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Nieuws van de Nije Warf
Stand van zaken februari 2013

2012 was een hectisch jaar en werd afgesloten op 15 december met een zeer gezellige en geslaagde Benefietdag. Financieel heeft dit ruim 10.000 euro opgeleverd. Alle bezoekers, vrijwilligers, sponsoren, bedrijven
en particulieren die op welke manier dan ook hebben bijgedragen om ons dorpshuis in 2012 draaiende te
houden met als klapstuk de Benefietdag voor de Nije Warf, georganiseerd door de leden van de Benefiet
organisatie: BEDANKT!
Financieel gaat het weer de goede kant op. De Nije Warf blijft open!
De beheerder zit nog in de ziektewet. Er wordt gezocht naar een geschikte pachter voor de Nije Warf.
We zien 2013 dan ook met vertrouwen tegemoet. Samen staan we sterk!
Een groep dorpsgenoten is bezig met het oprichten van de Freonen fan de Nije Warf. U kunt hier lid van
worden waarmee u de Nije Warf met een klein bedrag structureel kunt steunen. Elders in deze dorpskrant
kunt u hier meer over lezen. Onze dank gaat uit naar de oprichters en alle mensen die Freon worden.
Sinds kort is er een Evenementencommissie opgericht. Dit is een groep vrijwilligers die ieder jaar een
aantal Evenementen in de Nije Warf organiseren. We willen hen alvast bedanken voor hun inzet, dit
geldt ook voor de leden van de Activiteitencommissie. In deze dorpskrant is een overzicht van activiteiten opgenomen. Zo kunt u zien wat er de komende maanden zoal in de Nije Warf te beleven valt.
Kijk ook op de website van het dorpshuis - www.nijewarf.nl - voor data, tijden en andere informatie over de
activiteiten en de Nije Warf.
Het dorpshuis draait nu al een tijd met vrijwilligers. Dat gaat hartstikke goed, we zijn onder de indruk van de
enthousiaste inzet van iedereen: geweldig!!!
De coördinatie en inroostering van vrijwilligers wordt verzorgd door John Zwager. Hoewel er een grote groep
vrijwilligers beschikbaar is, merken we in de praktijk dat het soms nog wel lastig is om voldoende mensen in
te zetten. Dit geldt met name voor bardiensten en hulp in de bediening bij bv. evenementen of bijeenkomsten.
Vandaar deze oproep voor extra vrijwilligers.
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk of zich hiervoor opgeven, dan kunt u
contact opnemen met John Zwager, via mailadres jzwager@newsbank.net of telnr. 06-3100 5074.
Heeft u zich opgegeven als vrijwilliger, maar nog geen bericht hierover ontvangen? Dan is uw formulier waarschijnlijk niet aangekomen en verzoeken wij u vriendelijk om u nogmaals te melden.
De Nije Warf heeft zich aangemeld bij NL Doet! Wilt u vrijwillig komen helpen tijdens de Klusdag op zaterdag 16 maart, en u heeft zich niet opgegeven als vrijwilliger voor klusjes, dan kunt u zich hiervoor aanmelden
via: www.nldoet.nl

Een hartelijke groet van het bestuur van de Nije Warf
----- Gezocht: 3 bestuursleden. Kijk voor meer info op www.nijewarf.nl -----
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Mededeling van de Evenementencommissie van de Nije Warf.
Na de kerstfair van vorig jaar hebben we veel enthousiaste reacties gekregen van dorpsbewoners en andere bezoekers.
Vanwege deze positieve reacties heeft de evenementencommissie van de Nije Warf besloten om dit jaar
weer een soortgelijk evenement te organiseren.
Ditmaal zal dit een ‘Winterfair’ worden. Dit is iets ‘breder’ dan een kerstfair. Zo zal het evenement nog
meer belangstellenden trekken.
Hoe het een en ander er precies uit gaat zien is nog niet helemaal bekend, maar ideeën zijn er genoeg,
dus noteer zaterdag 30 november alvast in uw agenda.
‘s Avonds is er het “Wâlterswâld/Driezum - musikaal talint”, dus heb je ontdekte of verborgen muzikale talenten, geef je dan op!
Wij zorgen dan samen met jullie voor een spetterende avond.
Wil je meer informatie over bovenstaande activiteiten neem dan contact op via:
Mail: evenementen@nijewarf.nl
Tel: 0511 70 22 27 (Metje)
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Nieuws van de verenigingen
Ledenvergadering Dorpsbelang Driezum
Voor de ledenvergadering is inmiddels een datum gepland en wel op woensdag 27
maart om 20.00 uur in de bovenzaal van café “Us Thús”.
Wij heten u, leden, niet leden en nieuwkomers hartelijk welkom op deze ledenvergadering.
De nieuwe ingekomen dorpsbewoners hebben vaak een bepaalde visie over het
wonen in een plattelandsdorpje die het bestuur graag wil horen. Naast de gebruikelijke verplichte agenda punten, zijn wij erg benieuwd naar uw ideeën en wensen,
betreffende ons dorp o.a. over de volgende onderwerpen:

Sinds 1917

Dorpsvisie 2013 - 2023

In 2001 is er door de inwoners een dorpsvisie gemaakt:”Driezumer takomst woartele yn it ferline”. Van deze
dorpsvisie zijn alle plannen verwezenlijkt en daar zijn wij als dorpsbelang trots op! Het wordt tijd voor een
nieuwe dorpsvisie. Het bestuur wil dan ook graag uw mening over de toekomst van ons dorp. Wat leeft er
bij u, wat wilt u voor het dorp, wat zijn de bedreigingen en wat zijn de kansen.
Wat is er in het dorp: school, sport, winkel, kerk enz.
Wat zijn de activiteiten: leefomgeving voor jongeren en ouderen, voldoende huisvesting, huurhuizen, nieuwbouw mogelijkheden en het openbaar vervoer.
Dit zijn een aantal onderwerpen waar wij met u over willen brainstormen.

Contributie

Een stemming over het automatisch incasso innen van de contributie. Waarom? Wanneer wij langskomen
zijn de bewoners vaak niet thuis of hebben geen contant geld in huis.

Speeltuin

De speeltuincommissie zal de nieuw plannen voor de speeltuin presenteren welke binnenkort uitgevoerd
zullen worden.

