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Van de redactie

Onze redactie is inmiddels compleet. Klaas Heidstra is nu
officieel lid van de redactie en we hebben Geke van der
Meer bereid gevonden ons team te komen versterken. Na
het vertrek van Ger van Rooyen mochten we Piet Boonstra als penningmeester welkom heten.
We hebben en paar mooie zomerweken achter de rug en
velen hebben hun vakantie er al weer op zitten. Denken
we aan zomervakantie, dan denken we ook aan paardendagen Driezum-Wâlterswâld. Een verslag hiervan kunt u
lezen in deze krant met prachtige foto’s. Topprestaties
zijn er geleverd tijdens de 7e kennedymars alweer. Ook
hiervan een verslag en schitterende foto’s. Dit alles dankzij de vele vrijwilligers. Het kan niet vaak genoeg gezegd
worden.
Ook is er weer veel te lezen over de veranderingen betreffende de Nije Warf. Er is kerkelijk nieuws over het afscheid
van ds Wisman na een periode van 18 jaar. En natuurlijk
zoals altijd veel nuttige informatie en activiteiten die ons
te wachten staan.

Deadline volgende dorpskrant
Nr

Deadline vrijdag

Uitgifte datum
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15-nov

29-nov

26

1

31-jan

14-feb-2014

Nieuws van de C.P.B. 

27

2

4-april

18-april-2014

Streekmuziekschool de Wâldsang

29

3

6-juni

20-juni-2014

Nieuws van REDSUM

31

4

29-aug.

13-sep-2014

Kappermodellen gevraagd

31
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Speciale dienst Tjibbe`s Crew

35
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36

AED oefening in kantine viod

36

Bevolking en burgerlijke stand

37

Algemene informatie
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De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen in te korten te wijzigen of wegens ruimte gebrek niet te plaatsen.
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Contactpersonen dorpskrant
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

Mr. Hofstrastr.

D

Trienke Koning

Foarwei 32

W

422 347

S.Meyerstrjitte 5

D

Siepie Postma

Foarwei 87

W

423 892

Annemiek v/d Wal

Canterstrjitte 5

D

-

Pietsje Adema

Broekloane 1

W

423 834

Elsa Veenstra

Nijewei 9 -HGv/dVeenstr

D

425 325

Geertje Reitsma

Tsjerkeloane 8

W

421 281

Annie 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

Pietsje Hoekstra

Van Sytzamawei 3

D

424 548

Linie Visser

Achterwei 17

W

423 837

Wietse v/d Zwaag

Prysterikker 24

W

421 982

Joukje Hamersma

422 853

Hoofdredactie-voorzitter tel: 0511 423 820
Klaas de Boer, Bonifatiusstrjitte16, Wâlterswâld
Secretaris en redactie tel: 0511 702 076
Feije Heidstra, H.G. v/d Veenstrjitte 1, Driezum
Penningmeester en contactpersoon bedrijven
Piet Boonstra, Fuldastrjitte 11, Wâlterswâld
tel: 0634 466 950
Redactie- en kopijadres Dr tel: 0511 425 325
Elsa Veenstra, Nijewei 9, 9114 RS Driezum
Redactie - en kopijadres Ww tel: 0511 425 671
Geke v/d Meer, Fuldastrjitte 9, 9113 PK Wâlterswâld
Opmaak en eindredactie
Klaas Heidstra Fuldastrjitte 9, 9113 PK Wâlterswâld
Distributeur tel: 0511 424 611
Het is ook mogelijk om eenmalig te adverteren,vraag naar
Frits Feddema, Doniawei 137, Damwâld
de voorwaarden. Advertenties moeten 1 week voor de
deadline bij ons aangeleverd zijn.
Drukker Trion Grafisch Kollum
Prijzen op aanvraag.
Bezorging oplage 4000 (5x800) per jaar
Advertenties dienen in PDF vector outlines aangeleverd te
Dorpsbelangen Driezum-Wâlterswâld
worden, in het gewenste formaat.
Abonnement krant buiten Driezum-Wâlterswâld
dorpskrant.driewa@gmail.com
€5,- per jaar (excl. portokosten)

Adverteren in de dorpskrant

Advertentie prijs op aanvraag
Aanleveren in pdf/eps vector(outlines)
Kopij in WORD document
Natuurlijk is handgeschreven ook welkom
Bankrek.nr. 3883.30.686 t.n.v. Dorpskrant
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Dorpshuis de Nije Warf maakt “doorstart “!!!
Zoals inmiddels al velen ter ore is gekomen, is Ate
Meindertsma per 1 september de scepter gaan
zwaaien in ons dorpshuis. Hij krijgt hierbij hulp van
Metsje de Lang. Zij begroeten u alvast hiernaast en
heten u graag van harte welkom in de Nije Warf.
De nieuwe openingstijden van de Nije Warf en het snackloket zijn:
maandag t/m zaterdag v.a. 17.00 uur
Aan het bepalen van de meest geschikt nieuwe beheerder is een lange geschiedenis vooraf gegaan. Een beslist niet
altijd gemakkelijke periode voor alle betrokkenen die ermee van doen hadden.

Is het dan nu klaar?

Nee! Het antwoord is dat het nooit klaar is… Een ieder met een eigen bedrijf zal dit beamen. Als je begaan bent met,
in dit geval ons dorpshuis, dan is dat namelijk te vergelijken met het runnen van een eigen bedrijf. Iedere ondernemer
zal beamen dat “het nooit klaar is”. Dat dit ook voor de Nije Warf geldt,
willen we hieronder graag toelichten.
Ate Meindertsma is bereid gevonden het horecagedeelte van de Nije
Warf te pachten. De procedure die we hebben gevoerd om uit verschillende gegadigden de meest geschikte te kiezen, is bewust op uiterst
zorgvuldige wijze gevoerd. Ate, die in bestuur zitting had en ook actief
vrijwilliger was voor de Nije Warf, heeft in geen enkele fase van deze procedure kennis en/of inzage gehad in het verloop. En uiteindelijk is de beslissing door het bestuur zonder hem genomen. Eén voordeel: Als medebestuurder was
Ate op de hoogte van de minimaal te vragen pachtsom, welke niet kinderachtig is te noemen. We willen hier wel uitspreken dat we alvast grote waardering hebben voor Ate, die met het aangaan van deze pacht-/beheer- overeenkomst
niet alleen zijn nek uitsteekt, maar zich ook nog eens uiterst flexibel opstelde om met vrijwilligers samen te werken op
een wijze zoals we dat als bestuur voor ogen hebben. Het bestuur van de Nije Warf wenst Ate veel succes, geluk en
plezier met zijn nieuwe uitdaging.

Hoe ziet de toekomst er nu uit ?

Stichting dorpshuis de Nije Warf blijft zelfstandig opereren en verpacht het horecagedeelte. Andere inkomsten van de
Stichting zijn zaalhuur (extra aan Ate Meindertsma als hij zaalruimte nodig heeft, maar ook aan reeds bestaande of
toekomstige nieuwe gebruikers.) Verder ontvangen we huur van de Peuterspeelzaal en wordt de sportzaal aan diverse
partijen (bv. scholen en diverse sportverenigingen) verhuurd.
De belangrijkste inkomsten voor de Stichting zijn dus de pacht en diverse zaalhuren en niet te vergeten zal op termijn
het ontbreken van een beheerder in loondienst aan het resultaat bijdragen. Bij het ter perse gaan van deze uitgave
kunnen we er nu niet meer over meedelen, dan dat we hierover in goed overleg zijn met Andries Koning.

Is het dan zo klaar?

