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Van de redactie
In dit laatste nummer van 2012 vindt u weer een keur
van artikelen met wetenswaardigheden uit onze dorpen. De wintertijd is weer ingegaan en het verenigingsleven is weer in volle gang. In dit nummer vindt u
nieuws over de acties die worden gehouden om de financiële situatie van ons dorpshuis wat rooskleuriger
te maken. Ook wij als redactie van de dorpskrant
bevelen de acties van harte bij u aan, want in zulke
actieve dorpen als Driezum en Wâlterswâld kunnen
we een dorpshuis toch niet missen.
Verder in dit een verslag op rijm samen met foto’s
van de aankomst Sinterklaas afgelopen zaterdag.
In Driezum heeft een paar weken geleden een
LAMPEX plaatsgevonden en een verslag van, dit
voor onze dorpen, nieuwe evenement vindt u in dit
nummer. Wie weet groeit ook dit evenement, net als
bijvoorbeeld de Kennedymars, uit tot een jaarlijks
terugkerend evenement.
Een aantal regelmatig terugkerende rubrieken zijn in
dit nummer weer aanwezig met van onze dorpshistoricus een vervolg op zijn artikel met nieuws uit 1945.
Dit ook naar aanleiding van de terugplaatsing van de
klok in de kerktoren van Driezum.
Ten slotte nog een oproep aan diegene die de uitdaging aandurft de redactie te versterken. Wegens
drukke werkzaamheden buiten de dorpskrant om
heeft Ger van Rooijen moeten besluiten om na
deze jaargang te stoppen met het redactiewerk. Wij
zoeken voor hem een vervanger/ster die net als wij
enthousiast is over de dorpskrant en die bereid is om
ons team te versterken. Voor informatie over het werk
van de redactie en/of opgave als redactielid kunt u
zich melden bij de redactie of op ons e-mailadres:
dorpskrant.driewa@gmail.com
De redactie

Drukker Trion Grafisch Kollum
Bezorging oplage 4000 (5x800) per jaar
Dorpsbelangen Driezum-Wâlterswâld
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
De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen in te korten
te wijzigen of wegens ruimte gebrek niet te plaatsen.
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Dorpshuis De Nije Warf - stand van zaken
Na onze oproep in de vorige dorpskrant, was er een lage opkomst
tijdens de vrijwilligers informatiebijeenkomst op 11 september jl. Er is
toen besloten een huis-aan-huis actie te organiseren met dank aan
beide Dorpsbelangen voor de bezorging. Al met al hebben zich ruim
75 nieuwe vrijwilligers aangemeld, waarvoor onze hartelijke dank. En
natuurlijk niet te vergeten alle huidige vrijwilligers, ook jullie blijven hard nodig, met dank voor jullie inzet!
Daarnaast is een groep enthousiaste dorpsgenoten met als initiatiefneemster Anneke Reiding bezig om een
Benefietdag voor De Nije Warf te organiseren.
Kijk op www.benefietnijewarf.nl en op de volgende pagina`s vindt u meer informatie over deze dag.
Op korte termijn is met deze actie voorkomen dat De Nije Warf noodgedwongen moet sluiten, maar op
langere termijn zullen we hoe dan ook verder moeten met vrijwilligers! Het bestuur spant zich in om voor
de toekomst een pachter te vinden, maar is ook in gesprek met gemeente Dantumadiel om te kijken of
structurele veranderingen in de huidige organisatie van De Nije Warf kunnen bijdragen aan een duurzame
toekomst van ons dorpshuis.

Kijk op www.nijewarf.nl voor nieuws, activiteiten, en ontwikkelingen.
Ook zult u af en toe een flyer in uw brievenbus vinden.
Acties en Evenementen voor 1e kwartaal 2013 zijn o.a.:





Stampotactie
Hollandse Benefiet Avond
Mest-actie onder het mom van “Help De Warf uit de stront!”
Voorjaarsfair in De Nije Warf (verzoek: bewaar uw nieuwe en 2e handsspullen om ze in te kunnen
leveren bij de Warf voor de vlooienmarkt; ook gevraagd: stenen kopjes / bekers / schoteltjes
/ theepotten; oproep voor hobbyisten: stel uw eigen gemaakt product gratis beschikbaar, bv.
gebreide sokken, schilderij, sjaal, bloembak, ansichtkaarten, kapstok, quiltkleed, e.d.) Meer
informatie volgt nog.

Vrijdagavond 24 mei 2013 komt het nieuwe stuk “Krimp” van Gerrit Breteler in De Nije Warf.
Dat belooft weer een geslaagde avond te worden!!!
Nog even aandacht voor het volgende: wist u dat iedere zaterdag De Nije Warf open is v.a. 17
uur. Kom gezellig langs voor een bakje koffie of een drankje, even gezellig bijpraten of samen
biljarten. Tevens kunt u patat en andere snacks bestellen.

