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Het dorpsfeest zit er weer op en het zal u niet verba- Algemene informatie
zen dat daar in deze editie ruim aandacht aan wordt
besteed. Dit keer is er geen artikel van Jouke Dantuma over de historie van onze dorpen. Hij gaat de
komende tijd werken aan een boek over de geschiedenis van Driezum en zet daarom zijn bijdragen even
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Nieuws van de Nije Warf

Foarwei 31a 9113 PA Wâlterswâld
Telefoon 0511 - 421987
Internet
www.nijewarf.nl

Nu de zomervakantie nadert, is het een mooie gelegenheid om een korte stand van zaken te geven. Met het
gezellige dorpsfeest nog vers in het geheugen, kijken we ook met veel plezier terug op 24 mei, toen in een
volle bar “Krimp” werd opgevoerd.
Wij willen we via deze weg alle vrijwilligers bedanken die zich afgelopen seizoen op welke manier dan ook
hebben ingezet voor de Nije Warf. Als dank voor de hulp organiseren we 22 juni een barbecue voor de vrijwilligers.
Intussen zijn we in onderhandeling met een pachter voor de Nije Warf. Wij hopen u hier binnenkort meer over
te kunnen melden.

Nog een aantal mededelingen

De grote schoonmaak van de Nije Warf is verschoven naar maandag 24 juni
De Cabaretavond is verschoven van 4 oktober naar zaterdag 2 november. In de volgende dorpskrant meer
informatie hierover en binnenkort ook op onze website. Wat we alvast kunnen verklappen is dat uw kaken
zeer zullen doen van het lachen aan het einde van de avond. Dus noteer de datum alvast! Leuk voor jong
en oud.

Zaterdag 2 november 2013 in de Nije Warf
Gijs Nillissen & Ronald Smink

Dubbel Cabaret

Een dubbel-cabaretprogramma met aan de ene kant van de pauze Gijs Nillissen en aan de andere kant van
de pauze de oorspronkelijk uit Joure afkomstige Ronald Smink. Samen zijn ze goed voor een spervuur aan
grappen en een hoop absurditeit.

Helaas hebben we op financieel gebied een aantal minder leuke zaken te melden. In mei heeft er iemand
zo’n € 900,- uit het dorpshuis gestolen. Ook de doorbetaling van de loonkosten van de zieke werknemer
drukt maandelijks negatief op het banksaldo. Tevens heeft de Nije Warf van de gemeente een fors hogere
aanslag OZB ontvangen. De financiële situatie is enigszins verbeterd, maar blijft zorgelijk.
Een vriendelijke groet van het bestuur van de Nije Warf
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Kinderwarfdag 14 augustus
Hallo allemaal,
Ook dit jaar organiseren we weer een ‘Kinderwarfdag’. Wij gaan dit op woensdag 14 augustus houden van
14.00 tot 22.00 uur. Weet je het nog van vorig jaar? Die mega grote opblaas glijbaan, de zeskamp, de disco?
Dit jaar gaan we er weer zo’n te gekke dag van maken.
Zit je in groep 3 tot en met 8 en lijkt het je leuk om hier bij te zijn, geef je dan op voor 12 juli!
Dit kan bij Yke (Foarwei 29 Driezum) of Johanna (Bonifatiusstrjitte 15 Wâlterswâld).
De kosten zijn € 7,50 p.p. (vanaf het 3de kind gratis). Betaling en aanmelding bij bovengenoemde adressen.
Wat moet je meenemen? Handdoek, disco kleding, bij mooi weer evt zwemkleding & een goed humeur!
Voor eten/drinken en de activiteiten zorgen wij.
We hebben er zin in! Jij ook? Tot dan!
Naam:..........................................................................................
Leeftijd:...............................
Tel.nr.:..........................................

Nieuws van Excelsior!
Op zaterdag 1 juni zijn we met alle leden naar Schiermonnikoog geweest. Hier
werd het 56e zang- en muziekfestival gehouden. We hebben een goed resultaat
behaald. De jury gaf ons 86 punten, een eerste prijs! In onze divisie zijn we
als 2de geëindigd. Hier zijn we als korps erg trots op! Het was een koude maar
gezellige dag!

Actie:
Op dinsdag 4 juni hebben we niet gerepeteerd. Het was deze avond tijd voor actie!! Wc papier verkopen!
De mensen in Driezum- Wâlterswâld hebben eerst genoeg rolletjes in huis. We willen iedereen bedanken
die ons hierin heeft gesteund! De opbrengst kunnen we zeer goed gebruiken!

2014…..Jubileumjaar!