Nee! De vaste kosten zijn pittig, om een aantal te noemen: de energiekosten worden hoger, de onroerendgoedbelasting is in 2013 met 40% verhoogd en zal in 2015 nog eens met 40% verhoogd worden en door de penibele financiële
situatie is groot onderhoud uitgesteld.
vervolg op pag. 6
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Nieuwe beheerder Nije Warf
Vervolg van pag. 5
Ook is er nog steeds een schuld bij de bank. Toch kruipen we langzaam uit het dal. Het bestuur is dan ook van mening
dat we er met elkaar stevig aan moeten blijven trekken. Zo hebben we goede afspraken gemaakt met Ate op welke
wijze de financiële situatie van de Nije Warf verbeterd kan worden. Hierbij kunnen we beslist niet zonder vrijwilligers.
Stichting de Nije Warf maakte gebruik hiervan bij evenementen en activiteiten en hoopt ook in de toekomst van hen
gebruik te mogen maken. Let wel, dit soort activiteiten (denk aan disco, winterfair, toneeluitvoering, e.d.) worden
georganiseerd door de Stichting en niet door Ate. Wel komt Ate de horeca-omzet toe, en de Stichting ontvangt de
entreegelden. Vrijwilligers blijven het (financiële) verschil maken. Hun inzet draagt direct bij aan een meer-opbrengst
voor de Nije Warf en dus het blijven voortbestaan van ons dorpshuis!
Eind 2012 is er een fantastische Benefiet georganiseerd ten bate van de Nije Warf. Hieruit bleek dat wij het dorpshuis
niet kwijt willen. Even later kwam er ook nog een Stampotactie. We zaten toen niet ver verwijderd van een faillissement. Een aantal dorpsgenoten kwam met het idee om een aparte vereniging “Freonen fan de Nije Warf” op te richten.
We geven de oprichters hierbij zelf het woord over deze vereniging:

‘Freonen fan de Nije Warf’ blijven nodig
Met de nieuwe ontwikkelingen lijkt de toekomst van ons dorpshuis weer wat rooskleuriger. Om de positie van de Nije
Warf nog steviger te maken, is er een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe vereniging ‘Freonen fan de Nije Warf’.
De officiële oprichting van de ‘Freonen’ is ondertussen een feit. Vanwege de vakantie heeft alles even stilgelegen, maar
nu gaan we echt los. Dat begint in september en oktober met het huis-aan-huis werven van zo veel mogelijk ‘freonen’.
Voor slechts € 2,- per maand wordt u ‘freon fan de Nije Warf’. Het geld wordt geïnd en beheerd door de vereniging
‘Freonen fan de Nije Warf’. Wij staan dus los van de Stichting Dorpshuis De Nije
Warf en wij bepalen dan ook waar het geld aan wordt uitgegeven. Bijvoorbeeld
een schilderbeurt of het opknappen van de kleedkamers. Zo blijft het duidelijk
voor alle ‘freonen’ waar hun geld aan wordt uitgegeven. Deze extra inkomsten
blijven hard nodig, ook nu er een pachter is aangetrokken. Immers, de Stichting
blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van ons dorpshuis.
Wilt u ‘freon’ worden? Hou dan goed uw brievenbus in de gaten. De komende weken wordt het aanmeldingsformulier
huis-aan-huis verspreid. Deze wordt enkele dagen later weer opgehaald door één van de bestuursleden van de ‘freonen fan de Warf’ of door een andere vrijwilliger van het dorpshuis. Met de ‘freonen’ die zich reeds hebben aangemeld,
wordt komende weken contact opgenomen.
Meer informatie is te vinden op: www.nijewarf.nl/freonen-fan-nije-warf of via freonen@nijewarf.nl
Het bestuur van de ‘Freonen fan de Nije Warf’ bestaat uit Douwe Boersma (voorzitter), Helga Schaafsma (penningmeester), Tom Spiegelaar (secretaris) en Elisabeth Hoekstra (algemeen bestuurslid).
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Vervolg pag. 6
Samenvattend: het bestuur hoopt dat een ieder in zal zien en begrijpen dat het voortbestaan van de Nije
Warf vanaf 1 september 2013 op een ander wijze dan voorheen gestalte krijgt. Wij willen
benadrukken dat - onder het motto: “it is nooit klear “ - wij er met alle betrokkenen aan moeten blijven
werken om ons dorpshuis draaiende te houden. De betrokkenen: dat zijn Stichting dorpshuis De Nije Warf
en Ate Meindertsma, dat zijn de diverse huurders/gebruikers, dat is de vereniging de “Freonen fan de Nije
Warf” en alle Freonen fan de Warf, dat zijn vrijwilligers, sponsoren, de leden van de Aktiviteiten- en
Evenementencommissie en natuurlijk last but not least, alle bezoekers uit Driezum en Wâlterswâld en
omgeving van ons mooie dorpshuis.

Bestuursleden nodig
Nu wij als Nije Warf-bestuur een andere relatie met Ate Meindertsma hebben gekregen is deze niet meer
verenigbaar met zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent concreet dat dit de derde man is die in
2013 ons bestuur verlaat, waardoor het bestuur momenteel nog maar uit 4 personen bestaat. Nu we weer
in rustiger vaarwater terecht komen, zijn er vast nog wel dorpsgenoten die het aandurven ons bestuur te
versterken. WIE OH WIE komt ons helpen???
U kunt hierover contact opnemen met Marten Faber: T: 0511-422544 of via ma.faber@knid.nl
LET OP : onze website www.nijewarf.nl zal met regelmaat worden voorzien van actuele informatie. Zoals
bv. de jeugd-disco-avonden in de Nije Warf, die staan gepland op zaterdag 12 oktober, zaterdag 9
november en - LET OP - vrijdag 13 december van 20.00 tot 24.00 uur.
Prijsvraag: win 1x gratis entree disco voor jezelf en 3 vrienden + 12 consumptiemunten
Beste “Youngsters”: we hebben een prijsvraag uitgeschreven voor een pakkende nieuwe naam voor de
jeugd-disco in de Nije Warf. Stuur je suggestie(s) uiterlijk 25 september naar: danielle.hoekstra@knid.nl
De winnaar verdient een gezellig avondje uit met 3 vrienden.

Kaarten Cabaratavond 2 november vanaf heden te koop in de Nije Warf: € 10,- per kaart
Een gezellig avondje heerlijk lachen, geschikt voor jong en oud. Dus komt allen!!!

Zaterdag 2 november 2013
in de Nije Warf 20.30 uur

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.

Ideeën ....

Als u ideeën heeft of als u een clubje wilt oprichten (zowel voor jong als oud) kom eens langs voor een vrijblijvend
gesprek. Graag tot ziens in de Nije Warf.
Contact : 0511 42 19 87 b.g.g. 06 28 81 63 84 www.nijewarf.nl e-mail : nijewarf2013@gmail.com
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Start Soos Nije Warf
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.

