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Van de redactie
In dit tweede nummer van de dorpskrant in het jaar
2013 wordt u weer van allerlei komende activiteiten op
de hoogte gebracht, zoals daar zijn: het dorpsfeest, de
Kennedymars, het ouderenreisje en ga zo maar door.
Er wordt in dit jaar in onze dorpen weer het nodige voor
jong en oud georganiseerd. Er is weer voor elk wat wils.
Verder duikt Jouke Dantuma weer met ons inde geschiedenis van onze dorpen met deze keer een verhaal
uit 1947.
De redactie is nog altijd op zoek naar versterking van ons team, waarbij onze voorkeur uitgaat naar iemand die het financiële gedeelte van
het redactiewerk voor zijn rekening wil nemen.
Lijkt het u wat om mee te helpen bij het samenstellen van de dorpskrant en kunt u goed met geld omgaan, neem dan contact op met de redactie via
dorpskrant.driewa@gmail.com. U bent van harte welkom in het redactieteam.
Tot slot wensen wij u veel leesplezier.

Deadline volgende dorpskrant
Nr

Deadline vrijdag

Uitgifte datum

3

7-jun

21-jun

4

30-aug

13-sep

5

15-nov

29-nov

1

31-jan

14-feb-2014

2

4-april

18-april-2014

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen in te korten te wijzigen of wegens ruimte gebrek niet te plaatsen.
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Nieuwe verenging voor steun dorpshuis
Het is even stil geweest rondom de nieuwe vereniging ‘Freonen fan de Nije
Warf’. Maar achter de schermen is het bestuur druk bezig geweest met
de officiële oprichting van de vereniging. Het bestuur bestaat uit Douwe
Boersma (voorzitter), Helga Schaafsma (penningmeester) , Tom Spiegelaar (secretaris) en Elisabeth Hoekstra.
Freonen-werving
Afgelopen maanden is dit bestuur druk bezig geweest met het schrijven van statuten, de inschrijving van
de vereniging bij de Kamer van Koophandel en het openen van een rekening. Maar nu is het dan allemaal
klaar: de vereniging ‘Freonen fan de Nije Warf’ kan los. Dus wordt er binnenkort begonnen met de belangrijkste van het bestuur: het werven van zoveel mogelijk ‘freonen’.
Iedereen in Driezum-Wâlterswâld krijgt binnenkort een aanmeldingsformulier in de brievenbus, dat later
wordt opgehaald door het bestuur. Er hebben zich ondertussen al meer dan 40 ‘freonen’ aangemeld tijdens
de benefietdag en naar aanleiding van het artikel in de vorige dorpskrant.
Aanmelden
U kunt u aanmelden door een mail sturen met uw naam en adresgegevens naar: freonen@nijewarf.nl. U
kunt u ook telefonisch aanmelden bij Douwe Boersma: 06-22 930 174 of bij één van de bestuursleden.
Meer informatie is te vinden op: www.nijewarf.nl/freonen-fan-nije-warf.
Word ‘freon’ voor € 2,- per maand

Stampotactie

De stamppotactie die we in februari gehouden hebben, was
een groot succes!
Het was een gezellige drukte op de Van Sytzamawei. Veel
mensen hebben geholpen met het schillen van de aardappelen, de wortelen en de uien. Andere mensen hielpen mee
om het spek en de worst te snijden, om de stamppotten te
stampen, om af te wegen en om te bezorgen..
Lieve mensen bedankt voor het helpen!
En u/jullie, de bewoners van Driezum, Wâlterswâld en verre
omstreken, voor het massaal bestellen van de stamppotten!. Geweldig, bedankt daarvoor.
Dan willen we ook nog de volgende mensen en bedrijven bedanken voor hun bijdrage:
De dorpsbelangen van Driezum en Wâlterswâld voor hun gift. Dan Slagerij Weidenaar uit Dokkum, Slagerij
Riemersma uit de Westereen, Groenteman Cor Bijlsma uit Surhuisterveen en dan nog Tine van politie Dijkstra uit Ee, voor de ingrediënten die we voor de inkoopsprijs mochten inkopen.
De opbrengst van de stamppotactie bedroeg maar liefst €1150,00.
IEDEREEN HARTELIJK BEDANKT!
Simavi
De Simavicollecte van maart 2013, heeft in Driezum € 526,29 opgebracht.
Daarvoor wil ik de collectanten bedanken voor hun inzet en alle gevers voor hun bijdrage.
Namens Simavi, Riet Dijkshoorn
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Nije Warf weer bol van activiteiten
Na de vele negatieve berichten over de financiële situatie van de Nije Warf nu eindelijk
weer een keer een positief geluid.
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers gaat het financieel gelukkig weer iets beter. Maar niet alleen de vrijwilligers zijn hier debet aan, maar ook acties, zoals de in het vorige nummer genoemde benefietdag en de
stamppotactie van de familie Hoekstra/van der Zwaag hebben ons enorm geholpen. Deze familie kon het
bestuur € 1150,- overhandigen, wat een geweldig resultaat is van hun grote inzet en enthousiasme.

Vrijwilligers

Maar we zijn er nog niet. We hebben nog steeds de hulp nodig van veel vrijwilligers voor bardiensten, dus
wie mee wil helpen?? Graag!!! Meld je aan via bestuur@nijewarf.nl en we nemen contact met je op.

Grote schoonmaak 2 juli

Op 2 juli a.s. willen wij het hele gebouw een grondige poetsbeurt geven, zodat we schoon de zomer in gaan
Om dit in één dag te doen vraagt een grote inzet van vrijwilligers. We
gaan er vanuit dat we minimaal 30 mensen nodig hebben om alles
spic en span te krijgen. Er zijn al schoonmakers actief als vrijwilliger
en daarnaast hebben we ook al namen van mensen die bij zo’n actie
mee willen helpen, maar we hebben nog niet genoeg. U/Jij helpt toch
ook? Samen gezellig aan de schoonmaak en wij zorgen voor koffie,
koeken, broodjes, soep en na afloop een drankje voor de liefhebber.
Dus meld je aan via bovengenoemde e-mailadres.

Toneelstuk Krimp

Ook willen we u nogmaals attenderen op het stuk “KRIMP” van Achmea Culpa (Gerrit Haaksma en Anneke
Bijlsma) geschreven door Gerrit Breteler. Voor meer info kijk op www.achmeaculpa.nl .
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor deze voorstelling, die op 24 mei in de bar van de Nije Warf
gehouden wordt.

Uitbreiding bestuur

Gelukkig is het bestuur met een nieuw lid uitgebreid. Sytze Wijbenga heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld en we hopen dat er nog enkelen zullen volgen, omdat we nog steeds met een behoorlijke onderbezetting te maken hebben. Wie…?

Het bestuur

Koninginnebingo vrijdag 26 april

Op vrijdag 26 april hopen wij, als evenementencommissie, een heuse bingo-avond te organiseren in ons dorpshuis ‘de Nije Warf’. Deze bingo-avond is voor zowel jong als oud. Iedereen mag gezellig komen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! De avond heeft een zeer toepasselijke naam,
mede, omdat onze koningin Beatrix aftreedt op 30 april 2013. Aangezien er op die dag al vele
evenementen zijn hebben wij besloten om de Koninginnebingo te houden op vrijdag 26 april.
De avond zal beginnen om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open.
Bingokaarten kunt u vanaf 19.30 uur kopen bij de kassa. Pak nu uw kans
en kom meedingen naar fantastische prijzen. Tijdens de avond zal er een
pauze zijn. De bar/keuken is tijdens deze avond natuurlijk ook geopend.
Daar is alle ruimte, om na afloop, gezellig na te praten, onder het genot van een hapje en een drankje.
Dus schrijf allemaal in uw agenda: Vrijdag 26 april, 20:00 uur, Koninginnebingo!
En kom meedingen naar geweldige prijzen en bovenal, een gezellige avond met elkaar!
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Inschrijving Lampex 2013 van start
Heb jij ook zo’n spijt?