In 2014 bestaat onze brassband 110 jaar! Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Er staan verschillende activiteiten op het programma. Wordt vervolgd! Houdt de website en dorpskrant in de gaten…

Kennedymars Fryslân
Zonder vrijwilligers, geen Kennedymars. Dus mocht u 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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Lampex start 20 september
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
Vrijdag 20 september start om 21.00 uur
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Jubilate Deo & Griet Wiersma
Het koor Jubilate Deo wil
iedereen, die op 29 april
de feestelijke zangavond
i.s.m. Griet Wiersma
hebben meegevierd,
hartelijk bedanken voor
hun komst.
Dit heeft er voor gezorgd
dat wij met elkaar een
heel geslaagde avond
mochten hebben n.a.v.
de inhuldiging van Willem Alexander als onze
nieuwe koning.
Na de zomervakantie hoopt het koor op
maandagavond 26 augustus om 19.30 uur
weer met frisse moed te
beginnen.
Hebt u zin om met ons
mee te zingen ? U bent
dan van harte uitgenodigd.
Start: Maandagavond
26 augustus
19.30

Impressie “fûgelwacht” pag. 9 en10
Op de pagina`s 9 en 10 een kleine impressie van de activiteiten van dit voorjaar.
De nazorg was dit jaar later in verband met het late voorjaar. Met dank aan Jan Jelle die deze foto’s heeft gemaakt
kan iedereen even genieten van dit alles uit de natuur.
We betrekken de jeugdleden ook bij de controle op de nestkasten. Voor hen ook altijd spannend om te zien wat er
in zit te broeden.
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Volop genieten...
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Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.

Knobbelzwaan in dam Wâlddyk – 29 april 2013

Kievitsnest grasland Wâlddyk – 29 april 2013

Gruttonest grasland Wâlddyk – 29 april 2013

Scholeksterei grasland Wâlddyk – 29 april 2013
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Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
Nestkastcontroles in bos achter camping De Jong op de Doniaweg in Damwâld (8 mei 2013)

Boven: Broedende pimpelmees in PVC-nestkast
Onder: Nieuwe koningsnestkast ☺

Legsel van gekraagde roodstaart in houten nestkast
10

Jeugd wordt ook betrokken bij nestkastcontroles

Onvolledig legsel van koolmees in houten nestkast

Dorpsfeest 2013 pagina 11 t/m 14
Het dorpsfeest is wanneer u deze dorpskrant leest alweer achter
de rug en we kunnen terugzien op een zeer geslaagd feest. De
start op woensdag was een beetje teleurstellend. Het weer leek
prachtig, het zonnetje scheen maar de weersvoorspellingen waren
dermate dreigend dat de ballonvaarders het niet aandurfden de
ballonnen op te laten stijgen.
Donderdagmiddag werd daarna de echte aftrap van het dorpsfeest
met de indianen spelmiddag voor de basisschooljeugd. Zij werden
ontvangen op het feestterrein door een heuse indianenstam van
begeleiders. Het opperhoofd van de stam ontving de kleinste indiaantjes in een heuse tipi,
waar hij een indianenfabel
vertelde. Het weer liet ons
niet in de steek en zo konden de kinderen genieten
van een prachtige spelmiddag. De allerkleinsten werden door zelf te schminken
en kleding te maken omgetoverd tot echte indianen,
terwijl de oudere kinderen
hun krachten konden meten in een echte “stammenstrijd”.
Donderdagavond was de traditionele talentenshow waar de bewoners van Driezum en Wâlterswâld hun
kunsten konden vertonen. Bij de jeugd tot 14 jaar werd de eerste prijs gewonnen door Pieter Woelinga en
Peter Boersma met hun optreden als Nick en Simon. Jitske Boltjes werd tweede met de live-editie van “Duizend vragen”. Bij de ouderen ging de eerste prijs naar de VIOD-froulju met hun wel zeer bijzondere optreden
“Apata-Apata”. Mariëlle en Romke Wielstra werden in deze categorie tweede met het nummer van Bonny
Tyler, “Total eclipse of the heart”.
Op vrijdag waren de dorpen al vroeg in rep en roer
voor het volgende onderdeel, de optocht. Dit keer
namen er dertien wagens deel aan de optocht en
ging de eerste prijs naar de wagen van de van Sytzamawei “De crash in Driezum”. Tweede werd de
wagen van Jan Klaassen, derde “De tiid hâld gjin
skoft” en de eervolle vermelding ging naar “Goede
tijden-Slechte tijden” .Bij de fietsen ging de eerste
prijs naar “Alexia en Ariane”, de tweede naar de
Groenteboeren en de derde prijs was voor de femi-

nistes op de fiets. De prijzen voor de straatversiering
was voor de Broekloane op nummer één, de tweede
prijs was voor de Mr. Hofstrastrjitte en de derde voor
de Sape Meijerstrjitte. Op vrijdagmiddag kon men de
jeugd weer op het terrein vinden voor de vrijmarkt. Het
was een fleurig gezicht om al die kinderen op kleedjes
met hun koopwaar te zien zitten.
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Vrijdagavond ging het gekostumeerd voetbal van start, alwaar men in de vreemdste uitdossingen in het veld
verscheen. Het voetbalteam “Attack” van de Singel, aangevoerd door Romke Wielstra sleepte bij dit spelonderdeel de eerste prijs in de wacht. De “Benidorm Bastards” kregen de prijs voor het ludiekste team. Daarna
was het de beurt aan “Alice Springs” om de feeststemming in de tent er goed in te krijgen. De sfeer was
prima en menig dorpsgenoot ging met de voetjes van de vloer.
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Zaterdag was de herhaling van de optocht met aansluitend het matinee. Zanger Wichard en co maakten er een dolle boel van tijdens
het matinee, er werd luidkeels meegezongen en het matinee duurde minstens een uur langer dan gepland.
Op het veld volgde nog het spectaculaire spelonderdeel “Fiets’m er
in” wat tot hilarische beelden leidde. Een groep bouwers o.l.v. Gerrit den Hartogh had een prachtige baan gemaakt over een waterbak. De echte waaghalzen deden een poging om zo snel mogelijk
over de plank naar de bel te fietsen. Degene die dat het snelst kon,
was Jan Roodhart, die daarmee de eerste prijs behaalde. De prijs
voor de ludiekste verschijning was voor Roland den Boer en de
prijs voor de mooiste plons was welverdiend door het duo op de tandem, Gerrit en Judith. De avond werd
afgesloten in de tent door “The RainbowRoadshow”.