Dinsdag 1 oktober 2013, beginnen we
weer met de Soos.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Heeft u geen vervoer dan kunt u bellen
met Boukje Bakker, 422 694 of Sjoukje
van der Zwaag, 421 982.
Op 9 oktober 2013 is er een spelmorgen
in de Nije Warf, voor vervoer kunt u bellen met Wietze van der Zwaag, 421 982.
Vriendelijke groeten van het bestuur.

kinderdagverblijven - peuterspeelzalen - gastouderopvang - buitenschoolse opvang

Jeugddienst met Gerrie van Dijk

Zangeres Gerrie van Dijk, bekend van het tv-programma ‘The Voice of Holland’ treedt zondag 29
september op tijdens een jeugddienst in de Gereformeerde Kerk aan de Foarwei yn Wâlterswâld.
Het thema van deze dienst is ‘The Voice’.
Gerrie van Dijk zingt onder anderen bekende popnummers met een diepere of dubbele betekenis. Tijdens deze
dienst hopen we er achter te komen dat Gods stem veel
vaker te horen is dan we denken. We moeten het alleen
willen horen……
Iedereen is op 29 september welkom! De dienst begint om
14.00 uur in de Gereformeerde Kerk Driezum ca, Foarwei
27 in Wâlterswâld.
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Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Lampex start 20 september
Vrijdag 20 september start om 21.00 uur

Jeugd op expeditie
rondom Driezum op 21 september
Hou je van avontuur? Van klimmen en klauteren? Ben je
niet bang voor een paar natte voeten? Dan is de Kinderlampex iets voor JOU!
De Kinderlampex is een wandel-puzzelexpeditie dwars
door de bossen en velden rondom Driezum. Met oude
kleren aan, stevige schoenen en in groepjes van 4 of 5 van
je eigen vrienden of vriendinnen, sturen we jullie op pad.

Met kompas werken

Aan de hand van een kompas en een routekaart kom je
op plekken terecht waar je een puzzel moet oplossen,
een sloot moet overbruggen, samen iets moet bouwen
of een hindernis moet overwinnen. De tocht is ongeveer
vijf kilometer.
Je vrienden kies je zelf en je moet ook zorgen voor één
volwassen begeleider. De deelname is gratis, MAAR….
Schrijf je wel snel in want het is de eerste Kinderlampex
ooit en vol = vol! Je moet minimaal 8 jaar oud zijn, en je
mag niet ouder zijn dan 13 jaar.
De inschrijving is geopend!
Inschrijven kan vanaf nu op www.lampex.nl. Kijk voor
meer informatie op onze site of bel Henk Jaap Bakker (06
– 11 56 07 90). Vraag je ouders en schrijf je in onder een
leuke naam. Voor de mooiste teamnaam is er een extra
prijs.
Voor de volwassenen organiseert de Stichting Lampex
op de vrijdagnacht van 20 september een echte Lampex.
De inschrijving voor deze tocht is inmiddels gesloten, het
maximum aantal groepen is bereikt! Bij de Kinderlampex
zijn nog maar een klein aantal plaatsen vrij, dus wel er
snel bij.
Ook
vrijwilligers
zijn
Meer info: www.lampex.nl

van

harte

welkom!
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7e editie van de Kennedymars groot succes
Sfeerreportage

Een sfeer reportage, gemaakt door Jan en Joukje Hamersma, is te zien op de website:
www.kennedymarsfryslân.nl .Hier alvast een kleine impressie.
Vele dorpsgenoten hebben weer een grote prestatie geleverd om onder
schitterende weersomstandigheden de Kennedymars, de 40 km Nachtmars, de 25 km Nachtmars, de 20 km Dagmars of de Kennedy juniormars
te volbrengen.
Noemenswaardig is bij de 40 km Nachtmars dat Jaap Jongsma om 5.20 uur
als eerste over de streep kwam ! En bij de 80 km mars Jan Reitsma om
12.07 binnenkwam.
De volgende (zover bij de redactie bekent) (ex) inwoners hebben de Kennedymars gelopen: Jan Reitsma, Jitske Zwaagstra, Klaas de Boer, Bjinse Visser,
Jeltje Bouma-Visser, Jolynca Bouma, Jappie v/d.Meulen, Sjoerd de Groot,
Jan de Groot, Grietje Dantuma-Hansma, Jan Dantuma, Tineke BroersmaSangers, Lieuwe Woelinga, Marijke v.Rooijen-Woelinga, Janke WiersmaHeslinga, Meent Wiersma, Klazina Meindertsma-Veenema.
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Sponsors, vrijwilligers en deelnemers
Hartelijk bedankt !

Door jullie is de 7e Kennedymars succes vol verlopen.

Het bestuur van St. Kennedymars Fryslân
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
Dizze kear wat beneamingen oer foarútbuorkje en jild winne en oer achterútbuorkjen
1. Hy moast by de a weikomme, mar hy docht it goed.
2. Hy kriget skrip. (Tink oan ‘e skriprichel as de misstap yn in âlderwetsk bûthús mei hege stâllen).
3. Hy klaut aardich by de wâl op.
4. Hy kriget de skonken ûnder it gat.
5. Hy is safier, hy kin út eigen fearren fleane.
6. Hy wurdt de man wol.
7. Hy hat al aardich fuorring yn ’t baitsje.
8. Hy kin wol in stomp útstean. (D.w.s. in ferliespost ferneare).
9. Hy kin syn pols wol útljeppe.
10. Hy is ‘t jonkje, safier is ’t.
11. Hy kin ’t goed dwaan.
12. Hy kin ’t wol strânje.
13. Hy kin ‘t wol stouwe.
14. Hy kin ’t wol rêgje. (Of : Hy hat in brede rêch).
15. Hy hat wol. Of: Hy hat se wol.
16. Hy hat de sinten sels.
17. Hy sit der goed by.
18. Hy kin ’t wol bestuiverje.
19. Dêr is wol wetter ûnder de kyl.
20. Hy hat wol spikers. (In eigenaardich sprekwurd is: Dy’t ien om it jild trout, fynt spikers yn ’t bêd. De wurd- aardichheit sit fansels yn ‘e twadderlei betsjutting fan spikers. Yn ’t lêste gefal binne it echte spikers, mei de punten
nei boppen. M.o.w. sa’n ien kin syn wille wol op yn it houlikslibben..
21. Hy hat wol splint. (Ek:) Hy hat wol speesje.
22. Hy sit rûch yn ‘t burd. ( Ek:) Hy hat wol rûchte op ‘e rêch.
23. Dêr is hier oan ‘e knikkert.
24. Dêr is modder oan ‘e kloet.
25. Dêr sit wol wat achter it linnen. (Neffens âld gebrûk om it jild -papierjild wie der noch net- achter it linnen yn
de kast op te steapeljen).
26. Dêr sit in slompe jild.
27. Dat is in rike skevel.
28. As dat âld húske omfalt, dan komt der wol wat te stien skjin meitsjen.
29. Dy lju smoare yn it jild.
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30. As dy koer ris útslachte wurdt, sil der gâns hunich foar ’t ljocht komme.

Dan no 30 beneamingen oer achterútbuorkjen:
1. Hy sit fergoed yn de ûnderwâl.
2. Hy is op sleepskuon rekke. (Hy kin gjin nije mear betelje).
3. Hy hâldt him noch oan de flotgerzen.
4. Hy sit yn ‘e nederklits.
5. Hy koe ’t spul net mear yn ‘e stokken hâlde.
6. Hy hat it net oer de holle krige. (Tink oan in fûgelflapper).
7. Hy is fan ‘e finne yn ‘e jister kommen.
8. Hy is fan ‘e mof yn de tûme kommen. (Fan it wide yn ‘t nauwe ein).
9. Hy is op reapsein. (Reap wie in bân, fan strie draaid, dêr ‘t
10. de dekkers it tek mei fêstsetten. Letter waard dat mei sinktried dien.)
11. Hy is om ‘e klink.
12. Hy is droech. (Lyk as in ko, dy’t neat mear jout.)
13. Hy sit op ‘e doppen.
14. Hy hat gjin sint mear op syn melis.
15. Hy kin de pong net mear yn ‘e wyn opsmite. (Alear wie der gjin papierjild.)
16. Hy hat de kramp yn de pong.
17. Hy sit mei de muntmaster yn ‘e pleit.
18. Hy is sa earm as Job (Of: as in swel.)
19. Hy is rut of rút. Of lut of lút. Of, folút: Luters. (Dat kin ferbân hâlde of krije mei: Luthersk. Yn ‘e ferfolging waard
de Luthersken har goed yn beslach naam.)
20. Hy is sa earm as de mieren. ( Faaks: as de hantsjemieren, dy’t hjir yn ’t alearen kamen te meanen.)
21. Hy hat frijwat pine yn it beurske.
22. Hy hat koartsluting yn ‘t knipke.
23. Hy kin wol op ‘e kop stean gean, mar der sil him net in sint út de bûse rûgelje.
24. It is mistich by him yn ’t kammenet.
25. Hy is sa kâld as in stien.
26. De mûzen lizze dêr by him dea foar ‘t hoekspyntsje. (Soms wurdt der by sein: en dy’t noch omrinne, ha de
triennen yn ‘e eagen.)
27. By fallyt gean wurdt sein: Hy is oeke-dakke gien.
28. Hy hat de helter útstrûpt.
29. Hy is troch de kowerútsjes krûpt. (Dan is ’t in boer.)
30. Hy is troch de oune krûpt. (Dan is ’t in bakker.)
31. Hy is troch de romer strûsd. (Dan is ’t in kastlein.)