Vorig jaar in september klonken er rond
Driezum-Wâlterswâld middenin de nacht
vreemde geluiden. Kreten van schrik, veel
‘oefs’ en ‘aahs’, en vooral veel gelach.
Had je toen geen idee wat er gebeurde?
Grijp dan nu je kans en geef je op, want
op vrijdag 20 september worden onze
dorpen onderdeel van een avontuurlijke survivaltocht die je niet wilt missen!
LAMPEX staat voor Lytse AMPfibische EXpeditie. Het is afkomstig uit een traditie van
het Engelse leger (onder de naam Wampex) waarbij jonge rekruten een weekend
lang allerlei opdracht moeten vervullen; in,
op, over, onder en met water.
De Lampex is een ‘lichte’ variant op zo’n Wampex. Vorig jaar was de try-out voor de mensen uit de omgeving,
hoewel er uiteindelijk zelfs gasten uit Groningen en België meededen.
Net als toen, krijgen de deelnemers opdrachten rondom het water en met survival-elementen, verdeeld over
een route van ongeveer vijftien kilometer.
De deelnemers gaan ’s avonds van start en lopen dus in de nachtelijke duisternis.
Geplaveide wegen worden gemeden, moeilijk begaanbaar terrein moet worden bedwongen, bruggen ontbreken en soms is een kompas het enige houvast...
Stevige schoenen zijn een must, en een extra droge onderbroek wordt sterk aangeraden.
De Lampex 2012 was een groot succes en een aantal van de
teams van toen, heeft zich direct opgegeven voor 2013. Dit jaar
kunnen er maximaal veertig teams meedoen, van maximaal
zes personen en een minimumleeftijd van 14 jaar. Het bestuur
is bovendien van plan om een extra kinder-lampex toe te voegen met een route van circa vijf kilometer, in de namiddag van
zaterdag 21 september.
Wil je meedoen? Vorm dan een team en geef je op! Twijfel je
nog, bekijk de foto’s op de site en beslis! En hou je van actie?
Twijfel niet en doe gewoon mee. Vorig jaar waren er ook mensen die een dag later beretrots constateerden dat ze ’s nachts een compleet moeras hadden overleefd. Ook
vrijwilligers zijn van harte welkom!
Meer info: www.lampex.nl
PS: Doet u niet mee maar woont u wel in of rondom ons dorp?
Maakt u zich op vrijdag 20 september geen zorgen over dwalende lichtjes langs de Zwemmer of vreemde geluiden in de
landerijen: dat zijn de zaklampen op de hoofden van onze Lampexe
Vrijdag 20 september start om 21.00 uur
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Nieuws uit het jaar 1947
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. Dit keer een bericht in de Leeuwarder
Courant van 29 oktober 1947.
Momenteel maken Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma
(Achmea Culpa) furore met het theaterstuk Krimp.
Anke opgegroeid in Driezum is de dochter van Sytze
en Janke Bijlsma. Direct na de Tweede Wereldoorlog was het toneelstuk ’Froulju fan de Sékant’ een
groot kassucces. Minstens vijftig keer speelden
‘de Geaspylders’, dat bestond uit Jaring en Bauk
Boonstra, Sietze en Trien Zwart en Rein en Klaske
de Groot voor uitverkochte zalen. De enige nog levende van dit toneelgezelschap is mijn tante, de
nu 87-jarige Klaske de Groot-Dantuma uit Dokkum.
Met haar ging ik terug in de tijd.

‘It stiet my net oan Syts, datstû mei dy jonge séman
bist. Do witst hoe’n swier libben as ik hawn ha; earst
jim heit en doe dyn broer, allebeide binnen hja op sé
fordronken.’
Klaske de Groot is een flamboyante verschijning in
Dokkum. Bijna wekelijks is zij wel op één van de terrassen of winkels te vinden in de binnenstad en
knoopt zij graag een praatje aan met (oud) Driezumers. Tante Klaske is en was altijd ‘oars as oars’. Al
voor de oorlog bezocht zij bioscopen en las ‘wereldse’ literatuur. In het orthodox zwaar gelovige Driezum
was de politieke kleur van de familie de Groot vaak
onderwerp van het gesprek. Iedereen in het dorp wist
dat zij lid waren van de Communistische Partij Nederland (CPN). Natuurlijk was het demonstreren tegen ‘rechts’ Nederland een onderdeel van de opvoeding. Zoals bijvoorbeeld de vredesdemonstratie
tegen kernwapens in Europa op de Dam in Amsterdam. Mijn zussen vonden het altijd geweldig bij tante
Klaske. Wat thuis niet mocht, mocht daar natuurlijk
wel. Zij werden o.a. door tante opgemaakt, maar
moesten dit dan van mijn moeder direct weer verwijderen. Ook spelen met één van de zonen van Rein

en Klaske was altijd een groot avontuur. Ging men
zogenaamd te ‘aaisykjen’, kwam men met een eend
thuis, die met eigengemaakte pijl een boog was geschoten. Eelke en Doet Scherjon bereidde de eend
tot een lekkernij die samen met de zelf op een vuur
gestookte aardappelen achter de klompmakerij werd
verorberd. Sommige Driezumers hebben nog slapeloze nachten van de ontgroeningsrituelen in het
Driezumer Bos. In plaats
van een kat of een hond als
huisdier hield de familie De
Groot apen en slangen. Ook
waren ome Rein en tante
Klaske de eerste krakers
van het dorp door de leegstaande ‘Naaischool’ aan de
Van Sytzamawei zonder
toestemming van de eigenaar in gebruik te nemen.
Als klein kind stond ik ook met mijn oren te klapperen
toen tante Klaske vertelde dat zij haar borsten liet
verkleinen. Een onderwerp dat destijds nog onder
één van de vele taboes viel.
‘Dan sil ik op dy wachtsje, astû op sé bist. En as ik
bang wurd, om’t de stoarm oer it Wâd boldert, dan sil
ik freegjende foar dy wêze….’
Het was net na de bevrijding dat Klaske de Groot
en haar vriendin Baukje Boonstra-Kramer werden
gevraagd om mee te spelen in een toneelstuk dat
door meester Wendelaar-Bonga was geschreven. Zij
speelden beiden hun rol met verve. De vele positieve
reacties waren uiteindelijk de reden om een toneelgezelschap op te richten, dat uiteindelijk maar één
stuk ten tonele zou brengen. Als kind had Klaske de
Groot het boek ‘de Zeemansvrouw’ van W. Schippers
gelezen. Omdat niemand haar tranen mocht zien, las
zij dit boek altijd in het hok achter de ouderlijke woning aan de Achterwei te Driezum. Ome Rein heeft
toen meester Jongsma, hoofd van de Gereformeerde
School, gevraagd of hij dit boek mocht lenen om het
te bewerken voor een toneelstuk. Hiervoor moest de
schrijver eerst ook nog toestemming geven. Meester Jongsma leende hem het boek voor onbepaalde
tijd. Omdat Rein de Groot niet Fries kon schrijven,
vroegen de zes jeugdige Driezumers dorpsgenoot
en taalpurist Hotze Tjepkema om het in ‘geef Frysk
oer te setten’. Daarna moesten de acteurs bij hem
op Friese les omdat zij vele Friese woorden en de
uitspraak niet kenden. Opmerkelijk is dat 65 jaar na
dato Klaske de Groot nog grote flarden tekst uit haar
hoofd kent.
‘Fiif jier jonge, fiif jier sûnder tael of teken. Dat lang
wachtsjen. Wy hoopje, datst noch libbest wylst wy,
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die lytse jonge en ik mei hertsear en langstme oan
dy tinke.’
Tante Klaske had de hoofdrol. Zij speelde Sytske die
getrouwd was met de jonge zeeman Jabik, gespeeld
door Sytze Zwart. De kroegbaas uit Driezum was tevens zakelijk leider. Zijn vrouw Trien Zwart-Dijkstra
was Marijke, de moeder van Sytske. Nadat Sytske
het vreselijk bericht had ontvangen dat het schip van
haar man was vergaan, vroeg zij na lang wachten
haar buurjongen Sjoerd, gespeeld door schoenmaker Jaring Boonstra, ten huwelijk. Deze stemt er mee
in, maar toch blijft er twijfel bij de zeemansvrouw of
haar man wel echt verdronken is. Op zeker dag wordt
alarm geslagen. Sjoerd, lid van het loodswezen,
wordt opgeroepen om de opvarenden van een schip
in nood te redden. Een van de opvarende is Jabik die
zich naar huis haast en behalve zijn vrouw een baby
in de wieg aantreft. Baukje Boonstra speelde de rol

worden ontzegd. Rein speelde in zijn jongere jaren
gitaar in een bandje en schreef vele korte verhalen
die door de meester van de openbare school werden
gebruikt bij het voorlezen en geschiedenis. Ook stond
hij met Reinder Uitterdijk aan de wieg van een nieuwe uitvinding, de molkat. Deze mollenklem wordt nog
steeds gebruikt. Klaske de Groot was meestal de bedenker van het idee van de versierde wagens waarmee de Ophuijstrawei tijdens dorpsfeesten vaak een
prijs in de wacht wist te slepen. Natuurlijk stak zij ook
de handen uit de mouw bij het maken van passende
kledij. Namen van wagens zoals Cleopatra en Rhapsody in Blue kregen veel lof van de jury.
‘Hark ris Syts, wist wol, dat wy hjoed in jier trouwd
binne? Ja jonge, en ik hoopje, dat wy net sa raer byinoar wei skuord wurde sille as Jabik fan my.’
De Leeuwarder Courant schreef n.a.v. de dertigste
opvoering van het toneelstuk in gebouw Irene te

