpere
maatregelen getroffen om dit in het vervolg te voorkomen. Zo zijn
er op Club Play avonden meer dan 10 beveiligers, 6 professionele en diverse met hesjes herkenbare vrijwilligers, die ook na aﬂoop op straat surveilleren. Door scherpe controle (ID-kaart verplicht en polsbandjes in
verschillende kleuren) krijgt jeugd onder de 16 geen alcohol geschonken.

Redactie Tip
Kopij opmaken met Arial 11pt. Pagina breedte is (182mm breed en 269mm hoog)
Zorg ervoor dat eventueel geplaatste bitmap afbeeldingen in het bestand ook zijn meegeleverd in hogere
resolutie.(foto`s, afbeeldingen)voor kopij los meesturen met hoge resolutie 300 dpi.
Afdruk geeft korrelig effect als foto`s in Word bestanden zijn geplakt.
Lever gebruikte lettertypen mee (zowel screen- als printerfonts) of zet lettertypen om naar lettercontouren.
Gebruik de koppen (style) verder geen opmaak wel als voorbeeld zo wil ik het graag.

Grote bestanden met “www.wetransfer.com” naar dorpskrant.driewa@gmail.com.
Advertentie in PDF/EPS vector (outlines) tarieven op aanvraag.
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De Nije Warf in
problemen
Dorpshuis De Nije Warf heeft opnieuw de inzet en
hulp nodig van vrijwilligers nu beheerder Andries
Koning zich ziek heeft moeten melden. De inzet van
vrijwilligers is nodig om de verschillende activiteiten
te begeleiden en het dorpshuis open te houden voor
alle verenigingen en personen die er gebruik van
maken.
Financiële ruimte voor ziektevervanging is er niet.
Daarnaast is het zo dat, door oplopende kosten en
achterblijvende inkomsten, er al sinds enkele jaren
een steeds slechter wordende financiële situatie is
ontstaan waardoor het bestuur van de “De Nije Warf”
van mening is dat er geen financiële ruimte meer is
voor een fulltime beheerder.
De oplossing wordt gezocht door het beheer, op
pachtbasis, uit te besteden. Echter de komende periode willen we het dorpshuis gewoon open houden
en doen wij opnieuw een beroep op de inwoners van
Driezum-Wâlterswâld. We gaan er dan ook vanuit
dat het inzetten van vrijwilligers voor de meeste activiteiten van tijdelijke aard zal zijn.

zit, hebben we dus weer hulp nodig. Want het zou
toch te gek voor woorden zijn als het dorpshuis haar
deuren zou moeten sluiten. We willen allemaal dat
het dorpshuis open blijft, dit gaat echter niet vanzelf!
Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat De Nije
Warf open blijft. Afgelopen maanden hebben zich
vele vrijwilligers ingezet tijdens de Paardendagen en
de Kennedymars, dus de vrijwilligersmentaliteit is er
zeker in onze actieve dorpen Driezum – Wâlterswâld.

Dinsdag 11 september 20.00 uur
wil het bestuur de situatie bespreken met haar
dorpsgenoten. Wij roepen al onze dorpsgenoten op
om te komen: jong en oud; mensen die heel vaak of
juist (bijna) nooit in De Nije Warf komen; mensen die
vaak of een paar keer per jaar kunnen helpen. Komt
allen vrijblijvend langs, zodat u zelf kunt bepalen of
en hoe uw inzet de Warf kan helpen.
Met vriendelijke groet,
bestuursleden van De Nije Warf: Marten Faber, Andree Hofer, Roel Raap, Ate Meindertsma, Rudmer
de Jong en Daniëlle Hoekstra.

Nu ook het dorpshuis opnieuw in de ‘ziekenboeg’

Geef u op als vrijwilliger bij bestuurslid
Daniëlle Hoekstra via:

0511 423 075
E-mail danielle.hoekstra@knid.nl

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat De Nije Warf voor iedereen open blijft.

Activiteitencomissie Kinderwarfdag

Woensdag 29 augustus hadden we weer onze jaarlijkse Kinderwarfdag. Met een opgave van maarliefst 50 kinderen en super mooi weer hebben we er een geslaagde dag
van gemaakt. We gingen een eigen tattoo laten zetten, van de super grote tobbedans
baan af, en natuurlijk als afsluiter swingen bij de disco. We hopen volgend jaar weer
net zo’n mooie dag te krijgen.

Vrijwilligers bedankt!
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Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Aanvang: 13:30 uur
Locatie: Dorpshuis “Nije Warf”
Muziek: Joy for people Gospel Choir
Dominee: A.A. Wisman
Hoe zou het zijn om in Driezum-Wâlterswâld
en omstreken in september 2012 met
elkaar in gesprek te komen rond de vraag:
‘Is er MEER?’ Project MEER is een landelijk initiatief waarin diverse kerken en organisaties samenwerken om iets te betekenen
voor mensen die op zoek zijn naar meer.
Op 1 september is er door heel Nederland een Glossy (tijdschrift) verspreid met
aansprekende onderwerpen rondom dit
thema. Ook in onze gemeente zijn er ruim
750 glossy’s uitgedeeld. Op 30 september willen we dit thema verdiepen tijdens
een middagdienst en tevens startdienst in
de Nije Warf.
Joy for People Gospel Choir werkt mee
aan deze bijzondere dienst. Joy for People
Gospel Choir is een groep mensen die
gedreven en gepassioneerd muziek maakt.
Al 40 jaar wil Joy for People Gospel Choir het geloof in Jezus Christus op deze manier delen met anderen.
In die jaren is de gospelgroep uitgegroeid tot een hecht en ambitieus koor met een goede reputatie in zowel
binnen- als buitenland, die zich weet te onderscheiden door te streven naar muziek van hoge kwaliteit.
‘Is dit leven alles wat er is of is er MEER, hoe denk jij hierover?

30 september – Er is MEER… Graag tot ziens op 30 september!
Christelijk gemengd koor "Jubilate Deo "
Driezum Wâlterswâld

SOOS
Na de zomerperiode beginnen we op dinsdag 25 september aanstaande, om 14.00 uur weer met de soos.
Ook beginnen we weer met de spelmorgen op woensdag 10 oktober aanstaande, om half tien, allebei in het
dorpshuis “De Nije Warf”. Voor informatie en eventueel
vervoer, kunt u contact opnemen met.
Sjoukje van der Zwaag, tel: 421982 of met
Boukje Bakker, tel: 422694

Op 27 augustus zijn wij, de leden van "Jubilate
Deo", weer met de repetities begonnen. Met enthousiasme en spirit gaan wij ons repertoire weer
uitbreiden om ook dit seizoen te getuigen van Gods
liefde en trouw.

Iedereen is van harte welkom!

Gevonden voorwerpen

Maar ook "ﬂeurige sankjes" staan op het programma. Wilt u eens een kijkje komen nemen of enkele In de Leiensingel een armbandje: witte steentjes met
repetities bijwonen; u bent altijd van harte welkom. aan weerskanten kleine pareltjes. Voor informatie kunt
u terecht bij

U vindt ons elke maandagavond
om half acht in de Nije Warf.