W.K.J. Rispmoanne 2013.
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Gastouder in Driezum
Hallo,
Even voorstellen.. Mijn naam is Anna van der Veer. Sinds 2010 ben ik getrouwd met Pieter en woon ik aan de H.G. van
der Veenstraat 11 in Driezum. We hebben een zoontje van 1,5 jaar. Ik werk al 5 jaar als onderwijsassistente op een basisschool in Drachten en heb zin om aan iets nieuws te beginnen!
Vindt u het óók lastig om een goede oppas voor uw kind(eren)
te vinden? Hier is misschien het antwoord. Ik ben namelijk sinds
kort een erkend gastouder aan huis met alle benodigde diploma’s. Zoals onderwijsassistente-diploma, kinder-EHBO en een
huis wat voldoet aan alle veiligheidseisen.

www.thuis-in-opvang.nl.

Ik ben aangesloten bij het gastouderbureau thuis-in-opvang.nl
in Sneek. Ik heb voor dit gastouderbureau gekozen, omdat daar
de kosten voor u als ouder het laagst zijn. Hier zijn geen inschrijvingskosten, je betaalt per uur per kind. En die kosten voor u,
als eventuele vraag-ouder vallen mee. Om even een voorbeeld
te geven, met een verzamelinkomen van € 32.000 betaalt u €
1,27 per uur voor het eerste kind. Met meer kinderen wordt
het goedkoper per uur. Voor meer informatie kijk op de website

Voor vragen en/of eventuele kennismaking kunt u mij bellen of mailen.

0511- 402 749 / 06- 4949 7427 annavanderveer@gmail.com
Wie weet mag ik binnenkort uw kind verwelkomen!
Groeten Anna

Zoekt u een vertrouwd adres voor montagewerkzaamheden?
Dan bent u bij Damstra aan het juiste adres!
Jarenlange ervaring met:
 Montage keukens
 Montage badkamers
 Timmerwerk
 Tegelwerk
 Leidingwerk (G/W/E)
Vraag vrijblijvend een offerte aan bij
Chris Damstra
HG van der Veenstraat 22
9114 RR DRIEZUM
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Telefoon : 06 41 26 93 40
: c.m.damstra@knid.nl
E-mail

Ondernemers in de schijnwerper
Even voorstellen: Chris Damstra en Binnie Damstra-Hoekstra
Hallo dorpsgenoten. Vanuit onze woonboerderij aan de HG van der Veenstrjitte 22, waar wij wonen samen met ons
grote trots Jesse (17 maanden oud), runnen wij beide ons eigen bedrijf.

Man met de gouden handjes

Chris is na jarenlange ervaring als installateur, elektricien, onderhoudsmonteur en backservice medewerker van een groot keuken- en badkamerbedrijf,
in juni 2003 als keuken/badkamermonteur zelfstandig verder gegaan. Al weer ruim tien jaar plaatst
Chris voor keuken- en badkamerbedrijven, maar ook
direct voor particulieren. Doordat hij tevens installateur en elektricien is, wordt aanpassing van het leidingwerk (g/w/e) bij opdrachten meteen meegenomen, met als mooie bijkomstigheid dat dus een extra
monteur over de vloer niet nodig is. Verbouwingen
draait hij zijn hand overigens ook niet voor om. Zo is,
naast diverse particuliere opdrachten, onze gehele
woonboerderij onder handen genomen en tot een
moderne en comfortabele woning omgetoverd. Momenteel is de nieuwbouw van de garage het project waar zijn
nodige avond- en weekenduren aan besteed worden. Chris is dus een echt allround vakman, de man met de gouden
handjes, waar ik (als niet handige klusvrouw) heel blij mee ben.

Registeraccountant

Ik (Binnie) ben registeraccountant en heb, na 10 jaar werkzaam te zijn geweest voor één van de grootste accountantskantoren wereldwijd, twee jaar
geleden de stap naar het zelfstandig
ondernemerschap gezet. Als freelancer
word ik ingehuurd als controller, financieel manager/adviseur, projectmanager,
etc. Vooral het verbeteren van processen en structuren heeft mijn aandacht.
Waar kunnen zaken slimmer, efficiënter
en duidelijker, daarbij ook kijkend buiten het financiële terrein. Momenteel
vul ik het merendeel van de week met
een opdracht bij Zorggroep Pasana en
ben daarbij verantwoordelijk voor het
aansturen van de financiële afdeling en
salarisadministratie en het begeleiden/
ondersteunen van het fusietraject met
ziekenhuis Nij Smellinghe. Vakinhoudelijk, vanuit leidinggevend en organisatorisch aspect een prachtige uitdagende opdracht waar ik veel energie in kwijt
kan.
Naast mijn freelance opdrachten, run ik momenteel samen met een collega een accountantskantoor in Drachten, dat
we zelf hebben opgericht. Administraties voeren, aangiftes verzorgen (VpB/IB/OB/LH), jaarrekeningen opstellen en
financiële advisering, evenals het begeleiden van ondernemers is een deel van onze werkzaamheden. Persoonlijk contact en naast de ondernemer staan, zijn daarbij kernwaarden.
Wellicht tot ziens,
Groet Chris en Binnie Damstra
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Campagne Groen in Groen
Op alle grijze containers in de Dongeradeel en Dantumadiel is in de week van 17 juni tot en met 21 juni 2013
een ‘Groen in Groen’ sticker geplakt. De gemeenten doen hiermee een beroep op alle inwoners om geen
GFT afval meer in de grijze container te gooien.

Doel Campagne

Uit steekproeven blijkt dat er te veel Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) in de grijze container terechtkomt.
GFT afval hoort niet in de grijze container thuis. Bovendien zorgt minder GFT afval in de grijze container voor
lagere kosten. Groen afval wordt namelijk veel makkelijker verwerkt en dat scheelt geld en energie.
Op alle grijze containers wordt in de week van 17 juni tot en met 21 juni 2013 (Dongeradeel, Dantumadiel)
en van 24 juni tot en met 27 juni 2013 (Ferwerderadiel) een ‘Groen in Groen’ sticker geplakt. De gemeenten
doen hiermee een beroep op alle inwoners om geen GFT afval meer in de grijze container te gooien.

Besparing mogelijk van €160.000,- per jaar

Helaas wordt lang niet al het GFT afval gescheiden ingezameld. Bekend is dat ongeveer 35% van het afval
in de grijze container uit GFT afval bestaat. Dit is op jaarbasis circa 77 kg per inwoner. In de drie gemeenten
(met circa 52.000 inwoners) wordt jaarlijks maar liefst 4.000.000 kg oftwel 4.000 ton GFT-afval in de grijze
container gegooid. Als al dit afval in de groene container zou komen, levert dit een totale besparing van maar
liefst € 160.000,- per jaar op.