------------------- Vacature: Bestuursleden De Nije Warf ------------------Momenteel hebben we te weinig bestuursleden. Wie komt ons versterken?
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger of bestuurslid bij:
Daniëlle Hoekstra 0511 - 423 075 email: danielle.hoekstra@knid.nl
Bestuur van “De Nije Warf”,
Marten Faber, Andree Hofer, Roel Raap, Ate Meindertsma, Rudmer de Jong, en Daniëlle
Hoekstra.
Kijk op www.nijewarf.nl voor nieuws en de activiteiten.
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ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema
Freulestrjitte 7 Driezum
0611 031 337
gfennema@knid.nl
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
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De yntocht fan Sinteklaas
Sinteklaas kaam oan yn Wâlterswâld, dat leit in hiel ein op ‘e wrâld
De Sint koe net mei de stoomboat komme, want dy moast troch nei Dokkum
“No”, tocht Sinteklaas “dit is net fan jottum”
Amerigo hie de hik, “Wat no”, sei Sinteklaas fan skrik!
Sinteklaas koe it wier net mear fine, dan moast er mar yn ‘e limosine
In protte bern wachten him op, Sinteklaas wie oankaam, dat wie top!
Sinteklaas moast een lint trochknippe. Nei it trochknippen fan it lint,
sei de sint; “Gean mar gau naar binnen”.
Nei binnen gean wie echt gjin straf, it wie lekker waarm in de Nije Warf
It sinteklaasfeest wie yn it gimmetyklokaal, en de bern hiene in protte kabaal
Nei in lekker bakje kofje kaam Sinteklaas binnen, en koe it feest echt begjinne
Om de sfear der wat yn te krijen begûn DJ Pyt, mei it -Nederlânske
Gangnam Style- Swarte Pite liet
De bern gienen út hun dak en de Piten dúnsen mei yn hun nette pak
Nei de warming up frege Sinteklaas, hokker ferienings hjir ek kaamen
En ien der fan is gimmestykferieniging Redsum, mei har streetdance ploech
Se joegen in demonstraasje en dat foar Sinteklaasje!
Dêrnei frege sinteklaas hokker ploech van VIOD no better wie, de jonkjes of de famkes?
Earst lieten de jonkjes har fan har bêste kant sjen en de famkes dienen hiele frjemde standsjes
Doe krigen de winnaars de lokwinsken fan Sinteklaas, dy’t in itentsje wûn hiene mei piterbaas
Se ieten patat, frikadel en in kroket, mei in protte mayonaise, lekker fet!
Ek moasten der noch twa famkes die sneontejûns diploma A swimme
En op de fraach fan Sinteklaas, “of het afzwemmen nou vanavond is?” kaam in hiel moai
antwurd: “Nee fan ‘e jûn!”
Dêrnei waard it ôfskiedsliet foar Sinteklaas ynset en wie it sinteklaasfeest wer ôfrûn.
De berntsjes krigen by de doar fan de Piten, in letter mei om thús op te iten.
En it feest wie tige goed slagge! Tot oankommend jier!
Zaterdag 17 november kwamen maar liefst tien zwarte pieten om half tien richting Driezum en Wâlterswâld. Ze maakten er in het gehele dorp een dolle boel van. Veel kinderen
konden dan ook vertellen dat zwarte piet zelfs bij hen in huis was geweest, maar................
Waar was Sinterklaas?
Gelukkig kwam Sinterklaas ‘s middags om twee uur in een super mooie limousine aanrijden, waarna we in
de Nije Warf een prachtig Sinterklaasfeest hebben gevierd.
Langs deze weg willen wij alle sponsors en vrijwilligers bedanken die dit Sinterklaasfeest mogelijk
hebben gemaakt.
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Kerstgezinsdienst Tweede kerstdag
“Gereformeerde Kerk Driezum/Wâlterswâld”
Op tweede kerstdag ’s morgens om 10.00 uur hopen we met elkaar een
kerstgezinsdienst te houden in de “Nije Warf” te Wâlterswâld.
Dit jaar zal het kerstverhaal in een moderne jas worden gestoken.
Met een eigentijdse musical zal de blijde boodschap worden verteld.
Different 8 zal de muzikale invulling verzorgen.
Voor de allerkleinsten onder ons is er kinderoppas.
De collecte is ter bestrijding van de onkosten.
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig samen koffie, thee of limonade
te drinken met een traktatie.We hopen met elkaar op een fijne en gezellige dienst.
Tot ziens op tweede kerstdag.

Kerstmiddag
Maandag 17 december
houden wij onze jaarlijkse kerstmiddag in de Nije Warf. Onder het genot van een kopje
koffie of thee, gaan we met zijn allen zingen en wordt er natuurlijk een kerstverhaal
voorgelezen. We besluiten met een koffietafel. De aanvangstijd is om 16.30 uur.
Voor vervoer en opgave kunt u bellen met Sj. van der Zwaag 421 982
of B. Bakker-Hansma 422 694.
Graag tot ziens!
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Kerkdiensten
Hervormde Gemeente Dantumawâld
dienst om 9.30 en 13.45 uur
Hervormde Gemeente te Wâlterswâld
diensten om 9:15 en 14.00
25 nov Ds. G.H. Vlijm, laatste zondag kerkelijk jaar
02 dec Ds. G.J. Vlijm, 1e advent
09 dec Ds. C. Stelwagen, Damwâld
16 dec Ds. G.H. Vlijm
23 dec Ds. G.H. Vlijm
25 dec Ds. G.H. Vlijm, 1e kerstdag
26 dec Ds. G.H. Vlijm, 2e kerstdag
30 dec Ds. G.H. Vlijm
31 dec Ds. G.H. Vlijm, 19.30 uur oudjaar
01 jan Ds. G.H. Vlijm, 10.00 uur nieuwjaar
Hervormde Gemeente Driezum
diensten om 9.15 en 14.00 uur
25 nov Ds. Tramper
Ds. Tramper, laatste zondag kerkelijk jaar
02 dec Ds. Tramper
Ds. Vlijm, 1e advent zondag
09 dec Ds. Budding
Ds. Budding, vrij 16
16 dec Ds. Tramper
Ds. Tramper
23 dec Ds. Van der Wind
Ds. Tramper
25 dec Ds. Tramper, 1e kerstdag
Ds. Oosten
26 dec Ds. Tramper, 2e kerstdag
30 dec Ds. Tramper
Ds. Tramper / Vlijm
31 dec Ds. Tramper, 19.30 uur oudjaar
01 jan Ds. Tramper, 10.00 uur nieuwjaar
06 jan Vrij 1
Gereformeerde kerk vrijgemaakt “De Lichtbron”
diensten om 9.15 en 13.45 uur
25 nov Ds. R. Prins
Leesdienst
02 dec Leesdienst
Ds. K. Smit