D. Mellema, Eastwâld 5 tel: 0511-423369

Namens het bestuur: Baukje de Vries.
0519 292 483.
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Van onze dorpshistoricus
In deze 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 borduurt Jouke Dantuma voort op de
vorige met als onderwerp de klok uit de toren van
de Hervormde kerk te Driezum. In de volgende aflevering zal de geschiedenis van de klok uit de Hervormde kerk te Wâlterswâld worden belicht.
Op de Driezumer klok, die momenteel bij de firma
Lachenmeyer uit Nürtingen bij Stuttgart wordt gerepareerd, staat de volgende tekst: ‘In ‘t jaar ons
Heeren Jesu Christi Duisent seshondert en seventien, heeft my Hans Falck van Neurenberg geghoten
in Leeuwarden’. In de klok zijn een viertal alliantiewapens gegrift:
1. Juncker iacob rufelaert / syadde van bungha
2. lievinus roelandts van / ghendt minister in driesum
/ ende talle ude dochter
3. Juncker haie van / rinia die yunge
4. sypke reitses ende / hiilch gertyens dochter
In de genealogie bedoelt men met een alliantie gewoonlijk een verdrag of samenwerkingsverband,
vooral in de vorm van een huwelijk. Als bijzonder
symbool van een huwelijk vinden we vooral bij
adellijke huizen, rouwborden en zogenaamde alliantiewapens waarbij beide familiewapens worden
weergegeven.
Jonker Jacob van Ruffelaer woonde op Rinsma
State. Deze edelman uit Gent was getrouwd met
Sjadda Buwingha. Toen Filips II in 1555 zijn vader
Karel V opvolgde en diens beleid van centralisatie en
kettervervolging voortzette was het haar grootvader
Willem Buwingha die zich onverschrokken aansloot
bij de opstand tegen de Spaanse bezetter. Nadat
de Spanjaarden hem gevangen hadden genomen
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Nieuws uit het jaar 1939 (deel 2)
veroordeelde de Bloedraad van Alva hem tot de
dood. Driezum kreeg haar martelaar voor de vrijheid.
Het zijn de nazaten van deze familie die Rinsma
State uiteindelijk verkochten aan Fecco Dominicus
van Sytzama. Na het overlijden van Sjadda trouwde
Van Ruffelaer met de uit Dokkum afkomstige Jel van
Andringa. De ziekelijke Van Ruffelaer liet op 27 november 1652 zijn testament door Guilielmus Uma
‘notaris publicus’ te Dokkum opstellen. Rinsma State
liet hij na aan zijn enige dochter uit zijn eerste huwelijk, die ook Sjadda heette. Deze Sjadda van Ruffelaer
trouwde met Joas Roelandt, evenzeer een afstammeling van een adellijk geslacht uit Gent. Is hij misschien familie van dominee Levinus Roelandts die ook
afkomstig was uit deze Vlaamse
stad. Hij bediende van 1608 t/m
1624 de hervormde gemeente
van Driezum en was getrouwd
met Talle Udedr. In 1612 kreeg
hij ruzie met de kerkvoogden
waarna de classis hem schorste van het avondmaal. Dominee mocht namelijk turf laten graven uit
de kerkelijke veengronden voor het verwarmen van
de pastorie. Volgens oud-dominee van Driezum,
Pieter van de Heuvel, was dominee Roelandts of erg
kouwelijk aangelegd of een handige zakenman. De
classis besliste tenslotte dat hij voortaan niet meer
dan drie dagen per jaar op eigen kosten turf mocht
afgraven. Daarmee was de vrede weer getekend.
Bij zijn afscheid kreeg hij 20 goudguldens, wat destijds een aanzienlijk bedrag was. Kort daarna is hij
overleden (1625) en in de kerk van Dantumawoude
begraven.
Jonker Hayo van Rinia bewoonde Ophuystra State
dat ooit aan het einde van de Singel stond. Naast
dijkgraaf van Dantumadeel, was hij ook één van die
kerkvoogden waarmee dominee Roelandts ruzie
kreeg.

In 1619 begon hij de kwitanties te nummeren met
de woorden van het Pater (1) Noster (2). Zou hij na
de reformatie in stilte katholiek zijn gebleven? Dit
vermoeden wordt nog versterkt omdat hij na het
overlijden van zijn eerste vrouw Ungha hertrouwde
met de rooms katholieke Beatrix van Liaukema van
Makkum. Deze Hayo van Rinia was een landjonker
die bij de state een grote boerderij bestierde waarbij
hij naast eigen land ook land huurde van de kerk.
Boven de hoofdingang van de state bevond zich
een steen met de wapens Rinia en Liaukema en het
jaartal 1624. Na de afbraak van de state in 1640 is
er een nieuwe boerderij op deze plek gebouwd. De
wapensteen verhuisde mee en wordt nadat de laatste bewoners, Evert en Griet van der Wiel, de boerderij hadden verlaten nog steeds bewaard in het
Admiraliteitsmuseum te Dokkum.
Van Sipke Reitses en zijn vrouw Hilch Gertyens
dochter is weinig bekend. In het oude ‘Kerckeboek’
van Driesum uit 1603 komt zijn naam een aantal
keren voor als kerkvoogd. Dit wapen zal vermoedelijk een gelegenheidswapen zijn, welke vaak maar
een keer voorkwam.
De heer Rudolf Broersma van de Fryske Rie van
Heraldyk omschrijft de wapens als volgt:
Jacob van Ruffelaer:
Gedwarsbalkt van 6 stukken
goud en rood. Helmteken: 2
veren, komend uit een kroon.
Sjadda Buwingha: Een pelikaan (op
haar nest) voedend haar jongen.
De pelikaan staat symbool voor zelfopoffering omdat men dacht dat zij
haar jongen voedde met haar eigen bloed.

drie zilveren lelies; IV. in rood een omgewende zilveren wassenaar(wassende maan). De wassenaar
is een bekend heraldisch symbool en komt vaak
terug in wapens van plaatsen met een verleden in
de Kruistochten, zoals Dokkum. De zespuntige ster
is het symbool van het Judaïsme. Ze werd gedragen door de koningen van Juda. Ze wordt ook “salomonszegel” genoemd en symboliseert “Jahwe” omdat het gebruik van menselijke voorstelling van het
godswezen door het Judaïsme verboden is.
Sypke Reitses:
Gedeeld: I. de Fries halve adelaar van zwart op
goud; II. een huis- of handmerk in de vorm van een
vork met drie tanden, de steel omlaag gericht.

mannenschild.

Een huismerk is een eenvoudig
gelijnd hoekig teken waarmee
een persoon of een boerderij
en het daarbij behorende bezit
worden aangeduid. Helmteken:
de uitkomende vork van het

Hiilch Gertyensdr:
Gedeeld: I. de Fries halve adelaar van zwart op goud;
II. een ster. De adelaar zou de Keizerlijke Adelaar
van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie zijn
en proclameren dat de Friese edelman geen andere
heer dan de Keizer erkende. Voor deze stelling zijn
geen bewijzen te vinden en zij vindt in de Fryske Rie
foar Heraldyk geen steun meer.
Gebruikte bronnen: Rinsma State: van Sytzama tot Scheringa: Lammert de Hoop e.a.
T.E. Teunissen: Ald Dantumadiel - DeDokkumer Wâlden P. van den
Heuvel: een kerk in de Dokkumer wouden
foto`s Nanna Nicolai

Levinius Roelandts:
Doorsneden: A. een omgewende
jachthoorn; B. een klimmende
leeuw. Helmteken: een uitkomende klimmende leeuw. De
leeuw is in de heraldiek een
populair wapendier en staat voor
moed.
Hayo van Rinia:
Gedeeld: I. de Fries halve adelaar
van zwart op goud; II. een ster, onder
vergezeld van twee klavers naast
elkaar. Helmteken: een uit een
kroon komende klimmende leeuw.
Catharina van Goslinga was de
moeder van Hayo van Rinia. Mogelijk heeft Hayo jr zijn ouders hiermee willen eren/gedenken, maar het zou ook om een legaat kunnen gaan.
Gevierendeeld: I. de Fries halve adelaar van zwart
op goud; II. in blauw een gouden ster; III. in blauw
9
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema

Y

n de lêste doarpskrante fan juny 2012 ha
we de earste tolve oersettings neamd út
it boek “Efkes taalbuorkje” fan boppeneamde
skriuwer.