V.l.n.r. Jaring en Bauk Boonstra, Sietze en Trien Zwart en Rein en Klaske de Groot
van de moeder van Jabik en Rein de Groot werd door
de Leeuwarder Courant geprezen voor zijn rol van de
oude zeeman Geart.
‘Syn lêste wurden wiene: silstû oan my tinke Syts?
…… Ik bin safier, ik jow it hoapjen oer.’
Het oefenen gebeurde in de woning achter de kroeg
van de ouders van Sytze Zwart. Pieter de Zwart schilderde de coulissen en voorzag deze van tegeltjes.
Een vrachtwagen van Sjoerd en Auk (Wiersma)
bracht het gezelschap naar vele kroegen en zalen in
Friesland. Met een eigen gemaakte machine kon
men het geluid van een zware storm nabootsen en
een trommel zorgde voor de donder. Klaske de Groot
deed de schmink. Daan Kramer, de vader van Baukje, merkte een keer op dat ‘sa’n âld man noch sa
spylje kin’. Hij doelde op de 27 jarige Rein de Groot
die door de geweldige
schmink van zijn vrouw een
ware metamorfose was ondergaan. Als grimeur werd
Klaske later altijd gevraagd
bij de revues van de openbare school. Ook het gezicht
van Sinterklaas nam zij jarenlang onder handen. Enige vorm van artisticiteit kon
Rein de Groot als muzikant de familie De Groot niet
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Leeuwarden een positieve recensie: ‘Nei de oarloch
hat de niget oan it toaniel yn rounten, dy ’t der foarhinne frjemd foar oer stiene, gans oanwoun. As foarbyld soe men neame kinne it forskinen fan de Geaspylders yn de Noardelike Wâlden.’ Froulju fan de
Sékant’ is hwat men wolris forgoedlikjend in folksstik
neamt, mei tige forheftige en ûnforwachte oergongen
fan it libben nei de dea en dêr’t de bûsdoek oanienwei
by út de bûse moat: de sentimentelens krige juster
syn gerak wol op it toaniel. It wie ien ‘och och’ en ‘dy
earme jongen’. De Fryske sfear hawwe de spylders
einlik mar al te goed troffen. Har spyljen wie natuerlik,
sûnder botte folle artisticiteit. Alles leit ûnder it near

fan de sé, dy’t dêr buten op it Waed de heiten en soannen nimt, wylst de froulju har yn Godsbitrouwen en
foar in diel yn har smert deljowe. Op de foarsoarging
fan it toaniel wie alle war dien. De klaeijing wie yn de
es en de grimearring koe bisjen lije. Yn de mûle fan
de spilers wie it Frysk in tige moaije tael’.
‘Hy stapt op har ta….. Dan sjocht er hommels de widze stean en in piip op ‘e tafel lizze. Hy docht in stap
efterút en mompelt: to let……to let…..’
Financieel was ‘Froulju fan de Sékant’ geen groot
succes. Maar niemand die hierom maalde. Het plezier stond immers voorop. Omdat Trien trouwde met
Sytze en het kroegleven veel tijd eiste, konden zij
geen tijd meer vrijmaken voor het toneelspelen. Zo
kwam er al weer snel een einde aan dit gerenommeerde toneelgezelschap. Klaske de Groot had de
smaak van toneelspelen te pakken en stond later nog
vaak op de planken voor het Frysk Folksûnderwiis.
Samen met o.a. Griet Posthuma, Lies van der Veen,
Pieter Piekstra, Wieger de Boer en Hendrik van der
Laan bezorgde zij vele dorpsgenoten nog ettelijke
onvergetelijke toneelavonden.
‘Ja, ho nou mar, ik sil ’t dy gau sizze. Ja, dat is wier, it
wie myn wiif, nou is it dynes.’
Nu woont Klaske de Groot in een appartement aan
de Birdaardstraatweg tegen over het ziekenhuis ‘de
Sionsberg’. De altijd zeer gastvrije oud-Driezumse zit
nog steeds graag op de praatstoel.

Klaske de Groot leest de met de hand geschreven oorspronkelijke tekst van het toneelstuk
‘Froulju fan de Sékant’
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Volop genieten...
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Programma dorpsfeest 2013

Mooiste wagen 2011

Het dorpsfeest 2013 komt steeds dichterbij. Dit jaar wordt het gehouden van
5 tot en met 8 juni. Het feestterrein is deze keer weer in Wâlterswâld, naast
dorpshuis De Nije Warf. Het bestuur van feestvereniging ‘Ut ‘e Sleur’ is al
maanden bezig om het programma samen te stellen. Afgelopen ledenvergadering werd het reeds vastgestelde thema nog gewijzigd in ‘200 jaar Nederland’, omdat Nederland dit jaar 200 jaar bestaat als koninkrijk. Een onderbouwing van het thema vindt u in het artikel van Jouke Dantuma (pag.13)over hoe
dit in onze dorpen 100 jaar geleden werd gevierd. Wij zijn blij u het programma
te kunnen presenteren.

Natuurlijk volgt er nog een programmaboekje met alle tijden en uitgebreide informatie. Dit boekje wordt in
mei huis-aan-huis verspreid. Maar voor enkele activiteiten kunt u zich of kun jij je nu al opgeven! De gegevens staan meteen achter de activiteit. Hier het programma:
Woensdag 5 juni:		Ballonvaart, om 19.00 uur start de feestweek met de ballonvaart. De kosten
zijn €150,- p.p. en (ijs en) wederdienende en bij voldoende opgave vertrekken
de ballonnen vanaf het feestterrein.
Opgave via Hanneke Wiersma (na 18.00): 42 5806 of ut_e_sleur@hotmail.
com
Donderdag 6 juni:		Kinderzeskamp, ‘s middags en ’s avonds weer een ouderwetse ‘playbackshow’. De deelnemers van de playbackshow worden verdeeld in twee categorieën: tot en met 14 jaar en 15 jaar en ouder. Opgave kan al via ut_e_sleur@
hotmail.com of bij Hiske van der Wal, tel: 42 2946.
Vrijdag 7 juni:

Optocht van versierde wagens en versierde fietsen.
Let op! Het thema dit jaar is gewijzigd in: ‘200 jaar Nederland’.
Vanwege de doorgang door de dorpen is er een limiet gesteld aan de afmetingen van de wagens: 12 mtr.lang en maximaal 4 mtr.hoog.
Verder mag elk onderwerp maar eenmaal voor komen.
Natuurlijk
hopen
we
ook
op
prachtig
versierde
straten!
’s Middags is er een vrijmarkt voor kinderen tot en met 16 jaar.
De bedoeling is dat iedereen tot en met 16 jaar spullen mag verkopen ‘ouderwets’ op een kleed, maximaal 1 kleed (van normale afmetingen) per persoon.
		