Gereformeerde kerk
diensten om 9.30 en 14.00 uur
25 nov Ds. A.A. Wisman
Ds. S. Boukes, Damwâld, laatste zondag kerkelijk
jaar
02 dec Ds. Bouman,Damwâld, 11.00 uur morgendienst
Dhr. T. Simonides, Burdaard
09 dec Ds. A.A. Wisman
Ds. A.A. Wisman, lofprijsdienst
16 dec Ds. P. Beintema, Dokkum, Friese dienst, 11.00
uur
morgendienst
Ds. K. Snijder, Marrum
23 dec Ds. A.A. Wisman
Ds. A.A. Wisman, adventszangdienst
25 dec Ds. A.A. Wisman, kerst
26 dec Ds. A. A. Wisman, 2e kerstdag
30 dec Leesdienst
Dhr. T. Simonides, Burdaard
31 dec ----Ds. A.A. Wisman, oudjaar
01 jan Ds. A.A. Wisman, 11.00 uur nieuwjaar
06 jan D.J. Bakker, Feanwâlden
Ds. R. de Pee, Feanwâlden
13 jan Ds. A.A. Wisman
Ds. I. de Graaf, De Westereen
20 jan Ds. C. Neef, Kollum
Ds. A.J. Fraanje, Drachten
27 jan Ds. A.A. Wisman
Ds. A.A. Wisman, KSG
03 feb Leesdienst
K. Snijder, Marrum
10 feb Ds. A.A. Wisman, voorbereiding H.A.
Ds. A.A. Wisman, lofprijsdienst
17 feb Ds. A.A. Wisman, Heilig Avondmaal
Ds. S. Boukes, Damwâld

Gaarne nieuwe roosters 2013
doorgeven aan redactie

Gevraagd voor de Soos
Bollen of resten wol, voor het breien van mutsen,
sjaals en dekentjes voor Roemenië.
U kunt het brengen bij Sj. van der Zwaag,
Presterikker 24 Wâlterswâld of bij
Boukje Bakker, Singel 1 Driezum. Het kan ook bij u
opgehaald worden.
Met vriendelijke groeten,
Sjoukje en Boukje.
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Nieuw: Voordelige rijbewijskeuring 7 december Mienskip Veenwouden
Feanwâlden - 70-plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die
een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Dit kan
alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23 300. Zelf
een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl
Met ingang van 16 november kan men voor de senioren en B/E keuring ook in Feanwâlden terecht.
Locatie: Gemeenschapscentrum De Mienskip. Haadstrjitte 17, Feanwâlden.
Tarief: € 35,00 voor de seniorenkeuring. Chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs kunnen in Buitenpost
terecht voor € 45,00.
Datum: 7 december 2012, 18 januari en 22 februari 2013.
Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en
het huidige rijbewijs

www.wijnbergvakantieverblijven.nl
info@wijnbergvakantieverblijven.nl

b19-P
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Nieuws van verenigingen
Hallo Dorpsgenoten,

We hebben de afgelopen weken niet stil gezeten... Er wordt lekker gegymd en gedanst in de “Nije Warf”.
Jammer genoeg zijn er niet zo veel kleuters meer bij de gymgroep en hebben we de groepen bij elkaar
moeten doen. Daarom een oproep aan alle kleuter-ouders. Kom een keertje kijken op dinsdagmiddag om
16.15 uur naar de gymles. Uw kind mag ook vrijblijvend twee keer gratis meedoen. Misschien dat we dan
weer een kleutergroep kunnen formeren!
Natuurlijk zijn alle nieuwe leden welkom! Kom gerust eens meekijken en meedoen.
De gymnastieklessen zijn op dinsdagmiddag in de Nije Warf
Groep 1 t/m 5 om 16.15-17.00 uur
Selectie 17.00-18.15 uur
Groep 6, 7 en 8 om18.15-19.00 uur
Streetdance is er vanaf groep 3 op donderdagmiddag
Groep 3, 4, 5 om 16.45- 17.30 uur
Groep 6, 7, 8 om 17.30- 18.30 uur
Leeftijd 12+ om 18.30- 19.30 uur
Latin Dance om 19.30- 20.30 uur
Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.
Of kijk op www.gv-redsum.nl. Groet bestuur Redsum

Afdeling Driezum-Wâlterswâld

Bedankt de collectanten en gulle gevers voor de
mooie opbrengst van €1708.De collecte van het Diabetes Fonds in Wâlterswâld heeft het mooie bedrag van €705,opgebracht. Alle collectanten en gevers hartelijk dank hiervoor.
Namens het Diabetes Fonds Rinskje de Groot-Postma

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten.
De collecte, die gelopen is in de periode van 24 - 29 september,
heeft in Wâlterswâld het mooie bedrag opgeleverd van € 676,30.
Alle gulle gevers en collectanten bedankt voor uw bijdrage en inzet.