Oproep: Doch it foar dyn doarp

Omrop Fryslân komt voor de derde keer met de serie ‘Doch it foar dyn doarp’. Hierbij geeft Omrop Fryslân
vier keer een half uur rechtstreekse uitzendtijd op televisie weg aan een aantal dorpen in Fryslân. Twee
maanden lang, van dinsdag tot en met vrijdag, staat de camera elke week in een ander dorp. In deze week
moet het dorp proberen de televisie-uitzendingen zo origineel mogelijk in te vullen. De dorpen maken dus
zelf televisie, natuurlijk begeleid door medewerkers van Omrop Fryslân. De Omrop zorgt ook voor de faciliteiten. Dit is een geweldig initiatief om Driezum op de kaart te zetten . Wie voelt zich geroepen om zich
hiervoor in te zetten?
Voor deze en wellicht nog andere zaken, verwachten wij u op woensdag 27 maart om 20.00 uur in de bovenzaal van café “Us Thús”
De officiële uitnodiging valt in maart in uw brievenbus maar noteer alvast deze datum in uw agenda.
Graag tot ziens,
Het bestuur van Dorpsbelang Driezum
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Frou siket Boer op 16 maart yn de Nije Warf
De allerearste ôflevering fan “Boer siket frou” wurdt oankundige op ‘e televyzje.
Mem Beekman fynt har soan Dick in geskikte kandidaat en skriuwt in brief.
As de famylje suver oerfallen wurdt troch de programmamakkers, ûntsteane der frjemde situaasjes. By
útsûndering giet Dick nei de folgjende rûndes, ek al ha der mar twa froulju skreaun. Mar…….. siket boer
Dick no in frou of sykje de froulju in boer?
Folgje mei ús dizze bysûndere ôfleveringen fan Frou siket Boer in komeedzje skreaun troch Carl Slotboom.
Dit stik wurdt foar jim spile troch toanielferiening “de Bûnte Houn” út Westergeast op sneon 16 maart yn de
Nije Warf te Wâlterswâld om 20.00 oere.
De seal giet iepen om 19.15 oere.
Kaarten kinne jo reservearje by Otte van der Weide, Van Sytzamawei 39 Driezum. Tel: 0511 - 424 349 of
0642 552 565. (b.g.g. 0511- 441 258).
De kaarten binne yn de foarferkeap € 6,50 (foar bern o.e.m 12 jier € 2,50)
Betelje jo oan ‘e seal dan binne de kaarten € 7,50 en € 3,50.
Skilje op tiid, want fol=fol
Kinne jo net op dizze dei, dan kinne jo ús ek nog sjen op 22 en 23 maart yn mfc. de Tredder yn Westergeast.
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
In grutte hoemannichte
Wy sille earst wat sizze oer “hoemannichte” as wurd. It âldfrysk hie al:
“hu monich”: hoefolle?
Wy freegje noch: De hoemannichste binne wy. Of: Wat mannichste
binne wy hjoed? Hjir ûnder noch in mannich:
1. Der wie in protte folk yn tsjerke.
2. Wy ha in bulte genot fan de nije waskmasine.
3. Der is de lêste wiken in brout wetter fallen.
4. In fracht tûken hienen de eksters byinoar tôge, foar it nêst.
5. Dy man hat in slompe jild urven.
6. Der stiet al wer in pôlle gers op dat ôfweide lân.
7. Wat hastû dêr in dracht boeken by dy!
8. Der lei in hiele sjou waskguod op ‘e stoel.
9. Der wiene hjoed in soad minsken yn ‘e stêd.
10. De dronken man krige in kliber bern achter him oan.
11. Der leit in sléép hea yn ‘e mieden.
12. De liedster is wer mei in tôch beukers op stap.
13. Der sit in laach fetlikens op dy fuordersklean.
14. Foar ’t it ierdgas der wie, hiene dy lju altiten in steapel talhout
yn it hok te sitten.
15. In heap argewaasje hat men fan dy belestingboel.
16. Der sit in leger rûpen op ‘e koal.
17. Alle dagen sjocht men in rige learders op wei nei de stêd.
18. In keppel gies (guozzen) fleach juster oer.
19. Wat in kloft reedriders.
20. In smite arbeiders reizgen eartiids nei de Kondins yn Ljouwert.
21. In hiele fleet minsken hokke gear by de brân.
22. In mácht Friezen wenje der yn Hollân.
23. Der stie in binde klompen foar de doar.
24. In hopen lijen belibbet dy man mei syn pleitsaak.
25. In knoarre fleis waard ús dêr yn ‘e panne wipt, yn ‘t ûnfoege.
WKJ. Sellemoanne 2013.
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Nieuws van de scholen
Dit schooljaar heeft I.B.S.
Driezum de mazzel, dat wij
dit jaar door de gemeente
Dantumadiel zijn uitgekozen, als één van de scholen
waar docenten van de muziekschool het hele schooljaar
muzieklessen gaan geven. De muzieklessen zijn muzikale vorming en blokfluitles. Door de school zijn er blokfluiten e.d. aangeschaft, die de leerlingen ook mee naar
huis krijgen zodat ze thuis kunnen oefenen.
Ook dit jaar gingen de kinderen van groep 3 t/m 8 weer
naar het sinterklaassprookje in Kolllum. En tijdens een
nachtelijk bezoek van één van de zwarte pieten, is de
school behoorlijk op de kop gezet en lag het stro op,
onder en in de kasten en stonden er niet veel spulletjes
meer op hun plaats. Gelukkig hebben alle kinderen heel
flink geholpen om alles weer netjes in orde te maken en
heeft het paard van juf Hiske nu een riant bed van stro. En
natuurlijk bracht op 5 december de Sint een bezoek aan
I.B.S. Driezum. Dit jaar kwam de sint per helikopter. De
kinderen hadden een grote cirkel op het plein getekend
zodat de sint en zijn pieten goed konden zien waar hij
moest landen. Er kwam echter een kink in de kabel, want
toen de helikopter boven Dokkum vloog, kreeg hij motorpech en moest er een noodlanding worden gemaakt. Gelukkig gebeurde dit incident vlakbij het tankstation waar,
toevallig, Reinder Posthuma zijn vrachtwagen aan het
voltanken was. Reinder bedacht zich geen moment en
heeft snel de Sint en zijn Pieten ingeladen en naar I.B.S.
Driezum gereden zodat het feest, zoals gepland, doorgang kon vinden met prachtige gedichten en surprises.
Ook de allerkleinsten die deze ochtend op bezoek waren
zijn door de Sint niet vergeten.
Het einde van 2012 sloten we af met een groepje snotterende, rillende en hoestende kinderen. Gelukkig hebben
de meeste kinderen de kerstavondactiviteit wel mee kunnen maken. Aangezien dominee ietsje verhinderd was,
was dominee Knipscheer bereid om een mooi kerstverhaal te komen vertellen. Daarnaast hebben we genoten
van een prachtig optreden van onze leerlingen Anne,
Sara, Joël en Jitske. Zij speelden prachtige kerstliederen
op dwarsfluit en gitaar. Jitske liet haar vocale talent horen. Hartverwarmend was het om te zien hoe kun medeleerlingen vol bewondering luisterden en spontaan applaudisseerden. Het gourmetten viel prima in de smaak
bij iedereen. Wat wel aardig is om te vermelden, is dat er
steeds minder gebruik gemaakt wordt van de mediatoren.
Wij constateren dat leerlingen steeds meer in staat zijn
om zelf conflicten op te lossen en zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen gedrag. Een grote opsteker voor de kinderen van I.B.S. Driezum!
Tenslotte wil ik u nog vertellen dat de kinderen een gezellige “sneeuwpret” middag hebben beleefd in het Driezumerbos. Getuige de foto’s die voor zich spreken.
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ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