Hjir folgje de lêste tolve yn geef Frysk.
13. Ben je daar al geweest?

21. Over vijf jaar zullen we bij welzijn eens weer
zien.
Mei fiif jier sille wy by wolwêzen ris wer sjen.
(Oer fiif jier wie alear itselde as: nêst – gauris útsprutsen: nes – fiif jier, d.w.s.: fiif jier ferlyn.)
22. Dat kan hij moeilijk op z’n verantwoording
nemen.

Hast dêr al west? (En net: Bist dêr al west.)

Dat kin er slim op syn noed nimme. Of: Dat kin er
min foar syn rekken nimme.

14. Overleg dat toch eens met je patroon.

23. Hendrik was met een nieuwe vlieger bezig.

Liz dat dochs ris mei dyn baas oer. (“Overleg” is
ûnskiedber.

Hindrik wie mei in nije draak dwaande.
Of: oan ‘e gong Of: teset.

Mar yn ús taal steane de helten elk op in ein fan de
sin. Ferlykje de klam ekris: “Overléggen”- óérlizze.)

b. Hindrik wie oer in nije draak gear.

15. Dit is een uitstekend middel tegen verkoudheid.
Dit is in bêst middel foar ferkâldzjen.
16. ’t Was net alsof de regen bij emmers vol
naar beneden kwam.
t Wie krekt oft de rein mei ammerfollen delkaam. (It
Hollânsk ferbynt “emmers” en “vol” net ta ien konstruksje; de meartalsfoarm bliuwt by “emmer”. Mar it
Frysk raant dy beide wurden gear. En hja binne wol
sa goed troud, dat de meartalsfoarm op it lêste diel
fan it nije wurd falt.

24. Wij zullen in de beurs moeten tasten.
Wy sille ta de beurs moatte. Of : ta de bûse. Yn ‘t
foarige : ta ‘t knipke, of : ta de pong.
Oersette is in tige by tige middel om jinsels te
hifkjen oangeande it taaleigen. Dat taaleigen is
parten wichtiger as de stavering. It wurd seit it al, it
is it eigene, it “ik”, de “persoan” fan ‘e taal.
WKJ.
Boekje mei nije teltsjes (ferhaaltsjes)

17. Hij gaat melken.

“Fan hearren en sizzen”

(D.w.s. hy giet nei ’t lân of nei it bûthús.)

Yn 2008 ha ik it boekje “Teltsjes en tinzen” útjûn.

Hy sil te melken.

Hjiryn steane de, faak annekdoatyske, ferhaaltsjes
sa ’t dy ek yn de doarpskrante stien ha.

18. Hij gaat melken
(D.w.s. hy giet ûnder ‘e ko.)
Hy sil oan ’t melken.

Dat boekje wie samar útferkocht.

19. De marskramer was ten einde raad.

Wy binne no fan doel om oan it ein fan dit jier
noch-ris in soartgelyk boekje út te jaan.

De kuorkerinder wie syn rie te’n ein.
20. Het verwonderde mij, dat hij er niet meer
geld voor vroeg.
It die my nij dat er der net mear jild foar frege. (“Er”
hat gjin klam, troch syn oansluting oan it foargeande wurd.
Moat der al op drukt wurde, dan feroaret “er” wer
yn “hy”. B.g. sa: It die my nij dat hy net mei woe; de
oaren seine fuort ta).

It leit yn de bedoeling om
230 boekjes drukke te litten.
Kosten sille +/- 15 euro it stik wêze.
Mochten jo belangstelling ha, dan kin dit nije
boekje
tillefoanysk yn ’t foar besteld wurde by:
Wieger Jacobs. 0511 - 423 308
Dokkumerloane 4a, 9113AN Wâlterswâld.
11
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Dierenbescherming

Afdeling Leeuwarden zoekt dringend nieuwe collectanten
Dierenopvang ´De Wissel´ in Leeuwarden vangt
zwerf- en afstandsdieren op uit Wâlterswâld-Driezum
en omstreken. Helaas zit het asiel iedere zomervakantie overvol met zwerfdieren, er komen zelfs ieder
jaar meer dieren in het asiel terecht.
Het goed verzorgen en herplaatsen van deze dieren
bij een geschikte nieuwe baas kost veel geld. Denk
hierbij aan dierenartskosten, de kosten van voeding,
huisvesting en nog veel meer!
Voor de collecte die de Dierenbescherming houdt in
de week van Werelddierendag, 4 oktober, worden
dringend nieuwe collectanten gezocht. Vrijwilligers
uit Wâlterswâld, Driezum of omliggende dorpen die
mee willen helpen om geld in te zamelen zijn van
harte welkom. De opbrengst van de collecte wordt
rechtstreeks besteed aan alle dieren in ’De Wissel’.
U kunt het mogelijk maken voor ons om deze dieren op te blijven vangen, het kost u maar één avond anderhalf uur werk. Dankbaar werk.
Wilt u meedoen? Neemt u dan contact op met:
Thea Zuidema, tel.: 058 21 50 413
e-mail: collecte@dierenbeschermingleeuwarden.nl Namens alle dieren: heel veel dank!
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foto`s Jan Hamersma
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Ringrijderij in Driezum

foto`s Jan Hamersma

b19-P

Feestvereniging “Ut ’e sleur” organiseerde op 7 juli voor de tweede keer
een ringrijderij op de Ophuijstrawei in
Driezum. Twintig aanspanningen leverden een mooie strijd om de felbegeerde
ringetjes te bemachtigen. Er waren behoorlijk wat Driezumers en Wâlterswâldsters uitgelopen om de rijders aan te
moedigen. Dit gaf een prima sfeer en de
combinatie van aanspanningen en een
enthousiast publiek zorgde voor een zeer
geslaagde avond. De meeste ringetjes

werden gestoken door Emmy Hofstede
en rijder Yntze Hofstee uit Surhuizum,
zij gingen dan ook met de eerste prijs naar huis. De tweede prijs was voor
Korry van der Valk en Marjan Ludema
uit Wâlterswâld en de derde voor Geert
Jonkman en Ruben Dijkhuizen uit Jonkersvaart. De prijs voor het schoonste
geheel bleef in Wâlterswâld, deze werd
gewonnen door de familie Hofstra. Zij
reden met een mooie fries voor de barouche en waren geheel in stijl gekleed.
De prijzen en de verzorging voor de
aanspanningen waren prima voor elkaar,
dit werd mede mogelijk gemaakt door
sponsoring van Vrieswijk spackspuit
en afwerkingbedrijf en Waddenvlees
Dokkum BV. Natuurlijk kan ook dit evenement niet zonder vrijwilligers. De jury,
speakers, mensen die bij de handjes
staan, ringentellers, wegbewakers en
verkeerregelaars, zij die allen mee hebben gewerkt om er een geslaagde avond
van te maken willen wij namens feestvereniging “Ut ’e sleur” hartelijk bedanken.
15

fotos Jan Hamersma
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6e Kennedymars 2012
Succesvol Kennedymars-weekend
meer dan 1000 wandelaars
Om 18.00 uur gingen de
deuren van de Nije Warf
afgelopen vrijdagavond
open. Het was direct een
drukte van belang. Wandelaars voor de eerste 25
km Nachtmars, de 40 km Nachtmars en natuurlijk de
Kennedymars van 80 km kwamen hun startkaarten
ophalen of zich nog inschrijven.
Bij de voorinschrijving viel het aantal deelnemers
aan de Kennedymars nog een beetje tegen, maar bij
de start om 22.00 uur zijn toch 342 wandelaars van
start gegaan. Drie kwartier later was het voor bijna
400 deelnemers tijd om te starten aan de nachte-lijke
mars van 25 km. Daarna, om 23.30 uur, gingen de
laatste, net geen 200, wandelaars van de avond van
start, om te beginnen aan de 40 km lange Nachtmars.