ONDERHOUD - RENOVATIE & HOUTBOUWBEDRIJF

Appie Postma Foarwei 18 9113 PD Wâlterswâld
tel: 0511 422 465
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mobiel: 0651 960 820

Nieuws van verenigingen
VIOD vrouwen genomineerd voor sportploeg van het jaar
Dit jaar organiseert gemeente Dantumadiel voor het eerst een sportverkiezing. Tijdens deze verkiezing
worden sporters, die een buitengewone prestatie hebben geleverd, in het zonnetje gezet. De verkiezing
komt in de plaats van de jaarlijkse uitreiking van de ‘vosjes’. Tijdens de sportverkiezing wordt er uit verschillende genomineerden een sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar gekozen. Het bestuur van
voetbalvereniging VIOD heeft haar eerste vrouwenteam genomineerd voor sportploeg van het jaar 2012.
VIOD vrouwen 1 won het afgelopen seizoen alle belangrijke prijzen die er maar te winnen vielen. Ten eerste wist men op zaterdag 14 april 2012 in Zwolle tegen de naaste concurrent HTC het kampioenschap in
de landelijke eerste klas binnen te slepen. Door de promotie naar de hoofdklasse is VIOD vrouwen 1 het
hoogst spelende Friese elftal in het vrouwenvoetbal en staan er uitwedstrijden in heel Nederland op het
programma. VIOD vrouwen 1 is nu in vier jaar tijd drie keer kampioen geworden.
Door een zwaar bevochten overwinning (2-0) op Saestum won VIOD op Hemelvaartsdag 2012 in Genemuiden de landelijke KNVB beker in de A-categorie. Het pakken van de zogenaamde ‘dubbel’ is een unieke
prestatie in het vrouwenvoetbal. Het was de eerste keer dat een team uit district Noord dit kunstje flikte. Voor
de invoering van de eredivisie was Saestum uit Zeist het Ajax van het vrouwenvoetbal. Het hoogste elftal
werd acht keer Nederlands kampioen. Saestum is nog steeds het enige damesteam in Nederland dat de
kwartfinales van de UEFA Women’s Cup heeft gehaald.

Achterste rij v.l.n.r. Atty Eelkema (trainer), Baukje de Vries, Sanne Huizing, Joukje Smeding, Ymkje Oliver-Postma, Nicole Mulder, Hilde van der
Meulen en Gideon van Ligten (trainer).Middelste rij v.l.n.r. Matty Bouius, Lotte Donath, Nynke Hooghiemster, Gretha Annema, Irma Wijbenga,
Dynonda Spiegelaar, Linda Visser, Diny Bouius en Rob Donath (verzorger).Voorste rij v.l.n.r. Elissa Halbesma, Froukje Schaafsma, Aukje de
Vries, Anna Reitsma, Joukje van der Meer, Grytsje Jongsma, Aukje Dietje Dijkstra, Martine Visser en Jint van der Land (grensrechter).

Maar de koek was nog niet op. In het The Hague Beachsoccer stadium te Scheveningen werd VIOD vrouwen 1
op 22 juli 2012 Nederlands kampioen beachsoccer. Nog nooit nam een Fries team de nationale titel mee over
de afsluitdijk. Ook won VIOD nog het hoog aangeschreven indoorsoccer zaalvoetbaltoernooi in Winschoten.
Maar de meest in het oog springende prestatie in de zaal was het bereiken van de finaleplaats in het sterk bezette
zaalvoetbaltoernooi in Timmel (Duitsland) om de Wintercup. Tegen Gütersloh werd de finale verloren. Maar dit
team speelt momenteel wel in de Bundesliga, de sterkste vrouwencompetitie van Europa. Met bovengenoemde
prestaties zet VIOD vrouwen 1 niet alleen de dorpen Driezum en Wâlterswâld op de kaart maar zeker ook de
gehele gemeente Dantumadiel en is het momenteel misschien wel het beste exportproduct van de gemeente.
vervolg pag.17
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www.wijnbergvakantieverblijven.nl
info@wijnbergvakantieverblijven.nl
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Nieuws van verenigingen
vervolg pag.15

Het vrouwenvoetbal leeft enorm binnen VIOD. VIOD behoort qua grootte bij de top drie van Fryslân en is
uniek wat de verhouding man/jongen en vrouw/meisje betreft. Van de 265 leden zijn maar liefst 115 van het
vrouwelijke geslacht. VIOD is hierdoor uitgegroeid tot een begrip in het wereldje van het vrouwenvoetbal.
Elk jaar organiseert VIOD een meisjesvoetbaldag en promotiedagen voor voetballende meisjes.
Twee jaar geleden was landskampioen AZ (door bemiddeling van Dirk Scheringa)
te gast op ons sportpark. Het vorige seizoen gaven sc Heerenveen, John de Wolf en
scheidsrechter Roelof Luinge acte de presence. VIOD is één van de pioniers wat de
emancipatie van vrouwenvoetbal betreft. Dit alles heeft een enorme aantrekkende
werking op een grote regio. Onlangs is VIOD gestart met een voetbalacademie voor talentenvolle speelsters, die door ervaren en gediplomeerde coaches worden opgeleid. Maar ook de minder talentvolle voetbalsters krijgen bij VIOD dezelfde aandacht. Daarnaast heeft VIOD de best bekeken verenigingswebsite in
district Noord wat het vrouwenvoetbal betreft: www.vioddames.nl. Van oktober 2010 t/m juli 2012 werd deze
website door ruim 22.000 unieke bezoekers maar liefst 78.000 keerbezocht. Ook besteden de landelijke
websites en de regionale pers (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân) steeds meer aandacht de bijzondere prestaties van VIOD vrouwen 1.

Gezellige filmmiddag in de Nije Warf.
In de herfstvakantie organiseerde feestvereniging “Ut ’e Sleur” een filmmiddag voor de basisschooljeugd van Driezum en Wâlterswâld. De opkomst
was boven verwachting. Er waren maar liefst 80 kinderen voor de filmmiddag naar de Nije Warf gekomen. Het was dan ook behoorlijk druk in de tot
bioscoop omgebouwde Nije Warf. Toen de film “Ice age 3” eenmaal draaide,
werd het rustig in de zaal en hebben alle kinderen geboeid zitten kijken naar
de avonturen van de mammoet, de tijger en de eekhoorn.
Na de film was het tijd voor een pannenkoekfeestje, in de grote zaal waren de tafels gedekt en kon de
jeugd lekker smullen van zelfgebakken pannenkoeken met suiker en stroop. Dat er gesmuld werd, was wel
duidelijk. Sommige kinderen kwamen vrolijk voor de achtste keer een pannenkoek halen! Omdat de meeste
kinderen deze middag rustig op hun stoeltje hadden gezeten, werd het tijd voor wat beweging. Als afsluiting
werd een muziekje opgezet en konden de liefhebbers nog even met de voetjes van de vloer in de grote zaal
en hadden de bestuursleden van “Ut’e Sleur” de handen vrij om de zaal stroop en suikervrij achter te laten.