0653 326 878
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Modellen gezocht
Hallo dorpsgenoten,
Ik ben Willie Hoekstra uit Driezum.
Ik doe de kappersopleiding bij de ROC
Friese poort in Leeuwarden, en ik zoek
nog modellen die graag een keer meewillen naar school/stage. Als u belangstelling
heeft om een keer mee te gaan met mij
hoor ik het graag van u, ik doe nu zoal één
lengtelijn knippen, laagjes knippen, heren
knippen. uitgroei behandelen of een ander
kleurtje in uw haar. Of wilt u permanent of
een keer watergolf, dan hoor ik het heel
graag van u. Knippen is gratis, verven
en permanenten kost wel wat geld. Als u
interesse heeft om een keer mee te gaa
naar school/stage laat het mij dan weten,
u kunt dan bellen naar de onderstaande
nummers:
0511 424 548 of 0611 988 894
of mail naar will-hoekstra@hotmail.com
Met vriendelijke groeten,
Willie Hoekstra

Gitaar gezocht
Zie je op Marktplaats een zeer aantrekkelijk aanbod voor een fantastische concertgitaar, blijkt het emailadres van de verkoper niet te kloppen.

Uw adviseur
met betrekking tot:
• hypotheken

Nu dus maar proberen achter zijn achternaam, telefoonnummer of adres te komen.
De man heet André, woont in Wâlterswâld
(Fryslân), speelt natuurlijk zelf ook gitaar
en heeft zowel een klassieke gitaar als
een Stratocaster in bezit.

• financieringen

WIE HEEFT EEN TIP?
ericde.vries@concepts.nl

• verzekeringen

• regiobank

Kerkstraat 58-60, Postbus 44, 9270 AA Zwaagwesteinde
Telefoon (0511) 447500 - Telefax (0511) 445343
www.kvenemaassurantien.nl - info@kvenemaassurantien.nl
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Open dag Koninklijke Damstra
In de omgeving Driezum maar ook ver daarbuiten kent men Koninklijke Damstra Installatietechniek bv als een allround installatiebedrijf. Wat misschien minder bekend is bij een ieder, is dat
Damstra voorop loopt op het gebied van duurzaamheid.
Dat is zeker niet alleen vanwege ideologische motieven zoals
een beter milieu. Wie met Damstra samenwerkt zal al snel merken hoe groot de honger is naar de nieuwste toepassingen en vernuftige technieken.
Omdat wij graag willen laten zien wat er op het gebied van duurzaamheid allemaal mogelijk is, houden wij
op zaterdag 6 april een open dag van 11:00 tot 17:00 uur.
Op deze open dag laten wij u graag kennis maken met de nieuwste duurzame technieken.
De volgende bedrijven en instanties werken hier aan mee:
*Koninklijke Damstra Installatietechniek bv		

Zonnepanelen/pv panelen

*FES/Sonnekraft					

Zonneboilers

*Unique Light						

LED verlichting

*Nathan/Alpha Innotec					

Warmtepompen

*Alklima/Mitsubishi					

Lucht/water warmtepompen

*Remeha						

CV ketels

*WTRD Technoservice bv				

Service en onderhoud
Otib (opleidings- en ontwikkelingsfonds)
komt met een bus welke is ingericht om
de jeugd kennis te laten maken met de
installatietechniek. Voor de allerkleinsten
is er een springkussen welke is mogelijk
gemaakt door Alklima.
Loopt u al een tijdje rond met het idee
energie te besparen of een bijdrage te leveren aan een schoner milieu? Dan is dit
nu uw kans.
Wij informeren u graag over de nieuwste
toepassingen en technieken!

Voor u staat de koffie klaar en voor de kinderen is er limonade.
Na afloop is er voor een ieder een leuke “duurzame” attentie.