Om een uur of 8 volbracht de eerste fervente langeafstandloper de 80 km. Tinus Bouius was de eerste
uit onze dorpen die finishte om half 12 en een half
uurtje later kwam Rene Vledder over de rode loper.
Het trio Saakje Lysbet van der Valk, Djoke Castelein
en Elly Bouius bereikte een kwartier later de finish.
Voor een andere wandelaar was de 80 kilometer niet
genoeg, hij deed er nog een dagmars van 20 km
achteraan, zodat hij zelfs binnen 20 uur een totaal
aantal van 100 km achter de rug had.
Ook voor de heer Johannes Duhoux uit Leeuwarden
waren dit een speciale 80 km, want met zijn 80 jaar
was dit voor hem de laatste Kennedymars, die hij
samen met zijn dochter Anneke volbracht. De wande-

laars lieten zich niet van hun stuk brengen door een
aantal stevige buien, want met maar 26 uitvallers bij
de 80 km mag men wel spreken van een succesvolle
Kennedymars.

Voordat iedereen de nacht in verdween, zong Alie
Meindertsma het Kennedymarsliled en burgemeester
Aalberts zorgde voor het startschot.
In totaal waren er in de nacht van vrijdag op zaterdag
dus zo’n 1000 gedreven wandelaars onderweg in het
mooie landschap van Noordoost Friesland. Onderweg werd iedereen goed geholpen en verzorgd door
de vele vrijwilligers, catering, EHBO en Rode Kruis,
maar ook vermaakt door muziek, spontane acties van
mensen die aan de route wonen en door de fraaie
verlichting die de wandelaars door donkere paden
leidde.
Rond 3 uur ’s nachts kwamen de eerste 25 km
wandelaars de tent alweer binnen om hun verregende stempelkaarten in te ruilen voor een medaille. Daar was Joke Posthuma een van, die een
paar uur la-ter alweer paraat stond om bloemen bij
de finish te verkopen. Toen de nacht plaatsmaakte
voor de dag druppelden ook de eerste 40 km wandelaars binnen Taede Wielstra en Simon Bosgraaf.

Overdag kon men kiezen om een Dagmars van 20 of
40 km te lopen of de Kennedy Juniormars van 8km.
Ook voor deze tochten was er genoeg animo en net
als alle andere wandelaars finishten ook zij over de
rode loper, waar van een ieder een mooie finishfoto
werd gemaakt door fotograaf Arthur van Diest.Het finishen werd alleen maar leuker door de vrolijke klanken van de Wâldbrûzers.
Deelnemers uit Driezum-Wâlterswâld die de tocht hebben uitgelopen.

Klaas de Boer Ww.

Jappie v/d Meulen Ww.

Wietse Hansma Ww.

Jan de Groot Ww.

Tinus Bouius Dr.

Sjoerd de Groot Ww.

Meent Wiersma Dr.

Dames

Rene Vledder Dr.

Elly Bouius Dr.

Durk Postma Dr.

Djoke Castelein Ww.

Bjinse Visser Dr.

Saakje Lysbet v/d Valk Ww.

Al met al weer een geslaagd wandelweekend. De
organisatie wil dan ook alle sponsors, vrijwilligers en
natuurlijk alle wandelaars bedanken.
Door Hedda van den Berg.
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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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Maandag 17 september
Maandag 24 september
Aanvang 19.00 uur in de kantine
leden krĳgen bericht, toeschouwers welkom.

AED oefening

6 minuten zone
Driezum-Wâlterswâld
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Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte
van het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt een
studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet
hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren
van een landelijke collecteweek.
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt
gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat
te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het
financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron.

De collecteweek is van 19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!
We weten nu dat MS geen spierziekte is – zoals nog steeds veel mensen denken. MS is een ziekte van
het centrale zenuwstelsel.
Maar hoe ontstaat het?
Waarom hebben meer
vrouwen dan mannen MS?
Waarom komt de ziekte
meer voor in landen met
een koel klimaat?
Het Nationaal MS Fonds
blijft zich inzetten om zoveel
mogelijk van deze vragen te
beantwoorden en mensen
met Multiple Sclerose te blijven ondersteunen. Dit kunnen we alleen doen dankzij
de inzet van vrijwilligers,
collec-tanten, donateurs,
coördinatoren. De huisaan-huiscollecte is de belangrijkste inkomstenbron
van het MS Fonds. Op 18 november organiseert het Nationaal MS Fonds de Nationale MS Dag in de Brabanthallen in Den Bosch. Naast een uitgebreide informatiemarkt en workshops is er wederom het MS Symposium.
U kunt een programmaboekje ontvangen bij jolanda@nationaalmsfonds.nl
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Zomerse Paardendagen weer een topper
Paardendagen 2012
Onder
zomerse
omstandigheden
beleefden we de afgelopen zomer de
23-ste Paardendagen. Dankzij de inzet
van vele vrijwilligers, de steun van royale sponsoren, de strijd en deelname
van vele deelnemers en de belangstelling van heel veel publiek werd het
weer een prachtig feest. Weken van
voorbereidingen gingen vooraf, en in
een zucht waren de drie dagen weer
voorbij.
Alleen de herinneringen blijven en zijn
vaak vastgelegd op prachtige foto’s
en mooie films. Op de website van de
Paardendagen, verzorgt door Lia van
der Weg uit Damwâld, zijn honderden
foto’s en verschillende films te bewonderen. Op de volgende pagina`s vind
u een overzicht van de paardendagen.
Met dank aan Lia v/d Weg en Meent Wiersma.

Bekijk de foto`s op de volgende
pagina`s en laat de beelden spreken.
21

Donderdagavond, hindernisverkenning en Ebele Uitterdijk met 1000 liter water om alle bloembakken water te geven.
19 Teams streden om het kampioenschap Kwalleballen.Een zware strijd in blubber en water met veel publiek.

Jelmer en Boukje de Jong uit Damwâld met de pony’sKimi en Duo stormen in volle draf het Vikingschip op.
Menteam Nick Weytjens uit België scheurt met zijn vierspandoor de bocht maar kon de Fryske titel niet prolongeren.

Stoelendans te Paard, zorgt altijd weer voor veel hilariteit. Bij de eindstrijd had de ene de vlag en de ander de stok.
Het reuzenrad was aangekleed met vele sponsoren, ook bij nacht was het een prachtig mooie blikvanger.

De Boerendag werd los getoeterd door ons eigen Excelsior. Op het terras zat de stemming er al vroeg in.
Een heel kampement met ridders en jonkvrouwen die later op de middag nog een gevaarlijk steekspel opvoerden.
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Tijdens de 9-de veekeuring werd weer het allerbeste vee van Noord-Fryslân aan de jury en het publiek getoond.
Een foto gemaakt vanuit het reuzenrad met de veekeuring en op de voorgrond staat het Boerenboelgoed te beginnen.