Dorpsfeest 2013
mooiste wagen 2011

Het is nog een heel eind weg, maar het bestuur van feestvereniging ‘Ut ‘e Sleur’ heeft besloten het volgende dorpsfeest traditioneel in het tweede weekend van juni te houden.

van 5 t/m 8 juni 2013
Na een lang/moeilijk beraad hebben wij gekozen voor het thema:

‘Spreekwoorden en/of gezegden’.
Wij hopen weer op goeie inspiratie en veel creativiteit!
Zegt het voort!
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Wij komen bij u thuis uw bomen en
balken tot planken zagen

Ook leveren wij:
* Maatwerk in balkhout
* Lariks schaaldelen (bekleden van schuur of schutting)
* Eiken palen
* Robuuste picknicktafels (4 en 6 persoons)

Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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* Tuinbanken en Landhekken
Foarwei 31b 9113 PA Wâlterswâld

tel. 0511 425 545 - 0651 751 820

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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1e LAMPEX groot succes
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.
De route die men moet lopen is een soort puzzeltocht van
10 kilometer met diverse, uitdagende hindernissen. Daarnaast zijn er onder andere windrichting routes en volgroutes.
De Lampex 2012 was een groot succes, en wij willen volgend jaar wederom een tocht organiseren!
voor foto`s en deelnemers kijk op www.lampex.nl
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Van onze dorpshistoricus
Nieuws uit het jaar 1945 (deel 3)
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 twee edities met als onderwerp de kerkklok uit de toren van de Hervormde kerk te Driezum.
De klok en het uurwerk is op donderdag 18 oktober weer terug geplaatst in de Driezumer kerktoren. Driezum is weer bij de tijd, maar
het traditionele klokluiden om 8.00, 12.00 en 18.00 uur is (nog) niet in
ere hersteld. Voor sommigen een zegen maar vooral voor ouderen een
gemis. Tine Kramer - de Zwart zou graag zien dat het doordeweekse
klokluiden terugkeert. Het luiden van de klok is als een wekker die haar
attendeerdt op dagelijkse rituelen, bijvoorbeeld etenstijd. Zij vertelde mij ook nog dat zij van overlevering had
meegekregen dat vroeger de klok van Driezum ook om vier uur ’s ochtends luidde. Of dit het tijdstip was dat
de arbeiders gewekt moesten worden of al met de arbeid moesten beginnen is mij niet bekend. Maar vroeg
uit de veren is het sowieso.
Oorspronkelijk (in voor-christelijke tijden en in niet-Europese culturen) werden
klokken hoofdzakelijk gebruikt als afweermiddel tegen boze geesten. Het geluid zou een bezwerende kracht hebben. Later werd dat anders en had het
luiden van de klok vooral de functie om de tijd aan te duiden aan mensen
die bijvoorbeeld op het land aan het werk waren. Want alleen de elite kon
zich een duur horloge permitteren. Ook bij brand of belangrijke overheidsmededelingen werd de klok geluid. Tegenwoordig beperkt het klokluiden zich
hoofdzakelijk tot het oproepen voor kerkdiensten, begeleiden van uitvaarten, het oproepen tot herdenken. Ieder
dorp hanteerde zijn eigen tijden voor het klokluiden. Het zogenaamde
tijdluiden vindt in Wâlterswâld sinds jaar en dag plaats op 11.00, 14.00
en 18.00 uur. Want als de klok sloeg, wist men dat het etenstijd was.
Op 23 maart 1943 is de klok uit de toren van Wâlterswâld, op bevel van
de Duitsers, overgebracht naar een opslagplaats op het terrein van N.V.
Teka houthandel te Meppel en later in Hamburg omgesmolten voor munitie. Op deze klok stond de volgende inscriptie: ‘Me Fecit Pieter Seest
Amstelodami ANNO 1780’. De klok met een diameter van 79 centimeter
en een gewicht van 272 kilo is dus door de Amsterdamse geschuts- en
klokkengieter Pieter Seest gegoten.
Het was al eeuwen traditie binnen het bronsgietersgilde om naam, plaats en jaar in het Latijn op werkstukken te vermelden. Van de persoon Pieter Seest zijn niet veel gegevens bewaard gebleven. Seest heeft zich
ingeschreven in de stad Amsterdam en is op 29 april 1750 getrouwd met Mariyntje Wijnslager. Hij kreeg werk
in de, sinds 1614 bestaande, geschuts- en klokkengieterij op de hoek van de Karthuizerstraat en de Baangracht. Veel later (1770) werd hij directeur in stadsdienst
van de gieterij. Dit staat in een aantal officiële stukken.
Ook is bekend dat hij is geboren in Holstein, Noord Duitsland, in 1716. Op zich niets bijzonders. Zijn voorgangers in de gieterij waren bijna allemaal buitenlanders.
De directe voorganger van Pieter Seest was de beroemde en zeer productieve bronsgieter Cyprianus
Crans. Omstreeks 1750 moet Pieter bij hem in dienst
zijn getreden. Omdat het vredestijd was, werden er
veel kerkklokken gegoten. Maar de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) was een constante afnemer
van voornamelijk licht geschut. Orders voor grof geschut
kwamen vooral uit Portugal. Toen Cyprianus in 1755
overleed werd Pieter Seest de meestergieter.
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De Amsterdamse kamer van de VOC moet vertrouwen in Pieter hebben gehad, want er bleven orders
komen voor licht geschut. In de collectie van de in 2006 overleden wapenverzamelaar H. L.Visser uit Wassenaar zaten maar liefst achttien kleine kanonnen (meest halfponders) van
Seest, allemaal gegoten voor de VOC. Ook heeft Seest vele kerkklokken gegoten, waarvan er vandaag de dag nog diverse bestaan. Misschien is het laatste product van Seest een mortier geweest. Deze bevindt zich op de muren
van de Marokkaanse stad Essaouira. Volgens het opschrift is hij gegoten door
Pieter Seest èn erven in 1782. Hij is er in 1781 al mee begonnen en in dat jaar
ook overleden. Zijn zoons Christiaan en Jan moeten het werkstuk hebben afgemaakt, want in 1781 hebben zij het beheer van de geschuts- en klokkengieterij
overgenomen. Met behulp van gemeentearchivaris Pieter van der Bij ontdekte
ik dat de Duitsers alle in beslag genomen klokken niet alleen registreerden maar
ook op foto zetten. De negatieven zijn bewaard door de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Zeist voorheen Monumentenzorg. Na de Tweede Wereldoorlog zijn vele verenigingen van dorpsbelang opgericht. De
aanleiding was vaak het ontbreken van een klok. De door de Duitsers weggevoerde klokken keerden in vele
gevallen namelijk niet terug. Dit gold ook voor Wâlterswâld. Naast woningbouw en straatverlichting stond
de roep om een nieuwe klok hoog op het verlanglijstje van de inwoners van het boerendorp uit de Dokkumer
Wâlden. De nieuwe klok dateert uit 1947. De inwoners van Wâlterswâld droegen ƒ 772,80 bij. De gemeente
sponsorde een bedrag van ƒ 600,00 en de kerkvoogdij legde ƒ 2100,00 bij. De klok is gegoten in Heiligerlee
door de firma Van Bergen. Nadat in 1980 een einde kwam aan een eeuwenoude familietraditie is in het pand
een klokkenmuseum gevestigd.