65 warme maaltijden in de container

Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit voedselresten. En dat is zonde, want u gooit geld en
energie weg. Het eten heeft namelijk een lange weg afgelegd voor het in de afvalbak belandt. Het is geteeld,
vervoerd, bewerkt en verpakt. Jaarlijks verdwijnt circa 40 kilo eetbaar voedsel per persoon in de afvalbak. Dit
is ongeveer evenveel als 65 warme maaltijden.

Wat is GFT?

Groente-, Fruit- & Tuinafval (GFT) bestaat uit keukenafval, zoals
etensresten en schillen. Ook klein tuinafval, zoals gemaaid gras,
bladeren en geknipt snoeihout zijn GFT afval.
Wat mag in de groene container?
- loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen
- alle etensresten
- eierschalen
- snijbloemen en kamerplanten
- koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren
- doppen van pinda’s en noten
- gras, stro en bladeren
- klein snoeiafval, ingekorte takken
- resten van tuinplanten (maar geen zand)
- kattenbakkorrels met milieukeur
- mest van huisdieren

in

Het gescheiden inzamelen van GFT-afval is in Nederland vanzelfsprekend. Dat we hiervan compost maken,
is algemeen bekend. Maar wist u dat we GFT-afval ook vergisten? Dat levert ons compost, biogas, elektriciteit, warmte en CO2 op!

Grof snoeiafval kunt u gratis naar Milieustraat Koailoane 2, Damwâld brengen.
Openingstijden:
maandag
gesloten
dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 16.30 uur
zaterdag
09.00 tot 12.30 uur
Aanvragen tweede groene container of compostvat
Heeft u niet voldoende ruimte in uw container? U kunt tegen betaling een extra container van de gemeente
huren. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw gemeente.
Dit is een campagne van de gemeente www.dantumadiel.eu. Voor meer informatie over de gescheiden inzameling van afval wordt verwezen naar de afzonderlijke websites van de deelnemende gemeenten.
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Paardendagen 2013
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Boerendag 2013

21

Geitenkeuring tijdens Boerendag
3e geitenkeuring van “Geitenfokvereniging Fryslân”.

Deze keuring werd georganiseerd in samenwerking met de paardendagen in
Driezum-Wâlterswâld. Er werden op die dag 2 keuringen georganiseerd, voor de
Certficaat Waardige dieren (CW) en voor de Niet Cerificaatwaardige dieren(NCW).
Voor de CW keuring waren 90 dieren opgegeven en voor de NCW 74 dieren opgegeven. Gelukkig waren de weersomstandigheden goed, en de keuringen waren
op tijd afgelopen, toen een onweersbui over Driezum –Wâlterswâld trok. Volgens
de juryleden waren de CW en de NCW keuring van een hoog niveau. We kunnen
als bestuur van de Geitenfokvereniging Fryslân dan ook terug zien op een zeer geslaagde keuring.

Voorzitter geitenfokvereniging Fryslân: L.J. van Weperen
uitslagen kampioenskeuringen NCW Wâlterswâld 27 juli 2013
Dagkampioen lammeren: nr 51 Maaike 131 f/e; G Strikwerda Burgwerd
Dagkampioen geiten: nr 13 Letster Gina 290 f/e: S van Let Winsum.
Beste uier van de keuring en duurzame geit nr 30: Kina 0115 f: S.A Poelstra Peins e: Jenz van der Meer
Eigennaarsgroep lammeren 1a: W Terpstra Hallum
                                                  1b S van der Wal Langezwaag
eigenaarsgroep geiten 1a: Bern de Boer Boazum
Uitslagen kampioenskeuring CW Wâlterswâld 27 juli 2013
Dagkampioen lammeren: nr 61. Waldster Jannie 86 F/E: WAlbada Frieschepalen
Dag kampioen geiten: nr 4 Corrie 169 F/E: comb. Groenveld Wommels
Beste uier van deze keuring: Nr 6 Eke 56986 Gez. Holwerda Siegerswoude
Eigenaarsgroepen geiten.
1a L.J. van Weperen Boornbergum
                                               1b: Comb Hoekstra Welsrijp
                                               1c: H. Noordam Bijlsma Gaast
Eigenaarsgroepen lammeren: 1a: Comb Groeneveld Wommels
                                                1b: Com Hoekstra Welsrijp
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Nieuws van de scholen
In de weken voorafgaand aan de zomervakantie stond IBS Driezum weer bol van de activiteiten. De kleutergroep ging
op schoolreis naar Nienoord en hadden daar een geslaagde dag. Voor de bovenbouw stond dit jaar de schoolreis
naar Lheebroek op het programma. Er werd onder andere een bezoek gebracht
aan de radioschotel. Voor de bovenbouw behoorde een bezoek aan Voormalig concentratiekamp
Westerbork tot één van de dagprogramma’s. Op
deze dag bracht de onderbouw een bezoek aan de
schaapskooi. Verder werd er verschillende keren
gezwommen en werd er vooral veel plezier gemaakt wat met name tot uiting kwam op de bonte
avond waar de kinderen erg hun best deden om
een mooie act neer te zetten. De presentatie en
de techniek werden door groep acht verzorgd. Ook Lee (juf Syta) en Jose (Juf Judith)
kwamen langs, om de afgelopen dagen op ludieke wijze te evalueren.
Na de bonte avond gingen de kinderen nog een nachtwandeling inclusief spookverhaal maken en dit was reuze spannend! Maar wie dacht dat hij na de schoolreis op zijn lauweren kon gaan rusten
had het mis, er moest voor de feestelijke ouderavond nog een prachtige
musical worden opgevoerd! Voor alle
leerlingen van IBS Driezum was een
rol of rolletje weggelegd. Er werd
door de kinderen flink geoefend en
het werd een hele mooie uitvoering
waarbij alle ouders trots in de zaal zaten. Maar ook daarmee was het schooljaar nog niet ten einde. IBS Driezum
werd uitgenodigd voor een ware danswedstrijd tijdens het internationale
dansfestival in Burgum. Helaas gooide het weer een beetje roet in het eten
waardoor de wedstrijd in de Pleats
moest worden gehouden. Dit was wel even proppen geblazen, maar na enige improvisatie van de organisatie, vond toch iedereen een plekje en kon de wedstrijd
beginnen. Het werd een prachtige show, afgewisseld met geweldige dansshows
van verschillende internationale gezelschappen. Ook hier zetten de kinderen van
IBS Driezum hun beste beentje voor en gingen de kinderen aan
het eind van de middag met een medaille naar huis.
De laatste schooldag kwam eindelijk in zicht en had dit jaar
ook een internationaal tintje, want als tegenprestatie voor het
mooie dans optreden van onze leerlingen, kwamen er maar
liefst 20 bulgaarse dansers naar IBS Driezum om een spetterende show weg te geven op het schoolplein. Daarna werd er gezamelijk pannekoeken gegeten waarbij de bulgaarse dansers ook
nog hier en daar een lesje steltlopen hebben gehad. ‘s Morgens was natuurlijk
onze traditionele viswedstrijd en nadat de bulgaren weer waren vertokken vond
hiervan de prijsuitreiking plaats waarbij bij in de onderbouw Marieke en Jildou
de prijzen in de wacht sleepten en in de bovenbouw Melissa en Janneke. Ook
de wisselbeker was voor Janneke, omdat zij in totaal maar liefst 52 centimeter aan vis had gevangen. Daarna restte ons het afscheid van
juf Syta die tot grote spijt van leerlingen, juffen, en ouders ons ging verlaten. Na het
afscheid van Juf Syta werd er nog even lekker gedanst onder het genot van een hapje
en een drankje tijdens de disco, waarna de welverdiende zomervakantie kon beginnen.
P.S Noteer alvast in uw agenda vrijdagavond 18 oktober jaarlijks herfstfeest met leuke
spelletjes en activiteiten voor jong en oud komt allen! IBS Driezum.
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Afscheid ds. A.A. Wisman
Na een periode van 18 jaar heeft ds. Wisman in de middagdienst van 25 augustus 2013 afscheid genomen van de kerk
vam Driezum/Wouterswoude. Mevr. L. Visser, 2e voorzitter, heette een ieder welkom, speciaal de afgevaardigden van
de nieuwe gemeente van ds. Wisman de gemeente van Nieuw-Lekkerland en familie en vrienden van ds. Wisman en
ook de afgevaardigden van naburige kerken en burgerlijke gemeente.
Hierna begon de afscheidsdienst, waarin ds. Wisman memoreerde dat de schriftlezing uit Openbaringen 3: 7-12 toepasselijk is op deze dienst. De tekst van de prediking was uit Openbaringen 3: 11.—Ik kom spoedig. Houd vast aan wat
u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.—
De beloning, de eer de aandacht de prijs, de lauwerkrans, als je slaagt wordt je beloond. Het vraagt inspanning en volharding . Ten aanzien van de gemeente van Filadelfia alleen maar positieve dingen. Is dit ook op ons van toepassing?
Een bemoediging of aanmoediging? Het positieve te herkennen in de woorden van Filadelfia. In verbondenheid met
God leven om door de deur te gaan en Hem als Heer en Heiland aan te nemen. De geopende deur, wat geweldig. Jezus
breekt alle muren af die ons nu nog scheiden. We moeten lichtdragers in ons leven zijn. Wij hebben de afgelopen jaren
vast gehouden aan de boodschap: Jezus als Redder. Hij maakt alles nieuw en ontmaskert alle machten. Jezus is Heer;
door Hem zijn zonde en dood overwonnen.
Ds. Wisman was dankbaar dat hij hier vele jaren als onvolmaakt mens mocht zijn dat hij hier met hulp van Jezus veel
mocht doen. Uitzien naar Jezus, door die open deur gaan. De verwachting inspireert. Als bemoediging; Jezus zegt ik
kom spoedig, laat ons blijvend uitzien naar zijn Koninkrijk.
De kinder-nevendienst had heel wat moois gemaakt als afscheid.. Maar daar moest dominee eerst wel iets voor doen
Na het oplossen van een quiz mocht hij de zelfgemaakte handjes van de kinderen in ontvangst nemen.
De dienst werd verder opgeluisterd door de familie de Vries met orgel/piano, kornet en dwarsfluit. Een muzikaal intermezzo werd na een korte toespaak door Fedde de predikant aangeboden Na afsluiting van de dienst nam 2e voorzitter
mevr. L. Visser het woord. Zij vertelde dat op 9 maart
1994 ds. Wisman werd beroepen, op 10 maart 1994
kwam de toezegging en een jaar later de bevestiging
van ds. Wisman door ds. Oldenhuis. Met elkaar hebben we lief en leed gedeeld met u als herder en leraar 18 jaar lang.
Ook roemde zij zijn kennis en inzicht. Alle goeds en
Gods zegen in de nieuwe gemeente gewenst. Als afscheidscadeau was er een mooie map met daarin
diverse bijdragen op A4 formaat door de gemeente
gemaakt.
Ook ontving ds. Wisman nog 3 schilderijen , gemaakt
door Jan Kooistra, t.w. De Doop Van Jezus, HemelOok de kinderen hadden een afscheidscadeau gemaakt voor dominee Wisman vaart en Uitstorting van de Heilige Geest.
Foto: Jetze Visser