Op zondagmiddag werd volgens traditie een kerkdienst gehouden in de tent.
Deze werd ook dit jaar weer prima georganiseerd door “Samen op Weg”.
Bij dezen willen we graag iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen om van dit dorpsfeest weer een zeer geslaagd evenement te maken.
Feestvereniging “Ut ’e sleur”
14

15

Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
It sizzen yn ûntkennende foarm.
Friezen geane foar ynbannich. Se binne net sa gau oeral en op ien ein.
Yn elk gefal, hja dogge har bêst om dat net blike te litten.
De moarns fan 14 april 1945 hiene de B.S. –jonges in tsiental Dútsers ûntwapene.
Dy waarden opbrocht nei ien fan ús doarpen hjir yn ’t noarden.
Fansels, de doarpslju kloften gear, om der by te wêzen.
mar hja seagen it swijend oan.
Doe rôp ien fan de B.S.-ers sokssawat as: “Nou, sizze jimme net in stom wurd?”
En ja, doe gyng der út in mennich mûlen in meager en knoffelich jûchhei op.
In professor hat ris sein dat de Fries “getoond gevoel schuwt als de pest”.
En it soe al frjemd wêze as der neat fan yn ús taal te merkbiten wie.
It is de mijene manear fan sizzen, dy’t wy gauris foar kar nimme.
Understeand folgje der wat foarbylden:
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1.

Hy is net ien, dy’t him no fuort út ‘e naden skrept. (Hy is lui.)

2.

Dat falt my net ta fan dy. (Dat falt my ôf fan dy.)

3.

Wy ha fan ‘t winter neat te folle rûchfoer foar de bisten. (Wy ha te min.)

4.

Ha jo de nije boargemaster al ris sjoen? Hy is net oergrut. (Hy is ûnder de midsmjitte.)

5.

Dy kandidaat hat my fan ‘e moarn net sa min foldien. (Hy wie goed wat syn preekjen oanbelange.)

6.

De nije skoaljuffer is hjir fan ‘e moarn ek lâns gien. Ik koe no just net sizze, dat it fleis har pleage.
(Hja wie meager.)

7.

Jo ha net ûngelokkich west, dat jo de kij okkerdeis ferkocht ha.
(Jo ha gelok hân, de priis is wer sakke.)

8.

Dat is net in foarnamen ien. (Dat is in dogeneat.)

9.

Der komt him neat fan ûnpas. (Dat wurdt gauris fan bern sein, as it sûne iters binne, en net tier.)

10.

Dêr bin ik jo partij net yn. (Jo tsjinpartij-dus net mei iens.)

11.

Hy is der neat te goed ta en lûk jo in poat út.
(Jo moatte mei him oppasse, yn ‘e hannel ensfh.)

12.

Dy nijboer, it liket my ta, dat is de beroerdste net.
(Dat liket my in oannimlik persoan ta.)

13.

Hy is net goed. (Hy is siik.)

17

Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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24ste Paardendagen met nog meer show!!
Donderdag 25 juli

Op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 juli staan voor de 24ste keer de Paardendagen weer op het programma. Het evenement zet onze dorpen op de internationale kaart met paardenliefhebbers en toeschouwers uit heel Nederland, België en Duitsland. Op donderdagavond 25 juli worden de Paardendagen geopend met de Boeren Games. Dit is een variant van de Highland Games uit de Schotse Hooglanden. Iedereen vanaf dertien jaar en ouder kan hieraan mee doen. Terwijl dit spektakel gaande is, zijn de menners bezig
om de schitterende hindernissen van de marathon te verkennen. Bijna 150 vrijwilligers zijn dan al wekenlang
in touw geweest om de elf hindernissen op te bouwen, verspreid door Driezum, Wâlterswâld en Damwâld.
De hindernissen worden elk jaar weer fraai aangekleed wat voor zowel deelnemer als publiek prachtig is
om aan deel te nemen.

Vrijdagmorgen 26 juli

Het Open Fries kampioenschap marathon gaat van
start, met een vaardigheidsproef en een marathontraject van 16 kilometer. Het eerste enkelspan start al om
10.00 uur en de wedstrijd gaat zeker tot het einde van
de middag door. Meer dan 125 aanspanningen zullen
de elf hindernissen proberen te bedwingen in de snelst
mogelijke tijd. De hele marathon is van dichtbij te volgen en is gratis toegankelijk voor het publiek. De hindernissen zijn op de fiets het beste te bereiken.