Op de nieuwe klok staan de namen van de kerkvoogden en bestuurders dorpsbelang: G. v.d. Woude, J. v.d. Meulen, J. Renes, J. Boskma, L.
Schaafsma, Sj. B. Visser, Tj.B. Dijkstra, F. van Assen, M.v.d. Schaaf, H.D. de Vries, W.D. Bosgraaf en R. de Jager.

Op de oostkant van de klok staat het volgende gedicht:
De doarpsstim moast swije
Is ùs ûnthelle in 1940 en trije
Mei jeften fan ’t doarp kaem ik nou ringen
Ik rop jim op ta Gods forgearringen
En ek op de deadeikker
Rop ik jim ta stjerren wekker.
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Nieuws van Excelsior!
Zaterdag 17 november was het weer tijd voor een
concert van Excelsior. Voor de verandering niet in de
sporthal, maar in de grote zaal. Deze keer geen popgroep of een gospelband
erbij, maar een gast uit Engeland; Mr. Cor Neth! Toen de avond begon was hij
nog niet aanwezig in de Nije Warf. Maar gelukkig was zijn optreden pas na de
pauze, dus hij had nog even de tijd.
Voor de pauze was er de boekpresentatie van ons oudste lid Wieger Jacobs.
Wieger gaf het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek “Teltsjes en Tinzen- diel 2”
aan zijn mem. Daarna werd er een stukje uit het boek voorgelezen.
Na de pauze was het dan tijd voor de solist! Maar hij was er nog niet…… Alle-Jacob was druk aan het
bellen, maar kreeg hem niet te pakken. Gelukkig hebben we tegenwoordig internet. Alle- Jacob had
beelden van Mr. Cor Neth! Cor had zich verslapen en moest toen opschieten om zijn vlucht te halen.
Eenmaal aangekomen in Eelde huurde hij een auto. Maar toen werd hij gehinderd door jeugd op de
fiets, de benzine raakte op en werd hij aangehouden door de politie. Kortom allemaal pech voor Cor!
Uiteindelijk kwam hij toch aan in de Nije Warf. Hij begon eerst met zijn blokfluit, dit was niet de
bedoeling. Sikke gaf hem een cornet. Vervolgens moest Sikke hem overal bij helpen: met het
bijstellen van de lessenaar, stoel klaarzetten, muziekstuk, flesje water…dit allemaal terwijl Piet Visser
de dirigent al was begonnen te spelen met het korps. Uiteindelijk (na een aantal keren opnieuw
beginnen van het korps) was alles in orde, Cor had een cornet in de hand en de SOLO “Cuckoo” kon
beginnen… Maar het leek Cor toch beter om dit op zijn blokfluit te spelen! De blokfluit toverde hij op
het laatste moment uit de tas en blies hier de 2 noten op. Een groot applaus volgde!
Aan het eind van de avond werd ook de jeugd bedankt. De jeugd had een grote rol in het verhaal.
Samen met de bedenkers van het verhaal: Alle-Jacob en Sije van der Meulen hebben ze vele uren
achter en voor de camera doorgebracht! Alle jeugdleden hadden een rol: postbode,
baliemedewerkster, douanebeambte, medewerker autoverhuurbedrijf, boer, agent. Alle-Jacob, Sije,
Freerk, Jan- Gerben, Folkert, Anne-Jan, Thessa en Patrick BEDANKT!
Op het moment zijn we ons aan het voorbereiden op het kerstconcert op 24 december samen met
het koor Jubilate Deo. U bent allen weer van harte welkom om 19.30 uur in de Nije Warf!
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Nieuws van de scholen