Ds. de Graaf sprak namens collegae en classis. In
werkgemeenschap veel samen gewerkt en memoreerde de goede samenwerking, waarvoor hartelijk dank. Namens de
H.G. Dantumawoude sprak ds. J. Bakker, hij begon zijn toespraak met moed in te drinken. Ook hij sprak mooie woorden
en roemde o.a. de goede samenwerking in SOW-diensten, tentdiensten etc. Ook de persoonlijke contacten waren heel
goed. Waarvoor dank. Daarna bedankte ds. Wisman de sprekers en ook de huidige kerkenraad. Er werd afgesloten met
het zegenlied: De zegen van God onze Vader zij met ons waar wij ook gaan.
Hierna werden allen uitgenodigd mee te gaan naar het dorpshuis voor een bakje koffie of thee en persoonlijk afscheid
te nemen van ds. Wisman. Na afloop werd in de lokalen achter de kerk een broodmaaltijd geserveerd. Dit viel goed
in de smaak. De kindernevendienst kwam nog met een bijdrage en er werd nog een diaserie vertoond. Waarna werd
afgesloten en afscheid genomen.
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Tennisbaan Dokkumerloane
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
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Nieuws van de C.P.B.
“Mei in oar ien” Driezum-Wâlterswâld

De zomertijd wordt ook wel aangeduid als de “komkommertijd”, wat meestal betekent dat er heel weinig aktiviteiten
plaatsvinden. Dit geldt niet voor het bestuur van onze vereniging. Tijdens de vakantie is er hard gewerkt om alles voor
het nieuwe seizoen weer voorelkaar te krijgen. Er zijn door een paar dames van de vereniging programmaboekjes
gemaakt. Ook is er heel veel werk verzet voor de braderie op de inmiddels zeer bekende Boerendag. Jammer dat het
weer in de middag niet mee zat. Met z’n allen aan de stokken om het geheel op de grond te houden, en een complete
douche als resultaat. Gelukkig konden we het meeste spul droog houden. Dan is er in de tussentijd veel werk verricht
om het programma voor het 60 jarig bestaan van onze vereniging rond te krijgen. Maar het is gelukt! We hopen hier
een heel feestelijk tintje aan te geven. Hier volgt dan het programma voor het nieuwe seizoen:
Dinsdag 24 september: 60 jarig jubileum C.P.B. Het middagprogramma begint om 16 uur. Hierbij zijn de dames van
de gespreksgroep van de Geref. Kerk ook uitgenodigd, en van harte welkom. Het is n.l. ook de startmiddag/avond van
het nieuwe seizoen. Het avondprogramma begint om 19.30 uur. Bij beide festiviteiten zijn uit verschillende geledingen
gasten uitgenodigd. De locatie is zo als gewoonlijk in de “Nije Warf”.
Dinsdag 8 oktober: 19.30 uur. Rayonvergadering in Anjum.
Donderdag 21 november: 19.30 uur. We gaan met Anneke Kuipers uit IJlst, mee op een rondreis per trein door Scandinavië.
Woensdag 11 december: 19.30 uur. Met de dames Vrouwengespreksgroep van de Ger. Kerk bereiden we ons voor op
de viering van het Kerstfeest.
Donderdag 16 januarie 2014: 19.30 uur. Ds. H. de Vries heeft als thema deze avond: “Maria”…….
Donderdag 13 februari: 19.30 uur. Onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze avond zal verzorgd worden door het “
ééndaagsbestuur”.
Donderdag 13 maart: 19.30 uur. Deze avond krijgen we informatie over het “reilen en zeilen”bij “De Wissel”.
Dinsdag 8 april: Biningsdei te Drachten.
Donderdag 10 april: We zullen de Paasliturgie gebruiken welke vorig jaar door onze vereniging is gemaakt.
Wanneer U dit programma ziet, zult U zien dat de drie “O”s
Ontwikkeling, Ontmoeting en Ontspanning.

hier zeker tot hun recht komen.