Wij hopen u graag op 6 april te mogen ontvangen!
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www.wijnbergvakantieverblijven.nl
info@wijnbergvakantieverblijven.nl

18

Wâlterswâld het schoonste dorp?
Verslag van een ZAP(per) de Zwerf Afval Pakker
Vorig jaar omstreeks mei, stond op de pagina Gemeentenieuws van Gemeentewurk Dantumadiel een oproep in de courant. In het kader van ‘Nederland Schoon’ werden vrijwilligers gevraagd met de bedoeling het
zwerfvuil in eigen dorp op te ruimen.
Dat leek me wel wat, want wegens een reorganisatie bij PontMeyer, waar ik mijn werk had, werd de gehele
afdeling bewerkingen opgeheven en dat had zijn weerslag op de werkgelegenheid. De toelevering aan de
bouw begon te minderen en mijn werkgever nam alvast maatregelen.
Op een gegeven ogenblik ben je dan ook zo’n beetje uitgeklust en was de drang om maatschappelijk iets te
betekenen ook groter geworden.
Zodoende heb ik mij ingeschreven als vrijwilliger. Reflecterend hesje, handschoenen, grijpertje en een houder met vuilniszakken (ontvangen van Lieneke Luit, ‘beleidsmedewerker op Gemeentewurk’) en ik kon los.
Onze kinderen vroegen zich nog af of dit ook de indruk zou wekken dat het een taakstraf betrof.
Begin juni ben ik dan begonnen. Met enige schroom, dat wel, de paden op de lanen in. Met de brave schoenen aan en hoofd omhoog, hoewel dit werk ogen en neus naar de grond vereist. En het wordt gewaardeerd,
dat de rommel, kennelijk door sommige schoolbezoekers, maar ook fietsers op vakantie, uitgaande jeugd of
anderszins veroorzaakt, wordt opgeruimd.
Want wie ergert zich niet als je al die blikjes, chipszakjes en plasticflesjes als zwerfvuil ziet liggen in het
mooie groen of gewoon langs de weg. Maar ook de paardenstront op het trottoir en de enorme hondendrollen vlak langs het wandelpad zijn toch geen gezicht?
Al laat ik de laatst genoemden wel liggen!
Blijkbaar zijn het altijd dezelfde figuren die het lege blikje, pakje of zelfs bierflesjes en chipszakken langs de
weg dumpen, want het ligt meestal op de zelfde plekken. Vanaf de eerste paardenhindernis in Damwâld (
Doniawei/Foarwei) tot de dorpsgrens met Driezum.
De Tsjerkeloane, het Mearikkerpaad, de Achterwei, een stuk Koailoane en de Sânharst zijn de meest rommelige plekken. De Broekloane is wel heel bijzonder, hier liggen minder blikjes en pakjes maar opvallend
‘veel’ beerenburg, jonge jenever, enkele wodka - en wijnflessen, bierflesjes en bierblikjes. Dit kan te maken
hebben met uitgaande jeugd of stiekeme drinkers. Vanaf juni vorig jaar lagen er in totaal 21 drankflessen in
berm of sloot! Soms bouwafval, en dat vooral op de route (Broekloane/Tsjerkeloane) naar het stort, maar
ook autobanden en wietzakjes.
Meten is weten, dus voor de liefhebber van statistieken, vanaf juni tot december 2012:
•
•
•
•
•

9 vuilniszakken vol (blikjes/pakjes restafval)
2 autobanden (Mearikkerpaad)
16 bierflesjes (voornamelijk Foarwei)
21 flessen ( wodka /B.B./ JongeJ./wijnflessen) voornamelijk Broekloane en Mearikkerpaad
totaal zo’n 6 á 8 kilometer te lopen route

Op de site van Omrin las ik, dat er 100.000 ton zwerfafval in Nederland ligt. Ik geloof het ook nog. Ik zou
zeggen, meld je aan bij Gemeentewurk en neem ook een stuk van je dorp voor je rekening. Het is ook nog
eens een sportieve bezigheid. Je loopt, je moet opletten en je sjouwt in Wâlterswâld gemiddeld 10-15 kilo
per keer.
Romke Fedde Wielstra Wâlterswâld
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Survivalwandeling door bos en moeras voor herhaling vatbaar

Team Grutte Slokje uit Driezum wint 1e Lampex
Driezum – Amper dertig deelnemers stonden er op de lijst toen de buurtvereniging De Smûke
Hoeke een paar weken geleden definitief besloot om de Lampex, de lytse editie van survivaltocht
Wampex, door te laten gaan. Uiteindelijk liepen er vrijdagnacht 140 deelnemers door de landerijen,
op zoek naar de juiste route en alle verplichte meldposten.
Door Meta Groot Antink
Gewapend met zaklampen, droge kleren, goede schoenen en vooral veel nieuwsgierigheid meldden de
deelnemers zich vrijdagavond in de loods bij Koninklijke Damstra Installatie. Om de vijf minuten mocht
daar een team van start, om meteen achter de loods te stuiten op de eerste hindernissen: een touwladder.
Daarachter lag een polsstok voor elk team, die ze vanaf dat moment 13 kilometer met zich mee moesten
sjouwen.
Het ene team komt in opperste concentratie aanlopen, andere teams zijn als lopend kippenhok al op afstand
te horen en sommige dames roepen al bij de eerste hindernis dat ze het echt niet durven – om vijf minuten
later toch gierend van het lachen aan de touwbrug te bungelen.

Wit is rood

Voor die tijd hadden alle team al wat aanwijzingen mogen noteren. Zo was er iets met een bord ‘einde bebouwde kom’, ze moesten letten op een wit hek en op een zeker punt gold: rood is wit en wit is rood.
Pas bij de touwladder kregen de teams het boekje met de route zelf, maar dan gecodeerd in allerlei trajecten. Bij het ene traject stonden alleen de afslagen vermeld, bij anderen moest je eerst puzzelen of in een
aantal graden ten opzichte van het noorden lopen.
Het groepje van Geale Postma, bijna directe buurman van Damstra, stond met pretoogjes klaar. Samen met
vrouw, zoon, broer en een goede kennis gaf hij zich direct op voor de Lampex: “Ja, mooi nou, zo’n evenement”.
Tien kilometer lopen, hetzij met hindernissen en in het donker, dat moest te doen zijn, dacht Postma: “Maar
ja, dan hoor je 13 kilometer, 15 zelfs… en nu we hier staan denk ik: waar ben ik aan begonnen”.
Het klinkt dramatischer dan het is, want vijf minuten later springt Postma enthousiast in de houding voor de
groepsfoto vooraf: “We gaan ervoor”.