De burgemeester kwam in actie tijdens de kelnerrace en wist op slinkse wijze de prijs in de wacht te slepen.
Aan het eind van de dag werd door een monster-truc een acht-tal personenauto’s volledig geprakt en geplet.

Een mooi onderdeel van het Boerendag-showprogramma was een spannend springconcours met veel publiek.
Lytse DurkDurk Bijlstra werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Er ging een gejuich op en menigeen liet een traan.

Gezamenlijke optreden van het Abel Tasmankoor uit Sebaldaburen en De Admiraliteitssjongers uit Dokkum.
De Amsterdamse cineast Joost van Jaarsveld heeft van de Paardendagen weer een prachtig film gemaakt.
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Boerendag 2012

Rubriek 1 Oudere kalveren

Verslag veekeuring 28 juli 2012

Koarnwert Tine 99

Druk zijn de mannen in de weer om het terrein voor de
veekeuring klaar te maken.

Rhoderterpster Brause 16

Zaterdag 28 juli 2012. Het was nog vroeg in de morgen (5.30 uur) toen de veewagens kwamen aanrijden
met het vee dat meedeed aan de keuring. Ze waren zo
vroeg om dat koeien en kalveren nog gedoucht en gepoetst moesten worden.

Noard Easter Johanna 503

Om 9.15 uur werd de veekeuring geopend door Christine Deinum uit Feanwâlden. Daarna konden de juryleden aan de slag. De jury bestond uit: Adrion van
Beek uit Breda en Johan van Beek uit Teteringen.

Bicc Nynke

In totaal werden er bijna 160 koeien, kalveren pinken en
vaarzen aan de jury getoond.
De 28 inzenders zijn
afkomstig van de ring
Noord Friesland.
Volgens voorzitter Christine Deinum van stichting Veekeuring NoordFriesland is de kwaliteit
'' poerbêst''. ''Kij fan ús
kinne goed meidwaan
op lanlike en europeeske shows''.
De veekeuring maakt
sinds 2004 onderdeel
uit van de Boerendag in
Driezum-Wâlterswâld.
Dankzij de veehouder in ruste Wietse van der Zwaag
(71) werd de veekeuring een onderdeel van de paardendagen in het tweelingdorp. ''Dit heart der echt by''
vindt Wietse. ''Op oare keuringen komme de leafhawwers, mar hjir komt it grutte publyk. Hjir sjochst minsken
ut 'e stêd dy't noch nea in ko fan tichtby sjoen ha''.

Eigenaar J Bakker
Eigenaar Mts P+A van der Woude
Mts T+F+M+LJ Feenstra-Sangers

Plaats
Ginnum
Hantumeruitburen
Kollum

Rubriek 2 Jongere kalveren
Butenfjild Trijntje 297
Eigenaar J de Jong
Mts BJ+C+C Kloosterman-Deinum

Foudgum
Feanwâlden

Jantje 318
Eigenaar JS+AB+HW+A Atma

Eastermar

Rubriek 3 Kalveren middengroep
Goldwyn Winnie
Mts O+J G Hoekstra-Cuperus

Aldtsjerk

Snap 226
Eigenaar Mts F+T P Visser-Veldman

Miedum

Liesbeth 28
Eigenaar Y Vellenga

Hallum

Rubriek 4 Kalveren middengroep
Koarnwert Wikje 441
Eigenaar J Bakker

Ginnum

A-L-H Starlight
Eigenaar A.L.H.Genetics BV

Damwâld

Rhoderterpster Jongema E233
Eigenaar Mts P+A van der Woude

Hantumeruitburen

Rubriek 5 Kalveren middengroep
Wageningen Sjoukje 71
Eigenaar Mts W+J Hoeksma

Westergeest

Geertje 206
Eigenaar Mts O+J G Hoekstra-Cuperus

Aldtsjerk

Koarnwert
Eigenaar J Bakker Ginnum

Rubriek 6 Oudere kalveren
Antje 166
Eigenaar Mts JJ+DP Reitsma

Driezum

Koningin
Eigenaar J W van der Wal

Wanswert

Million-Rowy
Mts Osinga-Timmermans

Vrouwenparochie

Rubriek 7 Oudere kalveren
A-L-H Rochelle
Eigenaar A.L.H.Genetics BV

Damwâld

Wageningen Puk 239
Eigenaar Mts W+J Hoeksma

Westergeest

A-L-H Riviera
Eigenaar A.L.H.Genetics BV
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Damwâld

uitslagen veekeuring
Rubriek 13 Vaarzen
Rubriek 8 Oudere kalveren

Mieka

Butenfjild Reintje 15

Eigenaar Mts O+J G Hoekstra-Cuperus

Eigenaar J de Jong

Noblesse

Foudgum

Eigenaar HC+GA+A+N+J Koning

Butenfjild Reintje 16
Eigenaar J de Jong

Foudgum

Eigenaar Mts Visser-Visser

Munnekezyl

Wageningen Sweetness 14
Eigenaar Mts W+J Hoeksma

Boukje 155

Aldtsjerk

Westergeest

Broeksterwâld

Rubriek 9 Pinken
Trees 152
Eigenaar Mts O+J G Hoekstra-Cuperus

Aldtsjerk

Odw Soaskie
Eigenaar Mts Osinga-Timmermans

Vrouwenparochie

CCC Snowman Kira
Eigenaar A.L.H.Genetics BV

Damwâld

Rubriek 10 Pinken
Holbra Carat Blanca
Eigenaar A.L.H.Genetics BV

Damwâld

Alexander Tracy 2
Eigenaar Mts Osinga-Timmermans

Vrouwenparochie

Bolleholster Shottle Mae
J W van der Wal

Rubriek 14 2e Kalfs koeien
Bolleholster Eliza

Rubriek 11 Pinken

Wanswert

Lydia 113
Wanswert

Eigenaar Mts M en E Reitsma

Burdaard

Noard Easter Tiara

MWS Dusk Ashlyn
Eigenaar A.L.H.Genetics BV

Eigenaar JW van der Wal

Damwâld

Mts T+F+M+LJ Feenstra-Sangers

Koarnwert Trees 89

Kollum

Rubriek 15 2e Kalfs koeien

Eigenaar J Bakker

Ginnum

De Volmer Bailey

Wageningen Sjoukje 61
Eigenaar Mts W+J Hoeksma

Eigenaar A.L.H.Genetics BV

Damwâld

Rubriek 12 Vaarzen

Y Vellenga

Astrid 1
Eigenaar Mts Osinga-Timmermans

Westergeest

Camilla 5
Hallum

Wageningen Roxi
Vrouwenparochie

Eigenaar Mts W+J Hoeksma

Westergeest

Laagland Zwartkop 224
Eigenaar en GG en W van der Ploeg

Grou

Rittie 423
Eigenaar JJ+DP Reitsma

Rubriek 16 3e Kalfs koeien
Wageningen Geertje 127

Driezum

Eigenaar Mts W+J Hoeksma

Westergeest

Eurostar Lauwa 9
Mts KP+L Reitsma-Kloosterman

Broeksterwâld

Mars Pearl
Eigenaar T van Essen

Marssum

Rubriek 17 Oudere koeien
Wageningen Jeltje 258Eigenaar Mts W+J Hoeksma,

Westergeest

Jantje 146Eigenaar JJ+DP Reitsma,

Driezum

Doetje 181Mts Visser-Visser,

Broeksterwâld
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Nieuws
Vrouwen Viod Nederlands kampioen beachsoccer
In het weekend van 21 juni zorgden de vrouwen van VIOD voor een
verrassende dubbelslag. Maar liefst twee teams van VIOD hadden
zich na het spelen van een voorronde geplaatst voor de finales om het
Nederlands kampioenschap beachsoccer in het The Hague Beachsoccer stadium in Scheveningen. Beide teams haalden ook nog eens
de finale waar team 1 met 4-1 won van team 2.