1e plaats Jitske 340cm

2e plaats Rebecca 270cm 3e plaats Arend 260cm

4e plaats Durk-Sjoerd 230cm

Anderhalf jaar lang hebben we het traject “invoering vreedzame school” gevolgd en vrijdag 14 september was het zover! I.B.S. Driezum mag het predicaat
vreedzame school dragen. Hiermee is I.B.S Driezum de kleinste, noordelijkste
en enige school, waarbij een fries logo van de Freedsume Skoalle aan de muur
prijkt. De certificering ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Tijdens het officiële gedeelte werden diploma’s uitgereikt aan de leerling mediatoren Anne Terpstra en Elizabeth Rozema. Ook de coach mediatoren
en leerkrachten ontvingen hun diploma. Na de diploma-uitreiking werd voor op de school een bord onthuld
met als tekst “Wy binne in freedsume skoalle”. Op het plein werd een kunstwerk onthuld door de jongste en
de oudste leerling van de school. Dit kunstwerk is door de leerlingen zelf gemaakt in het blok ‘we dragen
allemaal een steentje bij’. Ook dit jaar werd er weer gewerkt aan een schoolbreed project in het kader van
de kinderboekenweek, het thema voor dit jaar was ‘hallo wereld’. Hierover werd voorafgaand aan het herfstfeest een presentatie gegeven, waarbij de kinderen aan hun ouders en andere belangstellenden konden
laten zien wat ze allemaal hadden gedaan. Vrijdag 19 oktober was het weer tijd voor het herfstfeest. Voor
sommige aanwezigen was het even wennen; het draaiend rad had namelijk plaats gemaakt voor een lotenboom. Het bleek echter een groot succes en de lootjes vonden gretig aftrek. Door de kinderen werd weer
fanatiek aan de diverse spelletjes deelgenomen om zoveel mogelijk punten te verzamelen, zodat ze een
mooie prijs bij de prijzentafel konden uitzoeken. Aan het eind van de avond werden de prijswinnaars bekend
gemaakt van de hoogste zonnebloem. De uitslagen waren als volgt:
Helaas is er tijdens het herfstfeest
ook wat zoekgeraakt en dat is een
klein bruin beursje met € 1,10 aan
kleingeld erin en in het schoolgebouw is het niet gevonden. Mocht
een bezoeker van het herfstfeest,
per abuis, dit beursje mee naar
huis hebben genomen, Rebecca
Veenstra wil het beursje dolgraag
weer terug hebben (met inhoud
natuurlijk). Dan is Arend Visser een
groene armband kwijt geraakt, mocht iemand deze ook mee naar huis
hebben genomen, dan ook graag
weer terug geven aan Arend Visser.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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De “pake” van Gerard komt thuis.
Zoals velen weten is “pake” Sape Dijkstra, in verband met een hartoperatie opgenomen geweest in het Medisch Centrum Leeuwarden.
Het herstel van Sape vordert gestaag, maar het betekent wel, dat
mocht hij geheel hersteld zijn, er sprake is van een make-over.
Sape is dan wat hart betreft weer 20 jaar jonger.
Wij als vrienden van hem, hebben kortgeleden het plan opgevat om
hem een passend “welkom thuis geschenk” aan te bieden. Wij hebben besloten om Sape’s woning ook een make-over te laten ondergaan, zodat er sprake is van een double-make-over.
Wij zijn van de gedachte uit gegaan, dat wanneer elk van de vrienden
zijn of haar steentje bij draagt, het mogelijk moet zijn om tot een restyling van de woonkamer te komen.
Wij geven toe dat het een gewaagd plan was, en wij zijn ons ervan
bewust, dat het voor “pake Sape” misschien wel even schrikken
is, maar tegelijkertijd denken wij, dat het woongenot verbeterd zal
worden en dat gunnen wij hem van harte.
Te meer omdat wij weten dat Sape zelf niet zoveel zin meer had aan
al dat “gedoch”, maar dat hij in zijn oude hart toch wel graag die verandering wilde.
Dorpsgenoten misschien een idee voor u. Woont er in de buurt iemand die er alleen voor staat, en wel wat
hulp kan gebruiken schroom niet en steek de handen uit de mouwen. Vele handen maken licht werk en
samen staan we sterk.

Flessenactie!!
Als bijdrage aan de benefietdag voor ons dorpshuis
hebben we nog een extra actie!
Iedereen heeft vast wel enkele lege plastic flessen
thuis te liggen.
Wij roepen iedereen op om hun lege plastic flessen te
verzamelen en bij de onderstaande adressen te
brengen. Het bedrag dat hier uit komt is voor de
benefietdag ten behoeve van dorpshuis de Nije Warf!
De actie loopt van nu t/m 14 december.
De afleveradressen zijn:
Fam. H. Hoekstra,
Van Sytzamawei 3 te Driezum 0511-424548
Fam. D. Reiding,
Mr. Hofstrastrjitte 22 te Driezum 0511-702837
Fam. W. van der Zwaag,
Prysterikker 24 te Wâlterswâld 0511-421982
Fam. T. Bremer,
Achterwei 5 te Wâlterswâld 0511-425209
Wij zeggen... alvast bedankt!!
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Naast alle kinderkledingbeurzen in de omgeving werd het tijd voor een dameskledingbeurs!
Afgelopen 26 mei hebben we de 1e editie gehad, deze was erg succesvol maar het was nog erg chaotisch
met heel veel verbeterpunten.. maar aangezien dit een eerste keer was hebben we er veel van kunnen
leren en verliep de 2e editie, 3 november stukken beter!!
De kopers komen overal vandaan, zowel hier uit het dorp als uit Drachten, het Bildt etc!
Hier uit de dorpen hoor je vaak; "ik loop liever niet in
de kleding van mijn buurvrouw".
Dit willen we jullie graag uit het hoofd praten.. want de
kleding komt ook overal vandaan!
En als het wel zo zou zijn waarom zou je je schamen? In
deze voor iedereen financieel moeilijke tijd kun je
gemakkelijk op kleding besparen..maar dat is natuurlijk
uiteindelijk aan jezelf. Daarnaast accepteren we alleen
kleding die schoon, heel, compleet en modieus zijn.
Korte uitleg over de werking;
Aanmelden kan via kledingbeurs-driewa@hotmail.com
Bij aanmelding krijgt u een deelnemersnummer die u moet gebruiken om uw kleding te prijzen. U prijst
namelijk al uw kleding zelf door op een sticker (het liefst afplaktape o.i.d.) uw deelnemersnummer, maat
en prijs te zetten.
Deze kleding brengt u op de vrijdagavond voor verkoop in en wij verkopen het op zaterdag voor u! Van
het verkochte bedrag is 100% voor uzelf! U kunt dan de overgebleven kleding de zaterdagmiddag om
16.30 uur weer ophalen!
Het enige wat wij vragen is een inleg bedrag, en een goed humeur!
De laatste twee keer hebben we alleen dameskleding gedaan, dit was op zich heel goed maar er was ook
veel vraag naar herenkleding!
Dus de aanstaande keer is het een dames & heren kleding en accessoires beurs!
Onder accessoires verstaan we: riemen, tassen, schoenen, sjaals.
Meld je mooi op tijd aan via kledingbeurs-driewa@hotmail.com!