Zaterdag 8 juni:		Herhaling van de optocht, gevolgd door het matinee en ’s middags nog een
andere activiteit..
Eventuele wijzigingen en aanvullingen op dit programma volgen in het programmaboekje.
Opgave OPTOCHT
ut_e_sleur@hotmail.com
of bij Wiebe Feddema

tel: 0611 886 441
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Badmintonclub “It Plûmke”
Jeugdtoernooi maart 2013

Vrijdag 15 maart speelde de jeugd haar tweede
toernooi van dit seizoen.
Helaas was de opkomst
niet groot. Naast ziek
zijn en niet weten dat het toernooi gespeeldzou worden woonden verschillende leden een wedstrijd van
SC Cambuur bij.
Daardoor stonden er slechts zes leden in de sporthal. Daarop werd besloten dat er deze avond niet
gedubbeld werd, maar dat iedereen zich mocht bewijzen tijdens het enkelspel! Even schrikken natuurlijk, maar al gauw werd duidelijk dat dit een prima
oplossing was.
Op verschillende velden werden prachtige rally´s gespeeld en werd er gestreden voor ieder punt. Nadat
iedereen een keer tegen elkaar gespeeld had stond
de volgende einduitslag op papier:
1ste : Jelle Kommerie (75 punten)
2de : Remco Veenstra (72 punten)
3de : Falco Braaksma (69 punten

12

Seniorentoernooi maart 2013

Vrijdag 22 maart speelden de senioren hun derde
toernooi. Iedereen speelde vijf partijen. Na deze vijf
partijen kon de stand opgemaakt worden. Zowel
Marten Kooistra als Popke Leffring hadden de maximale score van 105 behaald.
Voor de vierde plek hadden Bauke Schaafsma en
Wieke Kooistra beide 99 punten. Daarop werd besloten dat deze 4 spelers nog een dubbelpartij gingen spelen om de uiteindelijke prijzen te verdelen.
Aangezien Bauke al lekker gedoucht had mocht
Wieger de honneurs voor hem waarnemen.
Na loting moesten Wieke en Popke het opnemen tegen Marten en Wieger. Deze partij wisten laatstgenoemden met 21-15 te winnen.
De einduitslag was toen als volgt:
1ste prijs: Marten Kooistra (105 punten)
2de prijs: Popke Leffring (105 punten)
3de prijs: Saapke Schaafsma (102 punten)
4de prijs Bauke Schaafsma (99 punten)
5de prijs: Wieke Kooistra (99 punten)
6de prijs: Wieger Hansma (92 punten)

200 jaar Koninkrijk Nederlanden
Door Jouke H. Dantuma

Driezum en Wâlterswâld vieren 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Feestvereniging ‘Ut de sleur’ heeft in de ledenvergadering van afgelopen vrijdag besloten het thema spreekwoorden en gezegden te vervangen door 200 jaar Nederland. Hiermee sluit men aan op een actueel onderwerp, namelijk dat in 1813 het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden ontstond. In dat jaar trokken de
Franse troepen van Napoleon zich langzaam uit de Lage Landen. De Nederlandse provincies maakten van
dit machtsvacuüm gebruik om hun onafhankelijkheid weer op te eisen, wat resulteerde in de proclamatie
van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden. Er werd gekozen voor een constitutionele monarchie als staatsvorm. De toekomstige koning, Willem Frederik Prins van Oranje die in Engeland verbleef,
werd op 20 november 1813 op het strand in Scheveningen feestelijk
onthaald.
Honderd jaar later werd dit heuglijk feit onder de naam ‘onafhankelijkheidsfeesten’ in diverse dorpen gevierd. Maar het feest in Driezum
en Wâlterswâld, dat maar liefst 4000 belangstellenden trok, kende
zijn gelijke niet. De viering was op 27 en 28 augustus 1913. Zowel jong als oud waren wekenlang bezig met de voorbereiding. Het
groen voor de erebogen werd uit de omgeving van Beetsterzwaag
gehaald. De eerste dag was gereserveerd voor de schoolfeesten.
De Openbare School organiseerde een rijtoer naar Veenklooster en
een bioscoopvoorstelling in het café van Warner Kroes, inderdaad de betovergrootvader van het bekende
fotomodel Doutzen Kroes.
De leerlingen van de Christelijke Nationale School deden mee aan de kinderspelen op het feestterrein. Als
afsluiting voerden ’s avonds maar liefst vijf predikanten het woord in de Gereformeerde kerk. Vanaf één uur
’s middags liepen de kinderen van beide scholen in een feestelijke optocht door de beide dorpen. De feestcommissie bestaande uit Anne Koopmans, Sipke Th. Vrieswijk, Watse Plantinga, Luitzen Zwart, Theunis
Plantinga, Jochem Smits, Sape Meijer, Steven van Duinen en Bodes J. de Vries, had het volgende verzoek
in het programma opgenomen: ‘Alle schoolkinderen worden verzocht zich zooveel mogelijk te sieren met
Oranje, vervolgens wordt elk inwoner van Driesum en Wouterswoude vriendelijk verzocht zooveel mogelijk
huisversiering te doen, waarvan het geringste zal zijn het uitsteken van een Nationale driekleur. Tevens zal een wedstrijd worden
gehouden bestaande in het maken eener ereboog, gedragen door
2 Meisjes uit dezelfde klas, voor jongens in het maken van een
schild of vaandel; inlichting bij het hoofd der school’.
De tweede dag begon met een uur lang luiden van de klok. Daarna stak ds. G. Oberman van Woudsend de feestrede af. Tussen
elf en één uur werd in een historische voorstelling bij de brug over
de Trekvaart (Eastwâld) de Fransen door de Kozakken verjaagd.
Hierbij werd Napoleon (Jacob Pieters Zijlstra) gevangen genomen. De historische voorstelling van de intocht van Prins Willem V (Laas de Witte) welkom geheten door
een ontvangstcomité startte om twee uur, gevolgd door een optocht door de dorpen. Deze optocht bestond
uit vier voorrijders met oranjejas en witte broek, twee herauten met twee schildknapen in ridderkostuum,
10 Kozakken te paard, een landauer met vier paarden met daarin de Prins en zijn adjudant (Sape Meijer),
landauer met het driemanschap, weer 10 Kozakken, Franse soldaten, Rode Kruissoldaten, zegekar met de
Nederlandse maagd (Maaike Feijes Reitsma) vergezeld door vier dames (leerlingen van de naaischool),
Ceres of de godin van de landbouw (Saakje Mients Bouma), Napoleon en zijn adjudant in Frans kostuum
en tenslotte een versierde muziekwagen van ‘Excelsior’ en een wagen met leden van de zangvereniging
‘Sursum Corda’.
’ s Avonds was er een herhaling van de optocht met fakkels en lampions. Het tweedaagse feest eindigde met
het afsteken van vuurwerk.
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
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Nieuws van de scholen
Evenals twee jaar geleden is er op 15 februari door de activiteitencommissie
weer een sprokkeltocht georganiseerd. De opkomst was groot en de kinderen
hadden er erg veel zin in. Er werd vanaf school gestart in groepjes. Bewapend
met zaklantaarn ging het richting het Driezumerbos, alwaar bij de eerste vuurkorf een route met opdrachten werd uitgedeeld. Zo kwamen de kinderen (en ouders) onderweg verschillende vragen tegen en moest er een rebus worden opgelost. In een donker hol
moest een woord worden geraden. Bij nog een andere vuurkorf kon er
een marshmallow boven het vuur worden opgewarmd. Wat bij de kinderen goed in de smaak viel. En terug op school kon er een uilenbal worden
uitgeplozen en tot slot kon er een kopje soep worden gegeten. Volgens
Wilto Nauta was het thema zover doorgevoerd dat er zelfs uilenballen in
de soep zaten!!. Bij nader onderzoek bleken dit gelukkig de gebruikelijke
gehaktballetjes te zijn. Na deze spannende en leerzame avond werd de
krokusvakantie ingeluid.
Ter afsluiting van het aardrijkskunde project van Alles-in-1 heeft groep
5 tot en met 8 een PowerPoint presentatie gegeven over Amerika,
Australië, Nieuw-Zeeland, Antarctica en de oceanen. Elke leerling
heeft een onderdeel verzorgd en dat hebben ze uitstekend gedaan.
Na het aardrijkskunde project is er gestart met het volgende alles-in-1
project “natuur”. In de eerste algemene week werd er een apenles
verzorgd door Sabrina Reinders. Zij vertelde leerzame en spannende
verhalen (uit eigen ervaring) en de kinderen moesten zelf ook opdrachten doen. Tot slot was er nog een moeilijke quiz vraag. Onder de
goede antwoorden werd een apenshirt verloot. Jacco was de trotse
winnaar en alle kinderen kregen ook nog een button.
Op dinsdag 19 maart hebben we onze open dag gehouden. Een aantal leerlingen
van groep 8 stonden klaar als ontvangstcomité en begeleide ouders en belangstellenden door de school. Groep 1 tot en met 8 hadden aan het eind van de middag een gezamenlijke knutselactiviteit namelijk, het maken van een dierenmasker.
Deze dierenmaskers werden gebruikt bij onze 3-talig muziekoptreden van het lied
“Old MacDonald had a farm “. De kleuters zongen het in het Frysk, de middenbouw
in het Nederlands en de bovenbouw in het Engels. Het was een geslaagde middag.
De kinderen van groep 1 en 2 gingen 22 maart op bezoek bij Sytze Zijlstra en zijn
ouders. De ouders van Sytze zijn erg muzikaal en hebben verschillende muziekinstrumenten. De kinderen mochten deze bekijken en zelfs even uitproberen! Het
was een erg leuke en leerzame ochtend.
Op donderdagochtend 28 maart zijn de kinderen van groep 1 en 2 op bezoek geweest bij tante Rika in Wâlterswâld. Daar mochten de kinderen lammetjes aaien en de
pony poetsen. Ook hebben ze
de schuur geveegd en als echte boeren hard gewerkt!. Toen
was het tijd voor wat drinken
met iets lekkers, zodat iedereen
zich weer even op kon warmen.
Na het opwarmen hebben we
in het weiland gekeken of de
paashaas ook was geweest.
En jawel, er lagen paaseieren
in het weiland!. De kinderen hebben heel veel eieren gevonden en ook nog
kuikentjes. Het was een geslaagde ochtend!
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Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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De familie kalf