foto`s duco halbesma
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W

ereld Alzheimer Dag 2012 zaterdag 22 sep. in Appelscha
Op 24 september is de jaarlijkse Wereld
Alzheimer Dag. Sinds een aantal jaren organiseren verschillende provincies op of
nabij die dag festiviteiten om aan de ziekte
Alzheimer en de gevolgen daarvan meer
bekendheid te geven. Want het betekent
nogal wat voor patiënten, familie en naasten. Natuurlijk laten we ook graag weten dat
wij als Alzheimer Nederland er voor deze
mensen zijn als ze ondersteuning nodig
hebben.
Dit jaar organiseert regio Friesland Alzheimer Nederland op 22 september 2012 zijn
jaarlijkse Memorywalk in Appelscha, nu
aangevuld met een fietstocht van 25 kilometer en vele activiteiten rond het thema
“gezond ouder worden”. Op deze wijze willen we er graag een familiedag van maken
want, dementie heb je niet alleen, dat is
heel vaak in familieverband, je kinderen, je
partner, je kleinkinderen enz. Samen activiteiten doen is leuker dan alleen.
We hopen dan ook op vele gezinnen die
mee willen lopen, fietsen of met andere
activiteiten mee willen doen, natuurlijk kan
iedereen mee doen.
Dus we hopen dat u massaal naar Appelscha komt om mee te lopen en te genieten
van de mooie natuur en even stil te staan bij
de ziekte dementie.
De wandeltochten zijn er in verschillende
afstanden, te weten; 2, 5, 6, 15 en 25 kilometer. Dus komt allen.

Kijk voor meer informatie op de website:

www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-friesland/wereld-alzheimer-dag.
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Nieuws van verenigingen
De vakantie is alweer voorbij! Hopelijk zijn jullie allemaal lekker uitgerust, want de lessen gaan weer
beginnen!

De gymnastieklessen worden verschoven van de
vrijdag naar de dinsdagmiddag.
We beginnen op dinsdag 4 september in de Nije
Warf.
De tijden worden als volgt:
Groep 1, 2 en 3 15.30-16.15

Groep 4 en 5 16.15-17.00
Selectie 17.00-18.15
Groep 6, 7 en 8 18.15-19.00
De streetdancers beginnen weer op donderdag 6
september. De tijden blijven hetzelfde, maar juf Anita
stopt. Bonita Vrieswijk neemt nu alle lessen voor
haar rekening.
Lijkt het je ook leuk om mee te doen, dan mag je
gerust komen kijken en twee keer gratis meedoen.
Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen
met iemand van het bestuur.

Of kijk op www.gv-redsum.nl.
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Bootcamp
Wil je graag beginnen met sporten en hou je van de
buitenlucht, een beetje actie en ga je voor een mooi
figuur? Kom dan meedoen met de nieuwe cursus
‘Bootcamp voor Beginners’ in het Driezumer bos.
De bootcamp bestaat uit een looptraining, afgewisseld met krachtoefeningen. Al rennend door het bos,
sprintend over de heuvels en met grondoefeningen
langs het fietspad of op een veldje, verbeter je je
conditie aanzienlijk! Bovendien, omdat de oefeningen sterk gericht zijn op het verhogen van je rompstabiliteit, – lees: een stevig torso – verbetert ook
je figuur. De cursus bestaat uit 10 trainingen op de
zaterdag, onder deskundige begeleiding van Baukje
Veenstra van sportschool Palestra in Dokkum.
Wil je hierna nog verder trainen? Dan blijf je trainen
in Driezum op zaterdagochtend, of sluit je je aan bij
de woensdagavondgroep die in Dokkum loopt. Ook
leuk om te combineren met andere lessen bij Palestra als je een abonnement neemt.
De beginnerscursus start per 22 september 2012.
Verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats van
het Driezumer bos, bij Rinsma State. Meedoen kan
met geldig abonnement van Palestra of éénmalig
€ 85,- voor de gehele cursus. Opgeven kan telefonisch via 0519-222024, of loop even binnen bij
Palestra Dokkum om je aan te melden en de sfeer te
proeven.

Gevonden voorwerpen
In de Leiensingel een armbandje: witte steentjes
met aan weerskanten kleine pareltjes. Voor informatie kunt u terecht bij
D. Mellema, Eastwâld 5 tel: 0511-423369
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Kerkdiensten
Hervormde Gemeente Driezum
diensten om 9.15 en 14.00 uur

09 sept Ds. Tramper
Ds. Tramper
16 sept Ds. Tramper
Ds. Tramper
23 sept Kand. Van Ginkel, Vrij 13
Kand. Van Ginkel
30 sept Ds. Tramper, Opening Winterwerk
Ds. Tramper
07 okt Ds. Tramper, V.H.A.
Ds. Vlijm
14 okt Ds. Tramper, H.A.
Ds. Tramper
21 okt Ds. Herwig, Vrij 14
Ds. Herwig
28 okt Ds. Van der Berg
Ds. Tramper
04 nov Ds. Tramper
Ds. Tramper
07 nov 14.00 uur Ds. Tramper, Dankdag
19.30 uur Ds. Tramper
11 nov Ds. Veldman, Vrij 15
Ds. Veldman
18 nov Ds. Tramper, ruil
Ds. Van Kooten
25 nov Ds. Tramper, laatste zondag kerkelijk jaar
Ds. Tramper

Gereformeerde kerk vrijgemaakt “De Lichtbron”
diensten om 9.15 en 13.45 uur
09 sept Leesdienst
Ds. Colijn V.H.A.
16 sept Ds. E. Buitenhuis, viering H.A.
Ds. H. Burger
23 sept Leesdienst
Ds. A.J. Haak
30 sept Leesdienst
Ds. W.L. De Graaf
07 okt Ds. J.H. Tempelman
Leesdienst
14 okt Leesdienst
Ds. De Boer, Ureterp
21 okt Leesdienst
Leesdienst
28 okt Leesdienst
Leesdienst
04 nov Leesdienst
Ds. De Vries
11 nov Leesdienst
Ds. A.J. Haak
18 nov Ds. A. Driest
Leesdienst
25 nov Ds. R. Prins
Leesdienst
02 dec Leesdienst
Ds. K. Smit

Hervormde Gemeente te Wâlterswâld
diensten om 9:15 en 14.00
09
16
23
30
07
14
21
28
04
07
11
18
25

sept
sept
sept
sept
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
nov

Ds. G.H. Vlijm
Kand. M.A. Post, Hasselt
Ds. G.H. Vlijm
Ds. G.H. Vlijm, Opening Winterwerk
Ds. G.H. Vlijm, V.H.A.
Ds. G.H. Vlijm, H.A.
Kand. J.K. Abbink, Vriezenveen
Ds. D.J. Budding, Elspeet
Ds. G.H. Vlijm
Ds. G.H. Vlijm, Dankdag
Ds. P. vd Kraan, Urk
Ds. G.H. Vlijm
Ds. G.H. Vlijm, laatste zondag kerkelijk jaar

Hervormde Gemeente Dantumawâld
diensten om 9.30 en 13.45
Gereformeerde kerk
diensten om 9.30 en 14.00 uur

09 sept Ds. A.A. Wisman, H.A.
Ds. A.A. Wisman, Lofprijsdienst
16 sept Ds. C. Neef, Kollum
Ds. Boukes, Damwâld
23 sept 11.00 uur, Ds. P. Beintema Dokkum, Friese dienst
Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
30 sept Ds. A.A. Wisman
Ds. A.A. Wisman, Startzondag Jeugd
07 okt Dhr. J.Y. Van der Wal, Westereen
Ds. A.A. Wisman
14 okt Ds. C. Neef, Kollum
Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
21 okt Ds. A.A. Wisman
Ds. A.A. Wisman, Lofprijsdienst
28 okt Leesdienst
Ds. S. Cnossen
04 nov Voorber. H.A.
Ds. A.A. Wisman, Exp.dienst
07 nov Ds. A.A. Wisman, Dankdag
11 nov Ds. A.A. Wisman, H.A.
Ds. A.A. Wisman
18 nov Dhr. J. Dijkshoorn
Ds. K. Snijder
25 nov Ds. A.A. Wisman, Laatste zondag Kerkelijk jaar
Ds. S. Boukes, Damwâld

Nieuwe roosters 2012/2013
doorgeven aan redactie.