Warme hap

De organisatie is dan al weken, dagen en uren in touw. Dertig vrijwilliger zitten langs de route om de veiligheid te garanderen, de stempelkaarten af te stickeren en EHBO te verlenen. In de loods bij Damstra wordt
koffie ingeschonken en gaat een poosje later de frituurpan aan voor een warme hap bij terugkomst. Maar
die terugkomst, die zal nog even duren. De laatste teams vertrekken rond tien uur. De laatste binnenkomers
melden zich de volgende ochtend om een uur of zeven, als het alweer licht is. “Het was een hele ruk, maar
alle teams waren zonder uitzondering laaiend enthousiast”, vertelt mede-organisator Otte van der Weide.
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De foto’s van de uitgezette route worden in de loop van de avond vervangen door actiefoto’s van alle teams,
waarvoor boswachter Jacob Bijlsma met een auto bij zoveel mogelijk van de in totaal elf hindernissen langs
gaat. De foto’s vormen een hartverwarmend welkom bij terugkomst in de hal. Voor nagenoeg iedereen, want
het aantal uitvallers lag beneden alle verwachting. “De teams hebben elkaar erdoor gesleept”, was de indruk
van Otte van der Weide. “Eén iemand kreeg rugklachten nadat de pols brak en diegene ongelukkig terechtkwam. En één van de jongste deelnemers, een jongen van 14, is na een val bij de EHBO geweest. Daarna
heeft hij de tocht voortgezet”.

Winnaars

Als winnaars komt uiteindelijk op zaterdag een Driezumer team uit de verf. Het zevental van Romke Wielstra
en Johanna Wielstra, Durk en Anneke Reiding, Doede Wielstra, Durk Wiersma en Jan Sietze Hoekstra heeft
alle controleposten gehad, en nagenoeg alle letters binnengehaald.
En dat, voor een team dat op het laatste moment nog wisselde van samenstelling. Anneke viel in het voortraject namelijk af als deelnemer, en werd daarom vervangen door Hoekstra. Maar toen vrijdagmiddag bleek dat zij best als zevental
mochten starten, regelde Anneke nog snel even oppas voor
thuis en kwam het team alsnog aan de start. Hoekstra vertelt
dat hun team uren heeft rondgedwaald, en bijna overal wel
een keer terug moest om fouten te herstellen.
“Dat heeft tijd gekost. We waren als één van de laatsten binnen, en in dat laatste traject hebben we ook
overleg gehad met andere groepen die we zagen rondsjouwen, want op dat moment begon het alweer licht
te worden”.
“Toen hadden we al ontdekt dat in het eerste stuk, alleen de graspaden telden als afslag. Later kwam er nog zo’n stuk ‘strippenkaart’, maar toen telde alleen de schelpenpaden als afslag.
Maar als je dat eenmaal door had, was het best te doen.”

Geen blaren

Het mooiste vond Hoekstra – met 54 jaar één van de oudere deelnemers – het moeras. Otte van der Weide
hoorde dat van nagenoeg alle teams. Hoekstra: “Dan loop je daar aan die draad en elke keer dat je een te
korte stap neemt, zak je tot over je knieën in de drek. Uiteindelijk waren we zo nat en moe dat we niet meer
over de sloten sprongen, maar er doorheen hebben gewaad. Je schoenen zijn dan toch nat. Dat heeft ook
voordelen trouwens, want met zo’n laagje water in je schoenen krijg je ook geen blaren”.
Hoekstra heeft alle lof voor de perfecte organisatie, en wil
volgend jaar graag de gewonnen beker verdedigen. “Voor de
vrouwen is één keer mooi genoeg geweest, zeiden ze bij de
finish. Maar wij gaan er zeker weer voor. Wat een geweldige
uitdaging is dit”.
Otte van der Weide kan de deelnemers alleen maar gerust
stellen: “Het was een bult werk, maar het enthousiasme van
de deelnemers was geweldig. We nemen een paar weken
rust en gaan dan aan de gang met de volgende Lampex.
Eind september 2013 gaan we weer los”.
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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

Nieuws van verenigingen
Uitnodiging voor de ledenvergadering van feestvereniging ‘Ut ‘e Sleur’
Op vrijdagavond 1 maart houdt feestvereniging ‘Ut ‘e Sleur’ haar
jaarlijkse ledenvergadering. Locatie van de vergadering is café ‘Us
Thús’ in Driezum en het begint om 20.00 uur. Het bestuur zal onder
andere het voorlopige programma van het dorpsfeest 2013 (5 t/m 8
juni) bekendmaken. Iedereen is van harte welkom!
Opgave optocht

In de vorige editie van deze dorpskrant maakte het bestuur al bekend
dat het thema van de optocht is:
‘Spreekwoorden en/of gezegden’
We hopen op veel inspiratie. Er wordt dit jaar een limiet gesteld aan de
afmetingen van de wagens: 12m lang en 4m hoog vanwege de doorgang door de dorpen. Verder mag elk onderwerp maar eenmaal voorkomen.

mooiste wagen 2011

Opgave via ut_e_sleur@hotmail.com of bij Wiebe Feddema, tel: 0611886441. Natuurlijk hopen we ook op prachtig versierde straten! Opgave graag voor 1 mei.

Graag tot ziens op 1 maart

Feddema Vogels & Fourage
Vogels, diervoeders en meer...
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

legkorrel
legmeel
gemend kippengraan
schapen brok
paarden brok
snijmaïs MPB mix voor paard en schaap

€ 11,95
€ 11,95
€ 10,95
€ 8,55
€ 7,50
€ 4,95

Openingstijden
Donderdag
09:00 - 18:00 uur
Vrijdag
09:00 - 18:00 uur
Zaterdag
09:00 - 16:00 uur
Feddema Vogels & Fourage - Blaulânsreed 5 - Wâlterswâld - Tel. 0511 42 1988 - Mob. 0625238597 - www.feddemavogels.nl - feddemavogels@hotmail.com
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Auto & Motorrijschool ARGUS

Wij wensen ieder een geslaagd 2013
Piet & Anny Dillema Broeksterwâld rijschool-argus.nl
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Wat mag wel en wat mag niet bij het oud papier
Elke maand komen vrijwilligers van organisaties bij u langs om het oud papier en karton in te zamelen. Sommige organisaties komen huis-aan-huis bij u langs, andere organisaties hebben een container geplaatst
waar u het kunt brengen. Het is van groot belang het losse papier en karton te bundelen of in dozen goed
te verpakken voordat u dit aan de weg plaatst. Dit voorkomt het verwaaien van het afval. Belangrijk voor de
vrijwilligers is dat de dozen ook sneller te verwerken zijn met het ingooien.