Is er een thema wat Uw interesse heeft, kom gerust vrijblijvend een avond langs. U bent van harte welkom. Natuurlijk
zou het nog mooier zijn dat we een paar nieuwe leden mogen verwelkomen. De avonden worden gehouden in de “Nije
Warf. Data en tijden zijn in bovengenoemd programma aangegeven.
Inlichtingen kunt U krijgen bij de volgende bestuursleden:
•
•
•
•
•
•

Pres. Elly de Vries 0511 421 165
Pres. Ytsje Wijnsma 0511 423 264
Penn. Siepie Postma 0511 423 892
Secr. Dieuwke Wielstra 0511 423 536
Notul. Tetsje Smits 0511 422 127
Tetsje Smits-Elgersma.
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Streekmuziekschool de Wâldsang
Met de gitaar op de rug, de drumstokjes onder de snelbinder of de pianoboeken in de tas melden velen zich wekelijks voor hun muziekles bij streekmuziekschool de Wâldsang. De ene al aardig virtuoos na een paar jaar les, de
ander beginnend en ontdekkend. Want muziek is leuk en nog goed voor je ook (www.muziekmaaktslim.nl). Geen
wonder dat ook menigeen overweegt om muziekles te gaan nemen. Volwassenen bij wie het er nooit van kwam. En
natuurlijk kinderen die het cool lijkt! Aan diegenen stelt streekmuziekschool De Wâldsang zich hierbij graag nader
voor. Met meer dan 25 leslocaties verzorgt zij ook in jouw buurt allerlei leuke muzieklessen.
De Wâldsang is sinds 1969 de muziekschool in Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel.
Zo’n 1500 cursisten hebben er momenteel les op een groot aantal instrumenten in allerlei muziekstijlen, van pop,
klassiek, hafabra en meer. Om de twee jaar zijn er muziekdiploma’s te behalen. Daarnaast is er volop aandacht voor
samenspel binnen popbands, ensembles, koren en orkesten. Concerten en voorspeeluren bieden regelmatig gelegenheid om op te treden voor publiek. Alle Wâldsang docenten hebben een muziekvakopleiding en ruime ervaring binnen het muziekonderwijs. Het aan de Wâldsang
toegekende keurmerk ‘Kunstkeur’ staat garant
voor kwaliteit.
Voor een meer uitbreide kennismaking en aanmelding verwelkomen wij je graag op www.
muziekschooldewaldsang.nl, met ons lesaanbod, leslocaties, activiteitenoverzicht, tarieven, e.d. Onder het kopje “Organisatie”
stellen de docenten zich er graag voor. En voor
informatie kun je natuurlijk contact met ons
opnemen: info@muziekschooldewaldsang.nl
of 0511 541 616.
En als je wilt kun je je ook aanmelden voor een gratis kennismakingsles.
“Aangenaam!”

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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ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema
0611 031 337
gfennema@knid.nl
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
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Nieuws van REDSUM
Slotavond van gymnastiek en streetdance ver. REDSUM

Door alle leden van de streetdance en de gymnastiek werd er een mooie opvoering op muziek uitgevoerd. De leden
van de streetdance hadden op muziek prachtige passen ingestudeerd en de gymnastiek leden lieten prachtige oefeningen zien op de mat, trampoline of de ringen.
Er waren veel vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en ooms en tantes aanwezig.
In de pauze was er voor iedereen ranja en wat lekkers, want dit had iedereen wel verdiend.
Na het tweede deel kreeg iedereen nog een ijsje.
Wat een prachtige afsluiting van het afgelopen seizoen!
Op 20 augustus zijn de lessen voor de gymnastiek weer begonnen, en streetdance op 22 augustus.

Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Kom gerust langs op dinsdagmiddag, vanaf 15.45 zijn de eerste lessen. De laatste les is tot 19.00.
De kinderen mogen twee keer gratis meedoen. Het bestuur van Redsum.

Kappermodellen gevraagd
Hallo dorpsgenoten

Ik “Willie Hoekstra van Sytzamawei 3 Driezum” doe de kappersopleiding aan de ROC Friese Poort in Leeuw-arden.
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

Volop genieten...
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Adverteerders in deze dorpskrant
Spar Boonstra Dokkum
Hamersma-bouwkundigadviesburo Driezum
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Postma Verhuur Driezum
Henk Kooistra Autoschadespecialist
RLM Benelux BV Driezum
Amarins Kindercentra Kollum
Van der Wal Auto’s Dokkum
Schildersbedrijf Braaksma Wâlterswâld
Gj. Houwer Dierenarts Damwâld
Bloemen- en Plantencentrum Hoekstra Damwâld
Feddema hoveniersbedrijf Wâlterswâld
Wijnberg Vakantieverblijven Hollum Ameland
Gewoan Geertje Kapsalon Wâlterswâld
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Keukenmontage-C.Damstra-Driezum
2AddMore Accountants & Adviseurs
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf Damwâld
Auto & Motorrijschool Argus Broeksterwâld
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Feddema vogels Wâlterwâld
Kor Boersma loonwerk Damwâld
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Kommerie Meubelen Damwâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Ludema Bestratingen Dokkum
Zuivelhandel Joh. v/d Meer Damwâld
It Sneuphok Driezum
Bouwkundig Bureau Bosgraaf Wâlterswâld
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Autorijschool Jan van der Heide Wâlterswâld
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
K. Venema Assurantiën De Westereen
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Handelsonderneming “Klaas Zwart” Driezum
Ruterhoekje Damwâld
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
Talma Hoeve Feanwâlden
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Dorpshuis Nije Warf 
Rabobank Damwâld
Onderhouds - Renovatie & Houtbouwbedrijf Appie Postma Wâlterswâld
Café Us Thús Driezum
Meta Groot Antink Driezum
Rentmeester financieel advies Damwâld
Van der Galiën BV Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
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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!

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.

Wil je meer informatie over bovenstaande activiteiten neem dan contact op via:evenementen@nijewarf.nl

Tel: 0511 70 22 27 (Metje)
Bingo in de Nije Warf!
Na het grote succes in april hebben wij,
als evenementencommissie, besloten
om weer een daverende bingoavond
te organiseren. Deze avond zal gehouden worden op vrijdag 27 september
Om 20:00 hopen we van start te gaan.

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

Kaarten voor deze avond kunt u kopen bij de
ingang van de zaal. Er staan weer geweldige
prijzen op u te wachten.
Na aﬂoop van de vorige keerhebben we zeer veel
positieve reacties gehad en ook hebben we tips
gekregen, waar we nu zeker rekening mee gaan
houden.
Nodig ook gerust vrienden, familie en buren uit,
want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

�������� ��������� ���������
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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Kerkdiensten
Hervormde Gemeente Driezum
Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur
Ds. Tramper
Ds. Tramper
22-sep Ds. De Groot, Dordrecht
Ds. De Groot
29-sep Ds. Tramper
Ds. Tramper
6-okt
Ds. Tramper
Ds. Vlijm
13-okt Ds. Tramper
Ds. Tramper
20-okt Ds. J.J. Mulder
Ds. J.J. Mulder
27-okt Ds. Tramper
Ds. Tramper
3-nov
Ds. Tramper
Ds. Kreuk, Noordhorn
6-nov
Ds. Tramper, dienst 14.00 uur
Ds. Tramper, dienst 19.30 uur
10-nov Ds. Tramper
Ds. Tramper
17-nov Ds. Tramper
Ds. Tramper
15-sep

Hervormde Gemeente Wâlterswâld
15-sep
22-sep
29-sep
6-okt
13-okt
20-okt
27-okt
3-nov
6-nov
10-nov
17-nov