Tip van de redactie
Kopij opmaken met Arial 11pt. Pagina breedte is (182mm breed en 269mm hoog)
Zorg ervoor dat eventueel geplaatste bitmap afbeeldingen in het bestand ook zijn meegeleverd in hogere
resolutie.(foto`s, afbeeldingen)voor kopij los meesturen met hoge resolutie 300 dpi.
Opmaak lukt niet als foto`s in Word bestanden zijn geplakt. (korrelig effect)
Lever gebruikte lettertypen mee (zowel screen- als printerfonts) of zet lettertypen om naar lettercontouren.
Gebruik de koppen (style) verder geen opmaak wel als voorbeeld zo wil ik het graag.

Grote bestanden met “www.wetransfer.com” naar dorpskrant.driewa@gmail.com.
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Nieuws van de scholen
Op donderdag 28 juni
2012 heeft IBS Driezum
een sponsorloop voor
team Anne gehouden.
Teamlid Ytsen Dijkstra heeft jaren in Driezum gewoond en zijn zus Aukje is onderwijzeres op IBS
Driezum. Hierdoor is het fantastische idee ontstaan
om een sponsorloop voor team Anne te organiseren.
De kinderen deden enorm hun best om zoveel mogelijk sponsoren te krijgen en vervolgens hebben
ze zo hard als ze konden rondjes gelopen om de vijver in het Driezumer Bosk om zoveel mogelijk geld
bij elkaar te krijgen. Dat dit goed gelukt is, merkten
Ytsen Dijkstra en Jimmy Hagenouw, toen zij op vrijdag 13 juli van Leek naar Driezum fietsten om het
sponsorgeld op te halen. Namens alle kinderen die
voor Team Anne gelopen hebben, kregen ze een
cheque overhandigd met maar liefst duizend euro!
Team Anne bedankte IBS Driezum voor het idee,
hun inzet en het geweldige bedrag!
Negentien juli was het alweer de laatste schooldag
voor de zomervakantie. Voor deze dag waren leuke
activiteiten gepland maar die vielen, door het slechte
weer, letterlijk in het water. De traditionele viswed-

strijd voor de groepen 3 tot en met 8 ging in eerste
instantie nog wel door omdat het 's ochtends droog
zou blijven. Maar toen iedereen goed en wel een
plaatsje had gevonden om een zo groot mogelijke
vis te vangen, ging het los. Het water kwam met bakken uit de hemel en de viswedstrijd moest helaas
worden afgelast. Reinder Posthuma kwam echter
snel met de vrachtwagen om de leerlingen, fietsen
en hengels naar een droog onderkomen te brengen.
De geplande picknick in het Driezumer bos kwam
hierdoor ook te vervallen, maar dit werd handig opgelost door met z'n allen pannenkoeken te bakken
en te eten op school. Nadat iedereen weer droog
was en de buikjes vol waren gegeten, werd er 's middags vol goede moed aan de vossenjacht begonnen.
De weergoden waren ons toen iets beter gestemd
waardoor het een leuke middag werd. De kleuters
zouden in eerste instantie gaan kamperen in het
Driezumer bos, maar vanwege het slechte weer
werd het kamperen bij school en werden er leuke
spelletjes gedaan. Ondanks het slechte weer werd
het toch een gezellige leuke dag.

Kennedy juniormars 25 aug 2012
Ook dit jaar is het team van IBS Driezum weer van
de partij geweest om mee te lopen in de Kennedy
juniormars. Herkenbaar in onze rode shirts met gele
tekst IBS Driezum erop, liepen wij vol overgave en
enthousiasme de 8 kilometers.
Met hier een daar een stop om het leuk te houden
voor de jongere lopers onder ons, gingen wij op
weg naar de finishlijn. En de welverdiende medaille! We hebben het allemaal gehaald en wat
zijn we trots op onze kinderen van IBS Driezum!
Gefeliciteerd allemaal!
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Sytze gaat fietsen - deel 3 (slot)
Na vijf weken fietsen is het even wennen aan het idee dat je niet meer
hoeft te fietsen en niet meer een inspanning hoeft te leveren. Ik heb met
deze overgang altijd moeite en voel dat de eerste dag zonder fietsen
ook weer. De tweede dag in Santiago gaat het weer goed en breng ik
een groot deel van de tijd door in de binnenstad van Santiago, waarbij
ik ook nog een dienst heb meegemaakt in de grote kathedraal waar ook
het grote zware wierookvat tot in het hoge gewelf wordt gezwaaid.
Ook vandaag komen weer veel mensen aan in Santiago, waarbij er
grote verschillen zijn in hoe men dit beleeft.
Enkele barsten in tranen uit, sommige vallen op de knieën en
blijven een tijd geknield zitten. Zelf had ik niet zulke emotionele
gevoelens bij het arriveren op het plein voor de kathedraal.
Ik was wel blij, maar meer dankbaar dat alles zonder problemen was verlopen en ik in goede gezondheid was aangekomen.
’s Avonds ook nog even de stad in geweest. Op veel plaatsen speelden
of zongen muzikanten wat een leuke sfeer gaf.
Spanjaarden leven iets anders dan Nederlanders wat voor een groot gedeelte door het klimaat komt. ’s Middags neemt men siësta door de vaak hoge temperaturen en ’s avonds komt men weer tot leven waarbij de
straat een belangrijke plaats inneemt.
Op 18 juli ben ik teruggevlogen van Santiago naar Barcelona
en daarna een vlucht van Barcelona naar Schiphol, waar in de
aankomsthal Janke, Irma, Frederika en Nellie stonden om mij
op te halen. Mooie thuiskomst. Aangekomen op de Dokkumerloane de tweede verrassing. Veel buurtgenoten stonden
ons op te wachten en vormden voor mij een soort erehaag
en van de voorzitster kreeg ik een prachtig bos bloemen. Ook
was er door Janke en de meiden een spandoek opgehangen
met de volgende tekst:
Voor het goede doel en op de fiets naar Santiago
gegaan, topper goed gedaan! Welkom thuis!
Heel erg blij ben ik met het bedrag dat ik tot dusver voor de
stichting Heifer bij elkaar heb kunnen fietsen; bijna € 1800 ,-.
Iedereen hartelijk bedankt voor alle gulle giften! Het bankrekeningnummer (388307919) t.n.v. ‘Sytze gaat fietsen’ zal tot
wereld dierendag, 4 oktober 2012, geopend blijven.
Groeten van Sytze Wijbenga.
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Bedrijf in de schijnwerpers
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf
Particulier als bedrijf kunnen terecht bij
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf.
Vanaf het stucwerk en cementdekvloeren
tot en met de afwerking van de wanden en
plafonds.