Jubilate Deo & Griet Wiersma

Aangezien het dit jaar een speciale Koninginnedag wordt,
wil Chr. Gem. koor Jubilate Deo, samen met u en de ons
bekende dorpsgenoot GRIET WIERSMA, een gezellige
Pa en ma en vier kleintjes
zangavond houden.
Wonen op de Koailoane in Wâlterswâld
Pa en ma kalf zitten met de poten in hun nek
Want de vier kleintjes liggen tot hun oren in de
drek
En hebben al vijf jaar niet een schoon bed
Jammer, want met de vorige baas was het wel
voor elkaar

Maandag 29 APRIL 2013

Nu is er stankoverlast en zomers vreten de
muggen hen op

‘s avonds om 19.45 in de Nije Warf , zodat u de volgende
dag niets van de feestelijkheden hoeft te missen.
Niet te geloven zei ma kalf, nu wil hij ook nog
Naast het optreden van zangeres Griet Wiersma, omvat uitbreiden, naar 2000 lotgenoten.
het programma koorzang en samenzang.
In de pauze zal de toespraak van koningin Beatrix, op een Hebben we nog meer stank en muggen
groot scherm, live te volgen zijn.
En dan blijft het niet alleen op de Koailoane
Na afloop is er natuurlijk gelegenheid om nog even gezellig na te praten.
Dus mensen, help de Familie Kalf en omwoDe entree is gratis, wel wordt er een collecte gehouden om nenden.
de onkosten te bestrijden.
Martje Vrieswijk.
LAAT U VERRASSEN EN BELEEF HET MET ONS MEE.
Het bestuur van Jubilate Deo.
Reumafonds
De collecte van het reumafonds
heeft
in
Driezum-Wâlterswâld
€ 1186,13 opgebracht.
Wij willen een ieder bedanken die zich
hiervoor heeft ingezet.
Tryntsje Uitterdijk en Roelie Bergsma

Uw adviseur
met betrekking tot:
• verzekeringen
• hypotheken
• financieringen
• 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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60 jarig jubileum CPB
De Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond
afdeling Driesum-Wouterswoude, is opgericht
op 24 september 1953 en hoopt haar 60 jarig
jubileum op D.V. 24 september 2013 te vieren/
gedenken. De algehele invulling van het programma is nog niet helemaal rond, maar het
ligt in de planning om in de namiddag samen
te komen in “De Nije Warf”, waar dan de koffie
met wat lekkers klaar staat, en waar we elkaar
gezellig hopen te ontmoeten. Vervolgens zal
er een koud/warm buffet worden geserveerd.
Het avondprogramma zal een verrassing zijn.
Hier wordt nog druk aan gewerkt. Bij deze feestelijke aangelegenheid willen we ook de oudleden uitnodigen, maar we weten helaas niet
alle adressen. Daarom vragen we u langs deze
weg om u op te geven, met eventuele vermelding van diëten.
Opgeven graag vóór 1 juli 2013 bij:
Presidente mevrouw Y. Wijnsma,
telnr. 0511-423264
Secretaresse mevrouw D. Wielstra,
telnr. 0511-423536

Te Koop dorpsvlaggen
Voor de komende feestweek!

Volkstuintje gevraagd
Graag zou ik weer een volkstuintje willen hebben, om
mijn eigen groente en aardappelen in te verbouwen.
Mijn vraag is dan ook, wie heeft er een volkstuintje,
maar doet er niets of weinig meer mee en mag ik die
gebruiken? U kunt contact opnemen met
Thomas Bruining, mobiel nummer: 0621 292 823.

Reisje 55+
maandag 22 april a.s. reisje 55+
Deze middagtocht heeft als doel, de advocaatboerderij
van de familie Rosink in Leggeloo.
De bus van Dalstra Reizen staat vanaf 12.15 uur bij de
“Nije Warf” en vertrekt om 13.30 uur.
Via een mooie tocht door de Friese Wouden en een gedeelte van westelijk Drenthe, rijden we naar Leggeloo.
Aankomst circa 14.00 uur, ontvangst met koffie of thee en
een krentewegge, aansluitend een diapresentatie en een
proeverij van verschillende soorten roomadvocaat en likeur.
Omstreeks 16.30 uur rijden we dan via Steenwijk naar
Giethoorn voor een diner, waarna we om circa 19.15 uur
weer huiswaarts gaan, om circa 20.00 uur weer bij de “Nije
Warf”aan te komen.
De kosten voor leden bedraagt: € 30,00 p.p. en voor nietleden € 35,00 p.p.
U kunt zich aanmelden bij Boukje Bakker, telefoon: 422694
of bij Sjoukje van der Zwaag, telefoon: 421982.

€10.-

Te verkrijgen bij Kees Boersma,
Foarwei 17, Wâlterswâld.
Verloren
Op donderdagmiddag 28 maart
2013, heeft een leerlinge van IBS
Driezum in de kleedkamer van de
Nije Warf haar zilveren ketting op de
bank laten liggen.
Het gaat om een zilveren ketting
met een druppelvormige hanger er
aan met een donkerroze steentje en
een wit steentje erboven. Deze ketting heeft voor dit meisje emotionele
waarde en ze wil het dolgraag weer
terug. Wie deze ketting gevonden
heeft mag hem brengen naar het redactieadres van Elsa Veenstra, Nijewei 9, Driezum, dan zorg ik ervoor
dat het bij de eigenaresse terecht
komt. Alvast bedankt.
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Het pennetje
• Wie ben je?
Lourentia Wilma Golverdingen
• Roepnaam
Loren
• Hoe oud ben je?
9 jaar
• Waar woon je?
Bonifatiusstrjitte 28
Wâlterswâld
• Heb je ook broers of zussen?
Ja een broertje en die heet
Germ
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 6

• Heb je ook hobby’s?
Ja ik zit op Turnen
• Favoriete muziek?
Muziek van Taylor Swift
• Favoriete eten?
Pizza
• Wat wil je later worden?
Olympisch kampioen Turnen
• Ik geef het pennetje door aan:
Trianke Boersma
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De oude kerkklok van Wâlterswâld
In een vorige editie van de dorpskrant heb ik de historie van de klok uit de
toren van de kerk van Wâlterswâld beschreven. 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 NV. Teka houthandel te Meppel en later in
Hamburg omgesmolten voor munitie. Na aankomst werden de klokken gewogen, van een registratienummer voorzien en op foto gezet. De C klokken waren de meest waardevolle, historische klokken die zo lang mogelijk bewaard
dienden te blijven. De klokken met P zijn exemplaren die nader onderzocht
zouden gaan worden. Als deze klokken een grote cultuurhistorische waarde
bleken te hebben werden ze alsnog van vordering vrijgesteld. Met dank aan
gemeentearchivaris Pieter van der Bij heeft de rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed in Zeist voorheen Monumentenzorg, deze foto beschikbaar gesteld
voor plaatsing in de dorpskrant.
23
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Ondernemer in de schijnwerper
Even voorstellen Vishandel Germeraad en Handelsbedrijf Jan van der Veen