Vrijdagavond vanaf ± 18.30 uur is er als afsluiting op het hoofdterrein nog een uit Amerika afkomstige “Barrelrace” en een Stoelendans te Paard.
Dan worden ook de kampioenen van de acht verschillende wedstrijdklassen in de marathon door de burgemeester van Dantumadiel gehuldigd. Daarna is het
feest in de feesttent met muziek van zanger/entertainer
JelleB.

Zaterdag 27 juli

Vanaf 9.00 uur valt er tijdens de Boerendag weer veel te
beleven. Hoogtepunt is ongetwijfeld de 10de Veekeuring
Noord-Fryslân waar het beste melkvee van de wereld
valt te bewonderen. Het bestuur van de veekeuring is
enorm trots dat John Gribbon en Mark Nutsford vanuit Engeland komen jureren. Deze beide heren kunnen
worden gerekend tot de beste juryleden van Europa en
worden alom gerespecteerd.
Ook de Geitenfokvereniging Fryslân organiseert, voor de derde keer, haar jaarkeuring weer tijdens de Boerendag. Tijdens de Boerendag is er natuurlijk ook weer het grote Boerenboelgoed, waarbij veel antieke spullen en prachtig materiaal uit grootmoeders tijd onder de hamer komen.
Heeft u nog spullen liggen die u op het boelgoed wilt laten verkopen, neem dan contact op met
Klaas Annema 0651 334 332. Het karakter van de Boerendag wordt compleet gemaakt met de oude
tractorenshow, dorsdemonstraties, hooipersen met oude persen en een behendigheidsspel voor tractoren.
De Kleindierenvereniging Frisia Dokkum maken samen met de reizende kinderboerderij van de Boerendag
een echte dierendag. Van kippen tot kamelen, van cavias tot varkens. Een ganzenhoedster maakt het ‘beestfeest’ compleet.
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Het beste motorcrossteam vrije stijl ter wereld
Veel ruimte ook voor oude ambachten en hobby’s met o.a. de oude ambachtengroep ‘Zwarte Handen’ uit
Enkhuizen, een static-show van oldtimers en het Boogschuttersgilde Fryske Wâld.
De Boerendag, ook een beleefdag voor de jongste jeugd met o.a. een kinderdraaimolen, klimwand, springkussen, koemelken, bungee-trampoline, clown Auke, kamelenrit, de Huidversierster
(schminken en tatoos) en de griezelshow Xenopus.
In en rond de feesttent veel muziek, dans en theater met o.a. brassband Excelsior, shantykoor
De Admiraliteits-sjongers uit Dokkum, zangduo
Michiel en Pieter Veenstra,
Country Wietske, de Howdy
Countryvrienden met country
line dance, de straatartiest
Frans Outbiet en de Joseph
Alphoornblazers.
Omstreeks 15.00 uur begint het spectaculaire showprogramma. Paarden in actie tijdens
een sprinconcours, tuigpaarden Taveno en Fries ras, Belgische trekpaarden, Western
Horsemanship en een 4-span demonstratie. Daarnaast het Twents Zitmaaier Team met
een echte zitmaaierrace, een slipjacht met 25 honden en de Nederlands kampioen
schapendrijven Eric de Groot.
Als slotstuk een bloedstollende motorstuntshow van het Belgische
freestyle motorcrossteam Jimmy Verburgh.
Deze internationale toppers zorgen bij elke show voor adembenemende momenten wanneer ze met hun motor door de lucht vliegen en de
meest spectaculaire stunts aan het publiek tonen. Het beste motorcrossteam vrije stijl ter wereld zorgt voor een optreden om nooit te vergeten.
De marathon op de vrijdag is gratis toegankelijk. Voor de zaterdag geldt éénmalig entree voor de gehele
dag zowel in de tent als op de terreinen rondom de tent. 12 t/m 15 jaar € 5,- en ouder dan 15 jaar € 10,Voorverkoop respectievelijk € 4,- en € 8,Kortom te veel om op te noemen en zeker een bezoek waard,
u bent van harte welkom op deze 24e Paardendagen

Dringend verzoek bezoekers paardendagen
De boete voor roken in de tent is niet mals, en daarom vragen wij de rokers onder ons om
niet in de tent te roken maar dit buiten te doen.
Ook alcohol onder de 16 jaar is in de tent verboden. Help ons om een boete te voorkomen, wij hebben deze
regels niet zelf bedacht. Als iedereen zich aan de regels houd kunnen wij deze paardendagen afsluiten zonder boete.

Roken doen wij buiten de tent, en geen alcohol onder de 16 jaar!
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Nieuws van de IBS
Vreedzame school; zelfverantwoordelijk zijn!