- cementdekvloeren - sierpleisters
- stucwerk
- fijnschuurwerk
- spackwerk
- gipsplaatafwerking
Ook het opfrissen van bestaande panden en
woningen behoort tot de mogelijkheden.
Denk dan aan strak sausklaar stucwerk of het
afwerken van de wanden en plafonds met
bijvoorbeeld: spack of sierpleisters.
En natuurlijk kan dat meteen in de door u
gewenste kleur.
Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u
contact opnemen met:
Romke Vrieswijk
Freulestraat 15
9114 RZ Driesum
mob 0652640265
tel 0511421345
E-mail vrieswijkafwerking@kpnmail.nl

STUKADOORS- EN SPACKSPUITBEDRIJF

06-52640265

Driesum

Hallo dorpsgenoten,
Mijn naam is Romke Vrieswijk en ben getrouwd met
Hennie en samen hebben we drie zonen, Thomas,
Kees en Sipke en we wonen aan de Freulesrjitte in
Driezum.
Op mijn zestiende ben ik begonnen als schilder bij
Harry Jansma destijds ook gevestigd in Driezum. In
het vierde jaar dat ik hier werkzaam was ben ik uitgeleend aan een stukadoorsbedrijf, dit werk beviel mij
ook goed zodoende ben ik in het stucadoorsvak beland. Na enkele jaren ervaring in deze sector te hebben opgedaan heb ik de stap gezet om voor mezelf
te beginnen, dit was in 2005.
De eerste jaren bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het afwerken van wanden en plafonds
met spac en sierpleister. Daarna zijn de werkzaamheden uitgebreid met het verzorgen van vloeren,
stucwerk en de complete afwerking van wanden en
plafonds, bijvoorbeeld sausklaar afwerken, sierpleisters, fijn schuurwerk of italiaans stucwerk in badkamer of keuken.
Wij zijn werkzaam voor zowel bedrijf als particulier,
ook reeds bestaande woningen kunnen wij opnieuw
voorzien van een afwerklaag op wanden en plafonds.

Sinds kort zijn wij als bedrijf gevestigd aan de Nijewei 2b in Driezum, op dit moment zijn we bezig met de
renovatie. De loods wordt gedeeltelijk gebruikt voor opslag en ook krijgt u de mogelijkheid om hier een
kijkje te komen nemen om enkele voorbeelden te bekijken van wat er mogelijk is in sierpleister, stucwerk en
diverse andere afwerkzaamheden.
Wilt u nog wat meer over ons bedrijf weten of langskomen, bel gerust voor een afspraak, 0652 640 265.
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Het pennetje

Wij komen bij u thuis uw bomen en
balken tot planken zagen

•

Wie ben je?

•

Hoe oud ben je?

•

Waar woon je?

•

Heb je ook broers of zussen?

•

Op welke school zit je?

•

Heb je ook hobby’s?

•

Favoriete muziek?

•

Favoriete eten?

•

Wat wil je later worden?

•

Ik geef het pennetje door aan:

Patrick van Rooijen
12 jaar

Reinousreed 2, Wâlterswâld
Ja, een zus Monique
De Twine Dokkum

Werken bij Jappie en Betty op de
boerderij
Hitzone
Patat
Boer

Mijn zus Monique

Groetjes,

Ook leveren wij:
* Maatwerk in balkhout
* Lariks schaaldelen (bekleden van schuur of schutting)
* Eiken palen
* Robuuste picknicktafels (4 en 6 persoons)
* Tuinbanken en Landhekken
Foarwei 31b 9113 PA Wâlterswâld

tel. 0511 425 545 - 0651 751 820
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ooijen
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Patrick

Bevolking en burgerlijke stand
Geboren:
12 mrt 2012

Jesse Johan, z.v. Chris en Binnie Damstra, H.G. Van der Veenstrjitte 22, Dr.

16 aug 2012 Femke, d.v. Durk de Jong en Anna Heidstra, Reinous Reed 9 Ww.

Getrouwd:
3 juli 50 jaar getrouwd, Jacob en Minke Raap- van der Wal, Foarwei 62 Ww.
24 augustus 35 jaar getrouwd Yda & Martien van Tuyl, Fan Sytzamawei 11 Dr.

Overleden:
15 juli dhr. Mark Jacobs, Foarwei 43 Ww. op de leeftijd van 96 jaar
15 augustus dhr. Johannes van Hijum, Waldheem 18 Ww. op de leeftijd van 91 jaar

Verhuisd:
Geeske de Vries van de Foarwei 10 Wâlterswâld naar Bonifatiusplein 2 Dokkum.
Durk en Anneke van der Zwaag van Fuldastrjitte 20 Ww naar Eastwâld 12 te Dr.
Judith van Prysterikker 9 Ww naar Buitenpost

Geslaagd:
augustus 2012

Marijke van Rooijen, MBOV verpleegkunde Reinous Reed 2 Ww.

Ziekenboeg
Ziek thuis:					Ziekenhuis:
Mevr. Raap, Broekloane 30, Ww.		
Dhr. Y. Dijkstra, Van Sytzamawei 41, Dr.
Dhr. T. Kooistra, Foarwei 31, Ww.

Pietsje Adema

Broekloane 1

W

423 834

Eke Woudstra

Halepaad 6

W

424 636

Atie Daane

De Steech 11

D

424 269

Tineke Broersma

Doniawei 135ª

W

424 091

Hinke Dijkstra

Eastwâld 8

D

424 203

Jaep Bouma

Foarwei 21

W

425 879

Joke Posthuma

Foarwei 1

D

421 372

Coby de Jong

Bonifatiusstrjitte 14

W

423 109

S.Heeringa

Mr. Hofstrastr. 36

D

423 254

Trienke Koning

Foarwei 32

W

422 347

Elsa Veenstra

Nijewei 9

D

425 325

Siepie Postma

Foarwei 87

W

423 892

J. Hamersma

S.Meyerstrjitte 5

D

422 853

Geertje Reitsma

Tsjerkeloane 8

W

421 281

A. den Hartogh

Singel 18

D

424 461

Ykje Sijtsema

Bonifatiusstrjitte 30

W

424198

Marie v/d Zwaag

Tsjerkestrjitte 16

D

_

Aafke A. de Vries

Dokkummerloane 10b

W

425 159

Pietje Hoekstra

Van Sytzamawei 3

D

423 142

Linie Visser

Achterwei 17

W

423 837

Vacant

Wâlddyk/Terpwei

D

Wietse v/d Zwaag

Prysterikker 24

W

421 982

Bovenstaande personen ontvangen graag de nieuwtjes en wetenswaardigheden van uw buurt
b.v. huwelijk, geboorte, geslaagd, verhuisd etc. en geven deze aan de dorpskrant door.
Wijzigingen van contactpersonen graag door geven aan de redactie.
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Algemene informatie
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

•

J. Henstra Doniawei 77 Damwâld 0511 421 416 spoed 0511 425 553

•

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.
•

Tandartspraktijk Damwoude, 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 Dokkummer Wâlden Mûnewei 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.

Ziekenhuis 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
Ziekenhuis 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)

TNT servicepunten zijn in de Spar winkels.

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 bovenstaande 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

Buurtagent Sabina van Dijk
Mocht u mij in uw dorp zien, spreek mij dan gerust aan
en anders ben ik telefonisch te bereiken via
0900-8844 (geen spoed).
Als wijkagent ben ik ook te volgen via Twitter:
@wijkagentsabina
ALARMNUMMER 112
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