Jan van der Veen, getrouwd met Henriette, beiden afkomstig uit Damwoude. Wij hebben 3 kinderen gekregen: Geanne(5) Joran(3) en Wieke(0). Wij hebben van 2005-2009 in Dokkum gewoond, waar wij in mei 2007
de viskar van Tjip en Tina Germeraad overnamen. In mei 2009 zijn wij aan de Foarwei in het mooie Wâlterswâld komen wonen. Hier was een loods en meer ruimte voor de verkoopwagen. De loods hebben wij van
binnen helemaal gerenoveerd, betegeld en er is een nieuwe vloer gelegd.
Onze verkoopwagen staat op donderdag en zaterdag bij het winkelcentrum in
Damwoude en op vrijdag in Dokkum bij de grote Jumbo aan de Hantumerweg.
U kunt dan bij ons terecht voor een lekkere haring of een gebakken vis.
Wij gebruiken uitsluitend verse vis en vervangen dagelijks de olie, hierdoor leveren wij top kwaliteit. U kunt ook telefonisch bestellen op nummer
0622 680 321.
Daarnaast hebben wij ook een Handelsbedrijf. Hier zijn wij de eerste dagen van de week mee bezig. Wij kopen en verkopen allerhande goederen, dat kan gaan van een boot tot serviesgoed, op dit moment is er een
grote partij horecaartikelen. Bovendien kunt u ook voor een inboedelopruiming bij ons terecht, neem contact
met ons op over wat wij voor u kunnen doen. Wij zijn van vele markten thuis!
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze dagelijkse bezigheden, of u wilt weten wat wij verkopen.
Kom gerust eens langs aan de Foarwei 69 of bij de viskraam!
Tot
ziens
bij
Jan
&
Henriette
van
der
Veen

Foarwei
tel: 0612 328 063

69

Wâlterswâld
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Teltsjes en tinzen

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.

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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« 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

AED nieuws “Wat is HartslagNu?”
AED zone Driezum-Wâlterswâld
Op dit moment hebben wij 49 vrijwilligers in onze dorpen die jaarlijks een AED cursus doen, zij kunnen met
een AED omgaan en weten hoe zij moeten handelen als iemand een hartstilstand krijgt. Het is de bedoeling
dat deze mensen straks een sms van de alarmcentrale krijgen zodra er een melding van een hartstilstand is.
Een aantal krijgt opdracht om een AED naar het adres te brengen en een aantal krijgt opdracht om met reanimeren te beginnen. De aan rijtijd van een ambulance vanuit Dokkum is meer dan 5 minuten en de eerste
6 minuten zijn levensreddend als er direct met reanimeren begonnen kan worden door burgerhulpverleners
tot de komst van de professionele hulpverleners.
Dit systeem werkt al in bepaalde regio`s in Nederland. Op de site van de Nederlandse hartstichting en hartslag nu kunt u veel informatie vinden over de 6 minuten zone. Mensen met BHV en EHBO die hier ook aan
mee willen doen kunnen zich opgeven bij Dorpsbelang Driezum Welmoed de Boer 0511 425 426
HartslagNu

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute
circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één platform voor
heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld. Sinds 1 november 2012 zijn de alarmeringssystemen AED Alert en AED Locator samengevoegd tot één nieuw systeem met de naam HartslagNu. HartslagNu is
het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties.

Waar wordt HartslagNu ingezet?
Nederland kent 24 ambulanceregio’s. Op de website www.hartslagnu.nl is een kaartje te vinden van de verdeling daarvan over Nederland. Hierop kun je zien of je ook in een regio woont waar HartslagNu actief is of binnenkort zal worden. Dit is in totaal in 17 van
de 24 regio’s het geval. We zijn daarmee een aardig eind op weg naar een landelijke dekking! In totaal staan er op 1 november 2012
bijna 43.000 burgerhulpverleners in HartslagNu.

Richtlijnen
In Nederland vormt de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) het belangrijkste instituut op het gebied van de publicatie van richtlijnen ten aanzien van de reanimatie. De richtlijnen gelden als meest gehanteerde protocollen voor leken.
Zowel de leken-eerstehulpverlener (EHBO’er) als de professional hanteren het ABC-protocol. De leek voert het BLS (Basic Life support) al dan niet met een AED (Automatische Externe Defibrillator) uit, terwijl de professionele eerstehulpverlener (anesthesiemedewerker, IC-verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige, artsen) de ALS (Advanced Life Support) uitvoert. Er wordt gebruikgemaakt
van Europese reanimatieprotocollen, die op enkele punten aangepast zijn door de NRR.
Internationaal hanteert men consequent het ABC-protocol.
Airway (luchtweg)
Breathing (ademhaling)
Circulation (circulatie)
Pas als de problemen in de luchtweg, ademhaling en circulatie onder controle zijn, gaat men verder met de
Disability (bewustzijn)
Expose / Environment (omgevingsfactoren, met name warmte- en koudeletsels).

De actuele richtlijnen zijn als volgt:
Aanspreken / aanschudden slachtoffer
Een bewusteloos slachtoffer controleren op ademhaling (door middel van “chin-lift”: Inspecteer de mondholte en daarna gedurende
10 seconden kijken, luisteren en voelen of er een ademhaling aanwezig is.)
Bij aanwezige ademhaling :
alarmeren (112), eerste hulp verlenen en slachtoffer in stabiele zijligging leggen
Bij afwezige ademhaling :
(laten) alarmeren (112), een AED (Automatische externe defibrillator) (laten) halen.
Start met 30 borstcompressies (ca 18 seconden ofwel 100 per minuut) achtereen op de borstkas en beadem 2 keer
Sluit de AED zo snel mogelijk aan en volg altijd de gesproken aanwijzingen die het apparaat voorstelt.
Ga door met de cyclus van 30 borstcompressies en 2 beademingen totdat professionele hulp (bijvoorbeeld ambulancemedewerkers) de medische zorg heeft overgenomen.
De huidige richtlijn (2006) stelt het belang van het geven van borstcompressies boven dat van beademen; liever geen beademing
en wel borstcompressies dan niets doen, het op gang houden van circulatie staat voorop. Bij drenkelingen en kleine kinderen is
beademen wel van levensbelang.
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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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4 mei Dodenherdenking
Het thema van dit jaar is “Vrijheid spreek je af”
De dodenherdenking in Driezum op zaterdag 4 mei, wordt gehouden bij het monument voor de oorlogsslachtoffers het beeld “Hoeder fan ’e frede”. Op de plaquette naast het beeld staat de tekst: Frede, net inkeld
wûn út it ferline mar ek as opdracht foar no en yn ’e takomst.
Bij de dodenappèl zullen kinderen van de basisscholen de namen
voorlezen van de slachtoffers wiens namen op het monument geschreven staan en van de Engelse militairen die begraven zijn op
het kerkhof bij de Hervormde Kerk. Aansluitend wordt er een gedicht
voorgelezen door mevrouw Elisabeth van der Werff.
Hierna volgt de stille tocht naar de graven van de vier Engelse militairen alwaar men een bloem bij de graven kan leggen. Bij terugkomst
bij het monument volgt de twee minuten stilte.
Mevrouw S. Hylkema, wethouder van de gemeente Dantumadiel,
zal een toespraak houden.
Er zal een krans worden gelegd door Pieter Bloemsma en Eelsiena Bloemsma namens de bevolking van Wâlterswâld en Driezum.
Daarna krijgen de nabestaanden en dan de overige aanwezigen,
gelegenheid een bloem bij het monument te leggen. De muzikale
omlijsting en het spelen van de Taptoe wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior.
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de herdenking om
19.20 uur, bij het monument op de hoek Tsjerkestrjitte/Canterstrjitte.