Driezum| De leerlingen van Ibs Driezum hebben tijdens de Vreedzame Schoollessen veel geleerd over
verantwoordelijkheid, normen, waarden en democratie. Dit schooljaar was het tijd om het geleerde ook in
praktijk te brengen.
De leerlingen hadden door middel van een kaartenverkoopactie geld ingezameld voor spelmateriaal op het
schoolplein. Er werd door de leerlingen op democratische wijze een pleincommissie gekozen die de verantwoordelijkheid voor het geld en de aanschaf
van het materiaal op zich nam. Deze commissie heeft een peiling onder alle leerlingen
gehouden, zodat duidelijk werd welk materiaal ieder graag wilde op het plein. Daarna is
er gestemd, een begroting gemaakt en is de
pleincommissie op pad gegaan om materialen aan te schaffen.
De leerlingen hebben met elkaar een lijst gemaakt met afspraken over opruimen, welke
spullen er op welke dag ingezet worden en
de verantwoordelijkheden bij schade en het
onjuist gebruik van het materiaal. Op maandag 10 juni was het feestelijke moment dat
de spullen in gebruik werden genomen.
Op de foto de trotse leerlingen van Ibs Driezum met hun zelfverdiende en zelf aangeschafte spelmateriaal.

22

23

Vermist

Uw adviseur
met betrekking tot:

Van wie is deze poes?

Ze is inmiddels al weken geleden bij ons aan

komen aanlopen. Tot nu toe hebben we de
eigenaar niet kunnen achterhalen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de familie
Brouwer, Singel 6 Driezum. Tel. 0511-423 557

• verzekeringen
• hypotheken
• financieringen
• regiobank

Kerkstraat 58-60, Postbus 44, 9270 AA Zwaagwesteinde
Telefoon (0511) 447500 - Telefax (0511) 445343
www.kvenemaassurantien.nl - info@kvenemaassurantien.nl

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

Boekverkoop bij Bibliotheken Noordoost Fryslân
Van 17 t/m 29 juni houdt Bibliotheken Noordoost Fryslân boekverkoop. Er kan gekozen worden uit diverse
afgeschreven materialen, zoals prentenboeken, stripboeken, jeugdboeken, informatieboeken, romans, luisterboeken en dvd’s. Alles kost € 1,-. Zo kan men op een goedkope manier een leuke vakantievoorraad aanleggen.
De boekverkoop vindt plaats tijdens de openingsuren in de bibliotheken van Buitenpost, Damwâld, De Westereen, Dokkum, Hallum, Kollum, Schiermonnikoog en Surhuisterveen.
24
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AED zone Driezum-Wâlterswâld “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.
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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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Verkeerssituatie Nijewei – H.G. v/d Veenstrjitte
Sinds vorig jaar is de verkeerssituatie op de H.G. van der Veenstrjitte en de Nijewei gewijzigd.
Was de Nijewei voorheen een uitrit en had het verkeer op de H.G. van der Veenstrjitte voorrang, nu is de kruising Nijewei met de H.G. van der Veenstrjitte een gelijkwaardige kruising
en moet het verkeer wat op de H.G. van der Veenstrjitte rijdt en bij de Nijewei aankomt, het
verkeer van rechts voorrang verlenen.
Uit ervaring als automobilist en als bewoner van de Nijewei, blijkt in de praktijk dat de meeste
medeweggebruikers deze wijziging niet doorhebben. Als ik vanuit de Nijewei de H.G. van der
Veenstrjitte op wil rijden, rich-ting de Achterwei en er komt verkeer van links vanaf de Foarwei,
dan bedenk ik mij wel twee keer om mijn auto ervoor te zetten, want het risico is groot dat ik
dan met mijn auto naar de garage moet. De medeweggebruikers stoppen niet voor het verkeer
wat uit de Nijewei komt. Ik hoop dat de verkeerssituatie zo een beetje duidelijker is geworden.
Met vriendelijke groeten, Elsa Veenstra, Nijewei 9 Driezum.

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

ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema

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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0611 031 337
gfennema@knid.nl

Kennedymars vrijwilligers
Zonder vrijwilligers, geen Kennedymars. Dus
mocht u 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

Nieuws van ‘t Boartershoekje

Teltsjes en tinzen
« 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

Velen van u zullen wel weten dat we in Wâlterswâld
een
prachtige
peuterspeelzaal
hebben.
Op een mooie locatie, onder één dak met de Nije
Warf, komen kinderen in de leeftijd van 2, 3 t/m 4
jaar samen om spelenderwijs van elkaar te leren.
De maximale groepsgrote is 15 peuters.
Tot op heden
de speelzaal
Maar dit gaat
om regelmatig
Dit omdat we
lie te laten

werd er bijna nooit iets over
in de dorpskrant geschreven.
veranderen! Wij zijn van plan
een leuk stukje te schrijven.
het belangrijk vinden om julweten wat we zoal doen.