WEL bij het oud papier
 Kranten, reclamedrukwerk
 Tijdschriften, boeken
 Telefoongidsen / Goudengidsen
 Kleine kartonnen doosjes (van hagelslag, eieren, thee, lampen, sigaren, sigaretten, cosmetica, medicijnen)
 Golfkarton
 Papieren zakken / draagtassen
 Kartonnen opvulling bij producten

NIET bij het oud papier
 Sanitair papier (zoals zakdoekjes, tissues,
keukenpapier, luiers en toiletpapier)
 Plastic hoesjes om reclame folders
 Zuivel, sap en andere drankverpakkingen,
Diepvriesverpakkingen, vloeibare wasmiddelverpakkingen
 Plastic tassen en plastic draagtassen
 Geplastificeerd papier
 Enveloppen met plastic bubbeltjes

 Piepschuim
 Grote kartonnen dozen (bijvoorbeeld
 Ordners en ringbanden met metalen klem
van computers, printers, schoenen,
en/of kunststof kaft, zichtmappen en andere
waspoeder, groenten, fruit- en diervoekunststoffen
ding)
 Enveloppen
 Schrijf-, teken- en cadeaupapier
 Computerprints, Fax- en kopieerpapier
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Voor het plaatsen van alle
soorten keukens, ongeacht
waar u de keuken koopt
tel.
0641 269 340

Chris Damstra
HG v/d Veenstrjitte 22
9114RR Driezum
c.m.damstra@knid.nl
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Nieuws van de verenigingen
VIOD MD en MB laten van zich spreken

VIOD MB1 staand v.l.n.r. Harm Schaafsma, Sjoukje Boltjes, Ineke Boersma, Yvonne Damstra, Sanne Lammers, Corina Soepboer,
Anke Hansma, Sachi Singh en Rennie Damstra. Voor v.l.n.r. Naomi Delfstra, Tabita Reitsma, Gerda Bloem, Jet Posthumus,
Mirjam Jacobsen, Anna Kazimier en Amber Meindertsma.

Ook de afgelopen periode zijn de successen van met name van het talententeam van VIOD C2G en VIOD
vrouwen 1 breedvoerig belicht in de regionale pers. Maar VIOD focust zich niet alleen op talentvolle voetballers maar biedt iedereen op haar eigen niveau de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Hoewel presteren prachtig is, is plezier in het spelletje nog veel belangrijker.
Twee teams die soms ten onrechte onderbelicht worden, zijn VIOD MD1 en VIOD MB1. Wekelijks trainen zijn
twee keer fanatiek om vervolgens zaterdags voor de overwinning te strijden. Onlangs wist VIOD MD1, met
Ilse van den Berg als coach aan het roer, de Dantumadiel Cup te winnen. In de competitie was men akelig
dichtbij het kampioenschap. Helaas had men een ‘off-day’ in de thuiswedstrijd tegen WTOC. Uit werd nog
ruimschoots gewonnen, maar nu ging de overwinning en ook het kampioenschap naar de andere kant van
de Strobosser Trekvaart.

VIOD MD met v.l.n.r. Maeycke Dantuma, Ilse van den Berg, Ester Hofer, Alien Leegstra,
Aranka Dijkstra, Dianne Jongsma, Grietje Soepboer, Tamira Vledder en Maaike Eekkerk.

VIOD MB1 wordt met veel plezier getraind door Bauke André van der Wal. Dat Bauke André zijn kennis die
hij vergaart bij de opleiding Oefenmeester III probeert over te brengen op een stel jonge enthousiaste meiden blijkt wel uit de resulaten. Het gevolg is een keurige derde plaats in de najaarscompetitie. Een geweldige
prestatie als je bedenkt dat in dit team zeker drie MC junioren voetballen. Rennie Damstra is als leidster een
belangrijke schakel achter de schermen en coach Harm Schaafsma moet tijdens wedstrijden de poppetjes
op de juiste plek zetten.
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Dringende Oproep
Velen onder u zullen zich nog kunnen herinneren, dat er in de jaren ‘70 regelmatig in dorpshuis De Nije
Warf in de weekeinden De Horetha Drive In Show een optreden verzorgde. Deze uit Rinsumageest zeer
populaire Drive In met als vaste DJ, Alex Bouma deed de Nije Warf schudden op zijn grondvesten. De
show was zo populair, dat men in Rinsumageest een fanclub oprichtte waarvan men enige tijd later reeds
het 250ste lid kon begroeten!
Regelmatig werden de leden voorzien van een fanclubblad in verschillende kleuren gedrukt. Ook zijn er
filmpjes gemaakt tijdens zulke avonden. U begrijpt al waar ik naar toe wil, dat u even een blik op zolder
werpt en op de knieën gaat om in de oude dozen of koffers te zoeken naar
het voornoemde. Het is voor mij van groot belang om informatie te vergaren
voor het tot stand komen een boekwerkje over deze vermaarde Drive In Show
die niet alleen regionaal, maar ook landelijk met de grootste artiesten heeft
opgetreden. Weet u nog, om maar een voorbeeld te noemen de band The
Latches optraden in de Nije Warf met in de pauzes natuurlijk DJ. Alex? het
dak ging er af.

The Latches

Hierbij doe ik dan ook een oproep aan alle bewoners van Driezum en Wâlterswâld die nog in het bezit zijn
van het e.e.a. met betrekking tot de voormalige Horetha Drive In Show om op mijn oproep te reageren. Het
is n.l. van groot belang dat zo›n stuk geschiedenis voor het nageslacht wordt bewaard.
Stichting Regionaal: www.regionaalnet.nl
Voor deze, Jan Kooistra Koekoeksbloem 11, Damwoude U mag mij ook een mailtje sturen:
info@regionaalnet.nl Bellen mag natuurlijk ook: 06 25252214
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Lezing uitvaartrituelen toen en nu
Op dinsdag 5 maart aanstaande zal uitvaartleidster Sjoerdtje de Haan uit Burgum een lezing verzorgen
over rituelen binnen de uitvaart. Deze lezing begint om 20.30 uur direct na afloop van de jaarlijkse ledenvergadering, die om 19.30 uur begint. Zowel leden als niet leden zijn welkom op die avond in de Ald Skoalle,
Tsjerkestrjitte 4 te Driezum.