Nieuwtjes rondom de Kennedymars
Sinds maart is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de 7e Kennedymars Fryslân. De Kennedymars
van 80 kilometer vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus. Zoals elk jaar zal het startschot
worden gelost om 22.00 uur. Daarnaast is er weer de Kennedy Juniormars van 8 km die gelopen kan worden op zaterdag 31 augustus.
Naast de Kennedymars van 80 km zullen ook dit jaar de 40 km Nachtmars en de 25 km Nachtmars
worden aangeboden. Maar let op, de tijden van deze tochten zijn gewijzigd. Vorig jaar startte de 40 km
Nachtmars om 23.30 uur en de 25 km Nachtmars om 22.45 uur. Dit jaar is dit precies andersom. Dus de
wandelaars van de 40 km Nachtmars beginnen om 22.45 uur en de wandelaars van de 25 km Nachtmars starten om 23.30 uur. Dit leek de organisatie een logischer indeling. Houd hier dus rekening mee.
Nog even een overzicht:
80 km start 22.00u
40 km start 22.45u
25 km start 23.30u
De afgelopen jaren heeft de organisatie gemerkt dat de 40 km Dagmars op de zaterdag het minst aantal
deelnemers trok en eigenlijk steeds meer terugnam in aantal. Daarom is er besloten deze tocht vanaf 2013
te laten vervallen. Natuurlijk kunt u nog wel de 20 km Dagmars lopen op zaterdag 31 augustus.
Vanzelfsprekend hebben we weer veel vrijwilligers nodig om dit evenement te laten slagen.
Zonder vrijwilligers, geen Kennedymars. Dus mocht u zin en tijd hebben om ons te helpen dit prachtige wandelevenement tot een succes te maken, neem dan contact met ons op door te mailen naar
theavandenberg-e@knid.nl.
Voor meer informatie en inschrijving zie www.kennedymarsfryslan.nl
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ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema
0611 031 337
gfennema@knid.nl
30

Oproep Stamboom van de Familie Foet
Hallo, mijn naam is Henk Post en ik ben met de stamboom bezig van de familie Foet. Dat is de meisjesnaam van mijn moeder. Ik ben nu aangekomen, via Duitsland, bij Matthias Foet, echtgenote Maria Gertrud
Foet-Dieckmann. Zijn echtgenote bleef achter in Duitsland, Ahlen. Hij verhuisde naar Driezum. (Driessum)
Matthias kreeg twee kinderen die ook naar Holland verhuisden. Matthias Foet overleed in 1811. Ik ben naar
meer gegevens van Matthias Foet op zoek. Zijn geboortejaar en plaats, namen van zijn ouders, zijn beroep
enz. Wie kan mij helpen? Dank alvast!
Henk Post hppost@ziggo.nl
Hieronder de url van mijn stamboom in My Heritage:
www.myheritage.nl/site-183895952/website-van-de-families-post-en-foet

Winterfair

Vanwege de positieve reacties
heeft de evenementencommissie van de Nije Warf besloten om
dit jaar in plaats van een kerstfair
een winterfair te organiseren. Dit
is iets ‘breder’ dan een kerstfair
dus noteer zaterdag 30 november alvast in uw agenda.

Hoe het een en ander er precies
uit gaat zien is nog niet helemaal bekend, maar ideeën zijn
er genoeg, ‘s Avonds is er het
“Wâlterswâld/Driezum - musikaal
talint”, dus heb je ontdekte of verborgen muzikale talenten, geef je
dan op!
Wil je meer informatie over bovenstaande activiteiten neem
dan contact op via:
Mail: evenementen@nijewarf.nl
Tel: 0511 70 22 27 (Metje)

Kijk op www.nijewarf.nl

Spaart u al bij de
Rabobank?
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.

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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Europa Kinderhulp zoekt
Vakantiegastouders voor kansarme kinderen
Geef een kansarm kind de vakantie van zijn leven. Dat is de oproep waarmee Europa Kinderhulp al meer dan
vijftig jaar kinderreizen organiseert. Duizenden kinderen hebben in die vijftig jaar vakantie kunnen vieren in
Nederland en de organisatie blijft zich daarvoor inzetten. Ieder jaar zijn weer nieuwe gastgezinnen nodig om
de kinderen uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland een hartverwarmend verblijf te bieden.
Voor deze kwetsbare kinderen staat het leven vaak in het teken van overleven. Ze moeten zich staande houden in moeilijke omstandigheden die gekenmerkt worden door armoede, gezinsproblemen en een gebrek
aan aandacht. Van een vakantie kunnen ze meestal alleen maar dromen.
Fryslân biedt rust en ruimte in het vaak hectische bestaan van de kinderen. Een fantastische plek om ruim
twee weken op adem te komen, onbezorgd te spelen en nieuwe energie te krijgen binnen de structuur en
warmte van een gastgezin. Meldt u aan als gastouder bij de regio Fryslân en ervaar in een tijd van economische malaise de rijkdom van een verschil te maken in het leven van een kansarm kind.
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of bel met Joke de Vries op 058 - 257 36 12
of mail naar friesland@europakinderhulp.nl.
Data kinderreizen Fryslân
Franse kinderen: 6 juli – 26 juli, 20 juli – 9 augustus
Duitse kinderen: 8 juli – 26 juli, 15 juli – 2 augustus
Nederlandse kinderen: 22 juli – 9 augustus
Belgische kinderen: 8 juli – 26 juli
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Tennisbaan Dokkumerloane weer open
Na een grote opknapbeurt (o.a. nieuwe asfaltlaag en hekwerk) is er weer de
mogelijkheid om op Dokkumerloane 30 een balletje te slaan.
•
Een uur tennissen kost 10 euro (ongeacht het aantal personen)
•
Rackets en ballen huren kost 2,50 euro per persoon
•
Ook is er drinken verkrijgbaar op de baan
Wilt u weten of de baan vrij is bel dan 0683 07 90 28
Groet Sytze en Janke Wijbenga

High Tea
Ben je jarig, wil je een keer iets leuks met vrienden of vriendinnen doen, heb je een vrijgezellenfeest, buurtuitje of iets anders en heb je zin in een high tea, dan wil ik deze graag voor je organiseren.
In het tuinhuis op Dokkumerloane 30 verzorg ik vanaf mei dit jaar verschillende soorten high tea vanaf 6 tot
12 personen.
Bel
gerust
voor
meer
informatie
en
prijzen:
Het
telefoonnummer
is
0615
275
843
Mailen kan ook naar irmawijbenga@hotmail.com
Groetjes Irma Wijbenga
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk vrijgemaakt “De Lichtbron”
diensten om 9.15 en 13.45 uur
05 mei Ds. H. de Vries, Ureterp
09 mei Hemelvaartsdag
12 mei -Ds. R. Prins, Buitenpot
19 mei Ds. L.G. Boonstra, 1e Pinksterdag
Ds. L.G. Boonstra
26 mei -Ds. H.J. Siegers, Sneek
02 juni -Ds. A.G. Bruiijn, Uithuizen, 19.00 uur dienst
09 juni -Ds. R. Prins, Buitenpost
16 juni Ds. D. de Jong, Den Ham, Fryske Tsjinst
Ds. J.J. Verweij, Leeuwarden
23 juni -30 juni -Gereformeerde kerk Driezum-Wâlterswâld
diensten om 9.30 en 14.00 uur
09 mei Ds. A.A. Wisman, Hemelvaartsdag
12 mei Dhr. J. Dijkshoorn, Nij Beets
Ds. R. de Pee, Feanwâlden
19 mei Ds. A.A. Wisman, Pinksteren
-26 mei Dhr. J. Dijkshoorn, Nij Beets
Ds. A.A. Wisman, Exp. Dienst
02 juni Ds. A.A. Wisman, Voorber. H.A.
Ds. I. de Graaf, Westereen
09 juni Ds. A.A. Wisman, H.A.
Ds. A.A. Wisman
16 juni Ds. G. van Wieren, Twijzelerheide
Dhr. T. Simonides, Burdaard
23 juni Ds. A.A. Wisman
Ds. A.A. Wisman, Lofprijsdienst
30 juni Dhr. J.Y. Van der Wal, Westereen