Op de peuterspeelzaal werken twee vaste leidsters.
De maandagochtend-, woensdagochtendgroep
wordt geleid door Marieke Wielstra-Bosgraaf
woonachtig in Driezum. En de dinsdagochtend-,
donderdagochtendgroep wordt geleid door Tiny
Woudsma woonachtig in Blije. Daarnaast werken
we samen met Hinke Braaksma. Zij is tutor op onze
speelzaal. Met het aanbieden van een tutor zorgen
we ervoor dat er al vroeg ingespeeld wordt op de
speciale behoeftes van kinderen.
Een dagdeel op de speelzaal is natuurlijk nooit hetzelfde. Maar om de kinderen om te leren gaan met
structuur werken we bijvoorbeeld met dagritmekaarten. M.b.v. deze kaarten laten we de kinderen
zien wat we deze ochtend gaan doen. In de kring,
spelen, fruit eten, knutselen, naar buiten etc. Onze
insteek is om kinderen op een speelse manier te
laten wennen aan elkaar en aan het deel uitmaken van een groep. Hiermee hebben ze dan al een
mooie voorsprong als ze met 4 jaar naar de basisschool mogen.
In de volgende dorpskrant hopen we u
nog meer te kunnen vertellen over alle leuke dingen die we met de kinderen doen.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden of de speelzaal
iets voor uw kind is dan kunt u natuurlijk vrijblijvend
binnenlopen.
De openingstijden zijn van 08.30 – 11.30uur.
(ma t/m do)
Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen op onze
website: www.kearn.nl
Tel. peuterspeelzaal: 0511 - 422 239
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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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27 juli 10e Veekeuring op boerendag
Hallo boeren, burgers en buitenlui, bezoek allen de 10e grote en gezellige veekeuring en tevens een
geitenkeuring van Noord Fryslân op 27 juli 2013 op de boerendag in Wâlterswâld met een opgave van
± 160 koeien en kalveren.

Het pennetje
• Wie ben je?
Trianke Boersma

• Favoriete eten?
Patat

• Roepnaam
Trianke

• Wat wil je later worden?
Politei te paard

• Hoe oud ben je?
9 jaar

• Ik geef het pennetje door aan:
Berber Wiersma

• Waar woon je?
Singel 16 Driezum
• Heb je ook broers of zussen?
2 zusjes,Sjoukje en Janna
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 6
• Favoriete muziek?
Rhinna en Taylor Swift
• Heb je ook hobby’s?
Ja , paardrijden en kaatsen
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Oproep modellen kappersopleiding
Hallo dorpsgenoten
Ik “Willie Hoekstra van Sytzamawei 3 Driezum” doe de kappersopleiding aan de ROC Friese Poort in Leeuwarden. Voor deze opleiding heb ik geregeld modellen nodig, om te knippen, te permanenten en te verven/
kleuren. Het knippen is gratis, permanent en verven/kleuren, tegen kostprijsvergoeding.
voor interesse en of vragen kunt u/jullie bellen naar Willie Hoekstra

0611 988 894 of 0511 424 548

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.

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.

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

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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Nieuws over 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.

Wijziging locatie Kennedymars

Sinds de start van de Kennedymars Fryslân zijn de wandelaars altijd gestart en geëindigd in de feesttent
naast dorpshuis de Nije Warf. Dit jaar zal er geen feesttent aanwezig zijn, maar zullen de wandelaars starten
en finishen in de Nije Warf zelf. Hiervoor zal de grote sportzaal ingericht worden. Dat de feesttent er niet is,
betekent dus niet dat het geen feest zal worden, want iedereen is welkom, wandelaars, toeschouwers en
geïnteresseerden. Zaterdagmiddag is er matinee en aansluitend staat u zaterdagavond een muzikale verrassing te wachten.
Let op! In de sportzaal is geen pin aanwezig en er mag niet gerookt worden.
Voor meer informatie en inschrijving zie www.kennedymarsfryslan.nl

Vrijwilligers gevraagd

Om de Kennedymars op 30 en 31 augustus a.s. te doen slagen, doen wij weer een beroep op vele vrijwilligers. De vaste vrijwilligers van de Kennedymars krijgen binnenkort weer een oproep voor hun functie. De
verkeersregelaars krijgen een andere taak. Per 1 januari is de politie gestopt met het geven van theoriecursussen aan vrijwillige verkeersregelaars. De theoriecursussen worden omgezet naar een online cursus, oftewel e-learning. Wij kunnen de verkeersregelaars niet verplichten om betreffende cursus te gaan volgen en
hebben besloten dat de verkeersregelaars voortaan wandelbegeleiders worden. Dit houdt in dat het verkeer
niet meer gestopt mag worden, maar dat de wandelaars juist worden tegengehouden.
Daar er ieder jaar weer vrijwilligers uitvallen, doen wij een oproep aan iedereen: lijkt het u leuk om mee te
helpen aan dit wandelevenement, geef u dan op! U kunt zich opgeven om te helpen op vrijdagavond, de
nacht van vrijdag op zaterdag en/of voor een dagdeel op de zaterdag. Daarnaast kunt u zelf kiezen wat u
leuk lijkt om te doen; wandelbegeleider, catering verzorgen, scannen op de posten, assisteren bij de inschrijvingen en uitdelen medailles, taxi chauffeur, aankleden route en nog vele hand en span diensten tijdens het
evenement. U kunt zich opgeven via onderstaand formulier, inleveradres: Thea van den Berg, Tsjerkestrjitte
19, Driezum. Of via de mail: theavandenberg-e@knid.nl
Hierbij meld ik mij aan als vrijwilliger van de Kennedymars
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Dag/dagdeel:
Voorkeur taak:
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Driezum-Wâlterswâld Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron”
Diensten om 9.30 uur en 14.00 uur
23 juni