De buurmannen zorgden niet alleen voor de kist maar ook voor het vervoer

Aan de hand van een mand vol voorwerpen zal Sjoerdtje op boeiende wijze vertellen over de veranderingen
maar zeker ook de vervlakkingen in rituelen. Vele rituelen zijn verdwenen. Vroeger werden bij een sterfgeval
de luiken voor de ruiten gesloten en de spiegel met een zwarte doek bedekt. Ook haalden de nabestaanden
de bloemen uit de vensterbanken en zetten de klok stil. Men geloofde dat door deze handelingen de ziel van
de overledene werd beschermd tegen het kwade. Het waren met name de buurmannen en – vrouwen die
bij een overlijden het vele werk moesten verzetten. Sjoerdtje de Haan zal al deze rituelen toelichten in haar
lezing, maar ook inzoomen op verdwenen rituelen die weer terugkeren.
Tegenwoordig nemen veel families steeds meer zelf de ‘regie’ in handen bij het samenstellen van een uitvaart. Er wordt lang niet altijd meer gekozen voor de ‘standaard’ kist, psalmen/gezangen in de kerk en het
kopje koffie met een plakje cake na de uitvaart. Met de komst van de uitvaart naar ‘eigen invulling’ komt
het steeds vaker voor dat de traditionele rituelen plaatsmaken voor andere symbolische handelingen.
Bijvoorbeeld een kaars aansteken, bloemen strooien tijdens de dienst of snoepjes uitdelen uit het trommeltje van oma als de bezoekers de condoleanceruimte verlaten.
Sjoerdtje de Haan is geboren en getogen in het dorp Eastermar en inmiddels alweer 20 jaar woonachtig
met man en twee zonen van 8 en 12 jaar in Burgum.
Met haar opleidingen MDGO-Agogisch Werk, de PABO en in 2006 aangevuld met de STIVU (stichting
vakopleiding uitvaartverzorging), merkt zij dat zij met deze combinaties veel te bieden heeft op uitvaartgebied. Dit in samenwerking met ‘een warm hart voor het vak’, maakt dat zij zich erg thuis voelt binnen
de uitvaart. Sinds 1 maart 2011 is zij samen met Leo Blees uit Damwâld verbonden aan uitvaartvereniging
‘De Laatste Eer’ te Driezum.

ONDERHOUD - RENOVATIE & HOUTBOUWBEDRIJF

Appie Postma Foarwei 18 9113 PD Wâlterswâld
tel: 0511 422 465

mobiel: 0651 960 820
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Kerkdiensten
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Nieuws van de verenigingen
Bericht van dorpsbelang Wâlterswâld

Zoals jullie misschien wel weten heeft Wâlterswâld een
algemene dorpswebsite die wij als dorpsbelang beheren.

www.wouterswoudeinfo.nl
Hebben jullie nieuws/ leuke foto’s e.d. dan kunnen wij die
daar plaatsen. Gewoon een mailtje met het bericht is voldoende. Voor sommige verenigingen binnen Wâlterswâld
en Driezum doen we dat al regelmatig,.. maar wellicht is het bij jullie niet bekend.
Groet namens dorpsbelang Wâlterswâld,
Oege Reitsma, Gjetsje Wijnstra.

Nieuws van Excelsior!

Wat hebben we allemaal weer genoten van de kerst zang- en muziekavond op
kerstavond! Samen met het koor Jubilate Deo verzorgden we weer een concert.
De zaal was vol! Wat geweldig om met zoveel mensen samen muziek te maken
en te zingen!
Op eerste kerstdag waren we weer vroeg op pad. Om 5 uur stonden de meeste
leden bij de Nije Warf. Maar helaas was het weer slecht, door de regen hebben
we besloten om eerder te stoppen en een aantal plaatsen over te slaan. Volgend
jaar weer een nieuwe kans!

De komende tijd richten wij ons op een muziekzangavond op 3 maart in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt
in Wâlterswâld. In april zijn we van plan om mee te doen met het Gouden Spikerfestival in Ureterp. Ook
hebben we in april het federatieconcert en het solistenconcours. In juni gaan we met het hele korps naar een
concours op Schiermonnikoog. U merkt het, we zitten niet stil! Kijk voor meer informatie over Excelsior op
www.excelsiordriwo.nl
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Zondagavondzang 3 maart 2013
Op D.V. zondag 3 maart 2013 zal er in de Gereformeerde kerk ‘de Lichtbron’ te Wâlterswâld, Tsjerkeloane
12 (Wouterswoude, Kerklaan 12) weer een zondagavondzang worden gehouden. De avond zal beginnen
om 19.30 uur. Medewerking zal worden verleend door de Christelijke Muziekvereniging ‘Excelsior’ van Driezum/Wâlterswâld o.l.v. Piet Visser en organist J. Sipma.
Het thema van deze avond is dit maal: ’Uw goedheid, HEER, is hemelhoog’. Dit naar aanleiding van de
berijming van psalm 36. Deze psalm laat zien dat God ons bewaart en dat wij al onze hulp van Hem mogen
en kunnen verwachten. Hij regeert de wereld en beschermt Zijn kinderen. Bij God ben je veilig, hoe erg de
zonde ook woedt. Goed heb je het bij de Heer, Hij schenkt en voedt ons overvloedig met Zijn overvloed en
genade. Laten we op deze avond samen zingen over de goedheid en trouw van onze God.
U en jullie zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen. Neem gerust vrienden, familie en kennissen
mee. Ook de jeugd is van harte welkom!
Na afloop van de zangavond zal er t.b.v. de onkosten een deurcollecte worden gehouden. Tevens is er gelegenheid om na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Hopelijk tot 3 maart!

Spaart u al bij de
Rabobank?

Te koop

De Rabobank heeft verschillende spaarvormen met aantrekkelijke tarieven. Weet u welke
spaarvorm bij uw spaardoel past? Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen onze adviseurs
u hierover adviseren.

« Teltsjes en tinzen» diel 2

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.
te keap foar 15 euro it stik.
Belangstelling belje Wieger Jacobs.
(0511 - 423 308)

Sparen bij de Rabobank:
sparen met vertrouwen.
Rabobank. Een bank met ideeën.