Hervormde Gemeente te Wâlterswâld
diensten om 9:15 en 14.00
09 mei Ds. G.H. Vlijm, Hemelvaartsdag
12 mei Ds. G.H. Vlijm
19 mei Ds. G.H. Vlijm, 1e Pinksterdag
20 mei Ds. G.H. Vlijm, 2e Pinksterdag
26 mei Ds. L. Schaafsma, Baarn
02 juni Ds. G.H. Vlijm
09 juni Ds. G.H. Vlijm
16 juni Ds. J. Hoekman, Urk
23 juni Ds. G.H. Vlijm, Voorber. H.A.
30 juni Ds. G.H. Vlijm, H.A.
Hervormde Gemeente Driezum
diensten om 9.15 en 14.00 uur
09 mei Kand. T.J. Lukas, Hemelvaartsdag
12 mei Ds. M. Maas
Ds. M. Maas
19 mei Ds. B.L.P. Tramper, 1e Pinksterdag
Ds. B.L.P. Tramper
20 mei Ds. B.L.P. Tramper, 2e Pinksterdag
-26 mei Ds. M. van Kooten
Ds. M. van Kooten
02 juni Ds. B.L.P. Tramper
Ds. B.L.P. Tramper
09 juni Ds. B.L.P. Tramper
Ds. A. van der Wind
16 juni Ds. B.L.P. Tramper
Ds. B.L.P. Tramper
23 juni Ds. B.L.P. Tramper
Ds. G.H. Vlijm
30 juni Ds. B.L.P. Tramper, H.A.
Ds. B.L.P. Tramper

Hervormde Gemeente Dantumawâld
dienst om 9.30 en 13.45 uur

Gaarne nieuwe roosters 2013 doorgeven aan redactie
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Adverteerders in deze dorpskrant
Spar Boonstra Dokkum
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Hamersma Bouwkundigadviesbureau Driezum
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Feddema vogels & fourage Wâlterswâld
Café Us Thús Driezum
Hoveniers bedrijf Auke Feddema Wâlterswâld
Timmer- en Onderhoudsbedrijf Combi Service Damwâld
Auto & Motorrijschool Argus Broeksterwâld
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Schildersbedrijf Braaksma Wâlterswâld
Gj. Houwer Dierenarts Damwâld
Bloemen- en Plantencentrum Hoekstra Damwâld
Feddema hoveniersbedrijf Wâlterswâld
Wijnberg Vakantieverblijven Hollum Ameland
Gewoan Geertje Kapsalon Wâlterswâld
K. Venema Assurantiën De Westereen
Zuivelhandel Joh. v/d Meer Damwâld
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Autorijschool Jan van der Heide Wâlterswâld
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Kor Boersma loonwerk Damwâld
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Kommerie Meubelen Damwâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Bouwkundig Bureau Bosgraaf Wâlterswâld
Dorpshuis De Nije Warf Wâlterswâld
Hubo Dijkstra Damwâld
It Sneuphok Driezum
Amarins Kindercentra Kollum
Postma Verhuur Driezum
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
Talma Hoeve Feanwâlden
Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Van der Wal Auto’s Dokkum
Timmerfabriek Mewo BV Wâlterswâld
Handelsonderneming “Klaas Zwart” Driezum
Ruterhoekje Damwâld
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Rabobank Dantumadiel Damwâld
Ludema Bestratingen Dokkum
Groot Antink Tekstproducties Driezum
RLM Benelux BV Driezum
Onderhouds - Renovatie & Houtbouwbedrijf Appie Postma Wâlterswâld
Rentmeester Financieel Advies Damwâld
Van der Galiën Afvalverwerking Wâlterswâld
Boersma Automobielbedrijf Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
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Wat is er te doen in Driezum-Wâlterswâld
evenementen doorgeven? Stuur email naar dorpskrant.driewa@gmail.com
wat

waar

wanneer

Bingo
Kleding-speelgoedbeurs
Spijkerslaan
Griet Wiersma&Jubilate Deo
Herdenking beeld
Toneel
Dorpsfeest-ballonvaart
Dorpsfeest-kinderzeskamp
Dorpsfeest-optocht+vrijmarkt
Dorpsfeest-optocht+matinee
Parcours verkennen marathon
Kwalleballen
Paardenmarathon
Boerendag
Kennedymars start
Kennedymars
Lampex
Cabaretavond
Winterfair
Club Play
Biljarten

Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Driezum Tsjerkestrjitte
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
bij de Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
bij de Nije Warf
bij de Nije Warf
bij de Nije Warf
Driezum-Damstra-instal.bedrijf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús

vrijdag 26 april 2013
zaterdag 27 april 2013
zaterdag 27 april 2013
maandag 29 april 2013
zaterdag 4 mei 2013
vrijdag 24 mei 2013
woensdag 5 juni 2013
donderdag 6 juni 2013
vrijdag 7 juni 2013
zaterdag 8 juni 2013
donderdag 25 juli 2013
donderdag 25 juli 2013
vrijdag 26 juli 2013
zaterdag 27 juli 2013
vrijdag 30 augustus 2013
zaterdag 31 augustus 2013
vrijdag 20 september 2013
vrijdag 4 oktober 2013
zaterdag 30 november 2013
elke 2e zaterdag v/d maand
elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag

Maat klaverjassen
Darten
Klaverjassen

Foto uit de oude doos van cd “Het Vergeet mij Nietje”
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19.30
14.00
20.30
19.45
19.25
19.30
19.00
14.00
09.00
09.00
18.00
19.00
10.00
09.00
22.00
18.00
21.00
20.00
09.00
20.00
20.00
19.30
20.00
14.00

Bevolking en burgerlijke stand
Geboren
06 mrt 2013

Hanneke Marilène (Hannah), d.v. Karel en Sijke Kok–Eisma, Sytzamawei 29, Dr.

19 mrt 2013

Marieke, d.v. Romke en Hennie Vrieswijk-van der Zwaag, Freulestrjitte 15, Dr.

03 apr 2013

Willem Hendrikus, z.v. Anton en Tjitske ten Hoven-Ypma, Foarwei 89, Ww.

Getrouwd
15 feb 2013

Auke Feddema en Alie van der Meulen, Achterwei 32 A, Ww.

11 mrt 2013

25 jaar getrouwd, Dick en Sofia Roodhart, Foarwei 14, Ww.

25 mrt 2013

25 jaar getrouwd, Klaas en Tsjikke Sipma, Broekloane 16, Ww.

28 mrt 2013

40 jaar getrouwd, Jappie en Djoke Bremer, Broekloane 14, Ww.

17 mei 2013

35 jaar getrouwd, Jan en Loekie Fokkens, Foarwei 79, Ww.

18 mei 2013

25 jaar getrouwd, Tjipco en Joke van der Veen, Tsjerkeloane 28b Ww.

01 juni 2013

40 jaar getrouwd, Thymen en Ytie Damstra, Eastwâld 24a Dr.

Overleden
24 jan 2013

Christoffel Schumm, 77 jaar, Freulestrjtitte 18, Dr.

28 feb 2013

Rindert Raap, 82 jaar, voorheen op H.G. Van der Veenstrjitte 7, Dr.

10 mrt 2013

Biense Dijkstra, 61 jaar, Doniawei 85, Damwâld (Hubo Dijkstra)

21 mrt 2013

Berber Hiltje Sinia, 99 jaar, Foarwei 6, Ww.

03 apr 2013

Jelske Pompstra-Kuipers, 70 jaar, Trekwei 1, Driezum

Verhuisd
Vanuit Ee, de familie Tanja naar de Foarwei 31 Ww.
Dirkje den Hartogh van de Singel 18 Dr, naar Hanebalken 39, 9205 CL Drachten
Wiebe en Lenie Schaafsma, van Eastwâld 27 Dr, naar Eastwâld 11 Dr.
Vanuit Damwâld is op de Canterstrjitte 6 te Driezum komen wonen, Roy Postma
Vanuit Damwâld is op de Canterstrjitte 17 te Driezum komen wonen, Elizabeth Boonstra

Ziek thuis / Ziekenhuis gelegen
Ziek thuis, mevrouw T. de Hoop, Achterwei 15 Ww.
Ziek thuis, Eke Woelinga, Foarwei --, Ww.
Ziek thuis, dr. Rob Bosma, Foarwei 70, Ww.
Ziek thuis, Johan Dijkstra, Foarwei --, Ww.
Ziek thuis, Cor en Hinke Mulder, Presterikker 6, Ww.
Na een val verblijft in de Waadwente, Tet Meindersma
Ziekenhuis gelegen, Lammert Haalstra, Reinousreed 5, Ww.
Ziekenhuis, Sjolle Sinia, Foarwei 6, Ww.
Ziekenhuis, Leo Broersma, Kolkensloane 5, Dr.

Jubileum
05 mrt 2013

25 jaar scheidsrechter K.N.V.B., Aant Adema

Geslaagd Rijbewijs B: Eelsiena Bloemsma
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

Durk v/d Zwaag

Eastwâld 12

D

701 513

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

37

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, H.G. 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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