Ds. Wisman
Ds. Wisman, Lofprijsdienst

30 juni

Dhr. L. Blees, Damwâld
Geen dienst

07 juli

Ds. J. Bakker, Feanwâlden
Geen dienst

14 juli

Leesdienst
Geen dienst

21 juli

Leesdienst
Geen dienst

28 juli

Leesdienst
Geen dienst

04 aug Ds. Wisman
Geen dienst
11 aug

Leesdienst
Geen dienst

18 aug Ds. Wisman
Geen dienst
25 aug Openluchtdienst
Afscheidsdienst Ds. Wisman
01 sep Dhr. G. Riemersma,
Voorber. H.A.
dienst om 11.00 uur

Diensten om 9.15 uur en 13.45 uur

Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur

23 juni

Geen dienst

30 juni

Geen dienst

07 juli

Geen dienst
Ds. T.P. Nap, Drachten

14 juli

Geen dienst

21 juli

Geen dienst

28 juli

Geen dienst
Ds. H.J. Siegers, Sneek
(onder voorbehoud)

23 juni Ds. B.L.P. Tramper
Ds. G.H. Vlijm
30 juni Ds. B.L.P. Tramper, HA
Ds. B.L.P. Tramper
07 juli Kand. Van Ginkel,
Kand. Van Ginkel,
Maartensdijk
14 juli Ds. Tramper
Ds. Tramper
21 juli Ds. Tramper
Ds. Tramper
28 juli Ds. Stelwagen, Damwâld
Ds. Stelwagen, Damwâld
04 aug Ds. Veldhuizen, Woudenberg
Ds. Veldhuizen, Woudenberg
11 aug Ds. Oosten
Ds. Oosten
18 aug Ds. Tramper
Ds. Tramper
25 aug Ds. Tramper
Ds. Tramper
01 sep Ds. Herwig, Nunspeet
Ds. Herwig, Nunspeet
08 sep Ds. Tramper
Ds. Tramper
15 sep Ds. Tramper
Ds. Tramper

04 aug Geen dienst
11 aug

Geen dienst
Ds. J.J. Verweij, Leeuwarden

18 aug Ds. P. Poortinga, Drachten
Ds. K.F. Dwarshuis, Drachten
25 aug Ds. S. Cnossen, Ureterp,
voorbereiding HA
19.00 uur dienst, wie onbekend
01 sep Ds. J.J. Verweij, Leeuwarden,
Viering HA
Geen dienst
08 sep Ds. A. Krijgsheld,
Ds. A. Krijgsheld,
Sint-Jansklooster
15 sep geen dienst
Ds. P.J.C. Colijn, Leeuwarden

08 sep Leesdienst
Geen dienst
15 sep Ds. C. Neef, Kollum, H.A.
Dhr. L. Blees, Damwâld

Hervormde Gemeente Driezum

Hervormde gemeente te Wâlterswâld
Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur
Hervormde Gemeente Dantumawâld

23 juni Ds. G. H. Vlijm, VHA

Diensten om 9.30 uur en 13.45 uur

30 juni Ds. G.H. Vlijm, HA
07 juli Ds. G.H. Vlijm
14 juli Ds. A. Simons, Vinkeveen
21 juli Dr. P. Vermeer, Wezep
28 juli onbekend
04 aug Ds. L.H. Oosten, Driezum
11 aug Ds. G.H. Vlijm
18 aug Ds. G.H. Vlijm
25 aug Ds. A.J. v.d. Wind, Hollandseveld
01 sep Ds. G.H. Vlijm
08 sep Ds. G.H. Vlijm
15 sep Dr. P. Vermeer, Wezep
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Ondernemer in de schijnwerpers
Even voorstellen: T. van der Veen elektrotechnieken
Mijn naam is Tako van der Veen, ik ben getrouwd met Harmke en samen
wonen wij, met veel plezier op de Nijewei 15 in Driezum. Momenteel zijn wij
in blijde verwachting van ons eerste kind, en hopen dat we eind juli van onze
kleine te mogen genieten.
Na jaren voor een installatiebedrijf te hebben gewerkt, heb ik in 2009 de stap
gemaakt om als zelfstandige verder te gaan.
Met veel plezier heb ik nu mijn eigen bedrijf. Mijn bedrijf is gespecialiseerd
in het plaatsen van
camera’s en beveiligingsinstallaties.
Daarnaast voorzien
wij ook woningen/bedrijven van complete
installaties op het gebied van gas,water
en elektrisch. Het plaatsen van zonnepanelen behoort ook tot onze werkzaamheden. Door mijn werkervaring kan ik klanten van een persoonlijk en goed
advies voorzien. Dus wanneer u vragen heeft op dit
gebied, neem gerust vrijblijvend contact met me op.

Zowel voor particulier als bedrijven.
Complete installatie van gas, water en elektrisch.
Gespecialiseerd in camera en beveiligingsinstallaties.
E-mail: info@tvanderveen.nl
Tel: 06-48340929
www.tvanderveen.nl