De volgende keer is (in de Nije Warf):
*** Voorjaarseditie ***
30 maart van 10.00 – 14.00 uur
(29 maart inbrengen)

Tip van de redactie
Kopij opmaken met Arial 11pt. Pagina breedte is (182mm breed en 269mm hoog).
Zorg ervoor dat eventueel geplaatste afbeeldingen in het bestand ook zijn meegeleverd in hogere resolutie. Foto’s/afbeeldingen voor kopij los meesturen met hoge resolutie 300 dpi.
Lever gebruikte lettertypen in advertenties mee of zet lettertypen om naar lettercontouren.

Stuur grote bestanden met “www.wetransfer.com” naar dorpskrant.driewa@gmail.com.
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Presentaasje boek Wieger Jacobs
Op sneontejûn 17 novimber
presintearre Wieger Jacobs syn
nije boek “Teltsjes en tinzen” diel
2 by in konsert fan “Excelsior” yn
De Nije Warf. Nei ôfrin wienen
de boeken yn de seal te keap.
15 euro it stik
Dizze doarpskrante kaam letter út, mar as jo ek belangstelling foar sa’n boek ha, soenen jo altyd noch
belje kinne (0511-423 308) oft der noch boeken oerbleaun binne.
Diel 2 is in soartgelyk boek as diel 1, mei ferhaaltsjes,
meast út ús doarpen, -guon wer út de oarlochstiid- en
tinzen fan de skriuwer dy’t er op rym ferwurdet.

Het pennetje
•

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:

Monique van Rooijen
9 jaar

Reinousreed 2, Wâlterswâld
Ja, een broer Patrick

De Wynroas in groep 5
Gymnastiek en streetdance
Van alles wat

Pasta en patat
Weet ik nog niet
Linet Reitsma.
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren:
10 augustus 2012
30 augustus 2012
11 september 2012
26 september 2012
?? oktober 2012
19 oktober 2012
7 november 2012

Veerle, d.v. Simon en Petra Bosgraaf, Tsjerkestrjitte 2, Dr.
Pietje Willemke (roepnaam Wieke) d.v. Jan en Henriette v.d. Veen, Foarwei 69, Ww.
Kyan Mart. z.v. John en Ingrid Lamars, Foarwei 68, Ww.
Auke Amco z.v. Fokke en Margriet de Haan, Doniawei 108, Dw
David, z.v. Sander en Leonie Visser-Hiddema, Bonifatiusstrjitte 26, Ww.
Wessel Tiemen z.v. Tjidsger en Sytske de Vries Tsjerkeloane 45, Ww
Auke Sjoerd z.v. Mark en Jelske Nicolai, Waldheem 13, Ww

Getrouwd:
30 augustus 2012
14 september 2012
20 september 2012
28 september 2012
19 oktober 2012
01 november 2012
30 november 2012
30 december 2012

Pieter en Harmke van den Bosch-Pander, van Sytzamawei 4, Dr.
Bokke Pafforaad en Antje Tjalsma Foarwei 67 D, Ww.
Heerke Eelke Eisma en Salomé van der Toorn, Tsjerkeloane 7 Ww.
Johan Veenstra en Sandra van der Veen, Tsjerkestrjitte 5, Dr.
Biense van der Meer en Aaltje Geertje Eisma, Tsjerkeloane 7, Ww.
Klaske Plantinga en Symen Bijlsma, Achterwei 19, Ww.
zijn Wiebe en Meike Raap Broekloane 30 Ww, 45 jaar getrouwd.
zijn Jan en Antje Reiding Foarwei 67 C, Ww, 35 jaar getrouwd.

Verhuisd:
Toekomstig adres: Heerke en Salomé Eisma, Paulus Potterstraat 4, 2231 BX Rijnsburg.
Toekomstig adres: Biense en Aaltje van der Meer, Doniawei 14, 9104 GM Damwâld.
Toekomstig adres: Klaske en Symen Bijlsma, Parklaan 56, De Westereen.

In het ziekenhuis gelegen / Ziek thuis:
Mevr S. Westra – Boonstra, Broekloane, Ww
Dhr Sape Dijkstra – Foarwei 7, Dr.
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

Johanna Dijjkstra

Bonifatiusstrjitte 15

W

421 756

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, Birdaarderstraatweg 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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