�������� ��������� ���������
centraal telefoonnummer (0511) 42 63 33
www.rabobanknoordoostfriesland.nl
Vestigingen: Anjum, Damwâld, De Westereen, Dokkum, Feanwâlden,
Ferwert, Nes Ameland, Oosternijkerk en Schiermonnikoog
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Gevonden voorwerpen
AMARINS
AMARINS
k i n d e r c e n t r a
k i n d e r c e n t r a

Kinderopvang op maat
Voordelig, vertrouwd en flexibel
Speciaal introductietarief voor
nieuwe kinderen

Voordelig
Kinderopvang onbetaalbaar?

Vertrouwd
Uw kind op een vertrouwd adres

Alle vestigingen van Amarins hebben
gediplomeerde, enthousiaste medewerkers en een speelomgeving die aan
alle moderne eisen voldoet. Uw kind
komt bij ons in een veilige, vertrouwde
omgeving. Leuk om te spelen, met
volop aandacht voor de ontwikkelingsstimulering van het kind.

Niet bij Amarins Kindercentra. Ook
onze tarieven zijn kindvriendelijk.
Er is al opvang vanaf 71 cent per uur.
Kinderen vanaf 8 jaar krijgen korting
en voor nieuwe kinderen geldt een
vriendelijk introductietarief.
Zo kunt u voordelig kennismaken
met de opvangmogelijkheden die
Amarins Kindercentra u biedt.

Er is een paar weken geleden een pauw bij ons
aangelopen.
Ik heb de berichten van dier onder dak steeds in de
gaten gehouden, maar daar stond nooit een pauw
in als vermist. Ik heb al iemand gebeld die zelf ook
pauwen heeft, maar die was er geen kwijt.
Als de eigenaar zich meldt, kan die de pauw zelf op
komen halen.
Ik woon in Driezum,
telefoon 0611 329 200

Flexibel
Opvang op maat, zoals u het wilt

Maak ook eens kennis met Amarins

Vrijblijvend kennismaken? Weten hoe opvang
bij uw persoonlijke situatie kan aansluiten?
Maak dan snel een afspraak.
Bel naar 0511 45 44 88 e-mail naar
info@amarinskindercentra.nl
of ga naar de website www.amarinskindercentra.nl

U bepaalt zelf wanneer uw kind naar
de opvang gaat. Alle 52 weken van het
jaar kinderopvang? Dat kan. Een aantal
weken minder? Hele of halve dagen?
Bij Amarins beslist u dat zelf. Werkt u op
onregelmatige uren? Op veel locaties
kunnen de opvangtijden variëren.
Ook opvang in de vakanties is flexibel
te regelen.

kinderdagverblijven - peuterspeelzalen - gastouderopvang - buitenschoolse opvang
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Het pennetje
•

Wie ben je?

•

Hoe oud ben je?

•

•

•

•

•

Favoriete eten?

•

Wat wil je later worden?

Op welke school zit je?

De Wynroas in groep 6

Scream and shout

•

Heb je ook broers of zussen?

Ja, een broer Janco

Favoriete muziek?

van Will.i.am & Britney Spears

Waar woon je?

Op de Terp van Driezum

Paardrijden en Voltige*

*Voltige is turnen op een bewegend paard

Linet Reitsma

9 jaar

Heb je ook hobby’s?

•

Pizza en spaghetti

Weet ik nog niet

Ik geef het pennetje door aan:

Ria de Jong

Foto Linet op voltigewedstrijd
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren
16-12-2012

Arno, z..v. Marinus Rozema en Akke de Jager, Canterstrjitte 15, Dr.

22-12-2012

Marije, d.v. Jan en Gerda van der Meulen, H.G. Van der Veenstrjitte 10, Dr.

02-01-2013

Majella Grytsje, d.v. Arend en Dineke Wielstra, Blaulânsreed 3, Ww.

30-12-2012
22-01-2013
28-01-2013
8-02-2013
18-02-2013
1-03-2013
24-03-2013
30-03-2013

35 jaar getrouwd, Jan en Antje Reiding Foarwei 67 C, Ww.
25 jaar getrouwd, Egbert en Joke Ludema, Koailoane 8, Ww.
25 jaar getrouwd, Hielke en Pietsje Hoekstra, Van Sytzamawei 3, Dr.
45 jaar getrouwd, Tamme en Rommie Damstra, Achterwei 3, Dr.
30 jaar getrouwd, Piet en Thea de Jong, Eastwâld 8, Dr.
45 jaar getrouwd, Freerk en Aafke Hoekstra, Van Sytzamawei 14a, Dr.
30 jaar getrouwd, Piet en Martje Zwaagstra, Van Sytzamawei 20, Dr.
30 jaar getrouwd, Gjalt en Anneke Castelein, Kolkensloane 20, Dr.

Getrouwd

Overleden
14-12-2012, Tamme Kooistra, 93 jaar. Foarwei 31 Wâlterswâld

Verhuisd

Sietse en Eva, Canterstrjitte 23 naar Damwâld
Op Canterstrjitte 7 komen wonen, familie Achmed Najar
Op de Nijewei 13 komen wonen, familie Koonstra
Mw. F. Kooistra-Zijlstra van Foarwei 31 Ww. naar “De Waadwente” in Dokkum (Afd. Boeier, kamer 5)
Wiebe en Geke Leegstra van Waldheem 10 Ww naar Prysterikker 22 Ww
Knilles Schaafsma en Aafje Zwaagstra en bern van Bonifatiusstrjitte 16 Ww naar Eastwâld 27 Dr

Geslaagd
04-02-2013, voor rijbewijs B, Oebele Hoekstra, Nijewei 2, Dr.

Ziek thuis / Ziekenhuis (gelegen)
In ziekenhuis gelegen Marije, d.v. Jan en Gerda van der Meulen, H.G. Van der Veenstrjitte 10 Dr.
Minne Dantuma, Fuldastrjitte 4, Ww.
Hinke Mulder, Prysterikker 16, Ww.
Onderstaande 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.

Vacant

Wâldwei/Terpwei

D

-

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 Dijkstra

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

Pietsje Adema

Broekloane 1

W

423 834

Wietse v/d Zwaag

Prysterikker 24

W

421 982
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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 29 12 34
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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