Wat is er te doen in Driezum-Wâlterswâld
evenementen doorgeven? Stuur email naar dorpskrant.driewa@gmail.com
wat

waar

wanneer

Barbecue vrijwilligers Warf

Nije Warf

zaterdag 22 juni 2013

Grote schoonmaakdag

Nije Warf

maandag 24 juni 2013

20.30
08.30

Parcours verkennen marathon

Driezum-Wâlterswâld

donderdag 25 juli 2013

18.00

Boeren Highland Games

bij de Nije Warf

donderdag 25 juli 2013

19.00

Paardenmarathon

Driezum-Wâlterswâld

vrijdag 26 juli 2013

10.00

Boerendag

bij de Nije Warf

zaterdag 27 juli 2013

09.00

Kinderwarfdag

Nije Warf

woensdag 14 augustus 2013

14.00

Kennedymars start

bij de Nije Warf

vrijdag 30 augustus 2013

22.00

Kennedymars

bij de Nije Warf

zaterdag 31 augustus 2013

18.00

Lampex

Driezum-Damstra-instal.bedrijf

vrijdag 20 september 2013

21.00

Cabaretavond

Nije Warf

zaterdag 2 november 2013

Winterfair

Nije Warf

zaterdag 30 november 2013

20.00
09.00

Maat klaverjassen
Darten

Driezum Us Thús

elke donderdag

19.30

Driezum Us Thús

elke vrijdag

20.00

Biljarten

Driezum Us Thús

elke woensdag

Klaverjassen

Driezum Us Thús

elke zaterdag

20.00
14.00
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Adverteerders in deze dorpskrant
Spar Boonstra Dokkum Wâlterswâld
Vrieswijk spackspuit en afwerkings bedrijf Driezum
Hamersma bouwkundigadviesbureau Driezum
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Feddema vogels & fourage Wâlterswâld
Henk Kooistra Autoschadespecialist
RLM Benelux BV Driezum
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf 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
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Autorijschool Jan van der Heide Wâlterswâld
Onderhouds - Renovatie & Houtbouwbedrijf Appie Postma Wâlterswâld
2AddMore Accountants & Adviseurs
Kor Boersma loonwerk Damwâld
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Kommerie Meubelen Damwâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Zuivelhandel Joh. v/d Meer Damwâld
K. Venema Assurantiën De Westereen
Café Us Thús Driezum
Bouwkundig Bureau Bosgraaf Wâlterswâld
Dorpshuis De Nije Warf Wâlterswâld
Hubo Dijkstra Damwâld
It Sneuphok Driezum
Ludema Bestratingen Dokkum
Amarins Kindercentra Kollum
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Postma Verhuur Driezum
Handelsonderneming “Klaas Zwart” Driezum
Ruterhoekje Damwâld
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
Talma Hoeve Feanwâlden
Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Van der Wal Auto’s Dokkum
Groot Antink Tekstproducties Driezum
Rabobank Damwâld
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
T. van der Veen elektrotechnieken
Rentmeester financieeladvies Damwâld
Van der Galien Milieutechniek Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren

18 apr 2013

Getrouwd

Sarah, d.v. Bertus en Jessica ten Hoven-van der Wier, Eastwâld 10, Dr.

29 april

25 jaar getrouwd, Germ en Sjoeke Wiersma

01 juni		

12,5 jaar getrouwd, Pieter en Tsjikke Bijlsma, Foarwei 15, Ww.

Overleden
22 apr 2013

Dhr. H. Ludema, 83 jaar, Wâlddijk 1, Ww.

22 mei 2013

Dhr. Jan Hoekstra, 79 jaar, Bonifatiusstrjitte 13, Ww.

Verhuisd

Op de Bonifatiusstrjitte 6 te Ww is komen wonen Joke Schaafsma

Ziek thuis / ziekenhuis gelegen
Thomas Vrieswijk, Prysterikker 21, Ww.

Tijdelijk verblijf

Meindert Boonstra, verblijft een poos in een GGZ instelling.
Het (post)adres is:
Drie Dukatons 86, 8917 EV, Leeuwarden.

Geslaagd

Rijbewijs B: Froukje Zwaagstra, Van Sytzamawei 20, Dr
Diploma Onderwijs-assistent, Minke Sipma, Broekloane 16, Ww
En ook iedereen die geslaagd is voor het schoolexamen:
Van Harte Gefeliciteerd!

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

Atie Daane

De Steech 11

D

Durk v/d Zwaag

Eastwâld 12

Joke Posthuma

Eke Woudstra

Halepaad 6

W 424 636

424 269

Tineke Broersma

Doniawei 135ª

W 424 091

D

701 513

Jaep Bouma

Foarwei 21

W 425 879

Foarwei 1

D

421 372

Johanna Dijkstra

Bonifatiusstrjitte 15

W 421 756

Mr. Hofstrastr.

D

Trienke Koning

Foarwei 32

W 422 347

S.Meyerstrjitte 5

D

Siepie Postma

Foarwei 87

W 423 892

Elsa Veenstra

Nijewei 9 -HGv/dVeenstr

D

Geertje Reitsma

Tsjerkeloane 8

W 421 281

Annie den Hartogh

Singel 18

D

Ykje Sijtsema

Bonifatiusstrjitte 30

W 424198

Marie v/d Zwaag

Tsjerkestrjitte 16

D

Aafke A. de Vries

Dokkummerloane 10b

W 425 159

Pietsje Hoekstra

Van Sytzamawei 3

D

424 548

Linie Visser

Achterwei 17

W 423 837

Pietsje Adema

Broekloane 1

W

423 834

Wietse v/d Zwaag

Prysterikker 24

W 421 982

Joukje Hamersma

-

422 853

424 461
-
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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, 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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