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld

Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron” Wâlterswâld
15-sep
22-sep
29-sep
6-okt
13-okt
20-okt
27-okt
3-nov

Diensten om 9.15 uur en 13.45 uur
Geen dienst
Ds. P.J.C. Colijn, Leeuwarden
Geen dienst
Geen dienst
Geen dienst
Ds. A.G. Bruijn, Uithuizen, dienst 19.00 uur
Geen dienst
Ds. J.M. Burger, Franeker
Ds. S. Cnossen, Ureterp
Ds. P.J.C. Colijn, Leeuwarden
Geen dienst
Geen dienst
Geen dienst
Geen dienst
Geen dienst
Ds. H. de Vries, Ureterp

15-sep
22-sep
29-sep
6-okt
13-okt
20-okt
27-okt
3-nov

6-nov

6-nov

Geen dienst
Ds. K. Smit, Dokkum
17-nov Ds. K.F. Dwarshuis, Drachten
Geen dienst

10-nov

10-nov

Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur
Dr. P.Vermeer, Wezep
Dr. P. Vermeer, Wezep
Prop. J.K. Abbink, Vriezenveen
Prop. J.K. Abbink, Vriezenveen
Ds. L.H. Oosten, Driezum
Ds. L.H. Oosten, Driezum
Prop. K.H. Bogerd, Kootwijk, VHA
Ds. B.L.P. Tramper, Driezum
Ds. G.H. Vlijm, Nieuwe Ter Aar, Heilig Avondmaal
Ds. G.H. Vlijm, Nieuwe Ter Aar
Ds. L. Schaafsma, Baarn
Ds. L. Schaafsma, Baarn
Prop. K.H. Bogerd, Kootwijk
Prop. K.H. Bogerd, Kootwijk
Ds. L.H. Oosten, Driezum
Ds. L.H. Oosten, Driezum
Dr. P. Vermeer, Wezep, dienst 14.00 uur Dankdag
Dr. P. Vermeer, Wezep, dienst 19.30 uur
Ds. P. van der Kraan, Urk
Ds. P. van der Kraan, Urk
Dr. P. Vermeer, Wezep
Dr. P. Vermeer, Wezep

17-nov

Diensten om 9.30 uur en 14.00 uur
Ds. C.. Neef, Kollum, H.A.
Dhr. L. Blees, Damwâld
Ds. A.J. Fraanje, Drachten
Ds. R. de Pee, Feanwâlden
Dhr. G. Riemersma, Wetzens, dienst 11.00 uur
Startzondag Jeugd
Leesdienst
Dhr. T.R.A. Simonides
Ds. Korteweg, Ferwert
Lofprijsdienst
Dhr. J.N. Dijkshoorn, Nijbeets
Ds. Fraanje, Drachten
Leesdienst
Ds. R. de Pee, Feanwâlden
Dhr. J.Y. van der Wal, De Westereen
Exp.-dienst
Dhr. L. Blees, Damwâld, 19.30 uur Dankdag
Dhr. G. Riemersma, Wetzens, H.A.
Leesdienst
Ds. C. Neef, Kollum, H.A.
Dhr. T.R.A. Simonides

Bijbelse schilderijen ds. J. Maliepaard
Shalom

Een aantal jaren geleden mochten wij een presentatie bij u verzorgen over Bijbelse schilderijen van mijn man, ds.J.Maliepaard. Wij hebben inmiddels een paar nieuwe presentaties van schilderijen en zouden graag nog een keer bij u komen, als u dat wilt. Wij hebben inmiddels naast onze
stichting uit Uw hand( www.uituwhand.nl), een tweede website, nl. www.drievoudigsnoer.nl.
Ook vind u op onze site filmpjes van exposities, open kerkdagen, e.d. Graag nodigen wij u uit om een kijkje te
nemen. Bij voorbaat hartelijk dank en Gods zegen gewenst, Heleen Maliepaard.
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Wat is er te doen in Driezum-Wâlterswâld
evenementen doorgeven? Stuur email naar dorpskrant.driewa@gmail.com
wat

waar

wanneer

Lampex
Kinderkleding en speelgoedbeurs
Jeugd op expeditie (Lampex)
60 jarig jubileum C.P.B.
Bingo
Zangeres Gerrie van Dijk
Start Soos 55+
Spelmorgen 2e woensdag v/d mnd
Jeugddisco
Herfsfeest IBS Driezum
Cabaretavond
Speciale dienst met Ardon de Waard
Jeugddisco
Winterfair
Jeugddisco
Ledenvergadering C.P.B.
Biljarten

Driezum-Damstra-instal.bedrijf
Nije Warf
Driezum-Damstra-instal.bedrijf
Nije Warf
Nije Warf
Gereformeerde kerk
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
IBS Canterstrjitte
Nije Warf
Gereformeerde kerk
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús

vrijdag 20 september 2013
zaterdag 21 september 2013
zaterdag 21 september 2013
dinsdag 24 september 2013
vrijdag 27 september 2013
zondag 29 september 2013
dinsdag 1 oktober 2013
woensdag 9 oktober 2013
zaterdag 12 oktober 2013
vrijdag 18 oktober 2013
zaterdag 2 november 2013
zondag 3 november 2013
zaterdag 9 november 2013
zaterdag 30 november 2013
vrijdag 13 december 2013
donderdag 13 februari 2014
elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag

Maat klaverjassen
Darten
Klaverjassen

21.00
14.00
14.00
19.30
20.00
14.00
14.00
9.30
20.00
19.00
20.00
14.00
20.00
09.00
20.00
19.30
20.00
19.30
20.00
14.00

Tip van de redactie

Zorg ervoor dat eventueel geplaatste afbeeldingen in het bestand ook zijn meegeleverd in hogere resolutie.
(foto`s
voor
kopij
los
meesturen
met
hoge
resolutie
300
dpi).
Opmaak
lukt
niet
als
foto`s
in
Word
bestanden
zijn
geplakt.
(korrelig
effect)
Grote bestanden met “www.wetransfer.com” naar dorpskrant.driewa@gmail.com.
Kopij
met
Arial
11pt.
Pagina
breedte
is
(182mm
breed)
en
(269mm
hoog)
Lever gebruikte lettertypen mee (zowel screen- als printerfonts) of zet lettertypen om naar lettercontouren.
Gebruik de koppen (style) verder geen opmaak wel als voorbeeld zo wil ik het graag.
Advertentie in PDF/EPS vector (outlines) tarieven op aanvraag.

Speciale dienst Tjibbe`s Crew
Op zondag 3 november 14:00 uur komt Ardon de Waard,
Oud-prof voetballer van AZ, Heerenveen, Telstar en VVVVenlo zijn verhaal vertellen.
Tijdens zijn voetbalcarrière heeft hij veel tegenslagen
meegemaakt. Met hierbij vragen als: Waarom werkt mijn
lichaam niet mee en ben ik veel geblesseerd, waarom
heeft U mij dan dit talent gegeven? Hoe gedraag ik mij
als christen? De muzikale begeleiding wordt verzorgd
door Praiseband Tjibbe`s Crew uit Ureterp (met o.a.
Grytsje Jongsma, speelster van Viod Vrouwen 1).
Iedereen is welkom!
Gereformeerde kerk Foarwei 27 Wâlterswâld
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Het pennetje
• Wie ben je?
Berber Wiersma

• Favoriete eten?
Kip Hawaï met rijst en patat

• Roepnaam
Berber

• Wat wil je later worden?
Iets met kinderen

• Hoe oud ben je?
10 jaar

• Ik geef het pennetje door aan:
Melanie Mertens

• Waar woon je?
Eastwâld 3a Driezum
• Heb je ook broers of zussen?
1 zus Geppie
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 7
• Favoriete muziek?
One direction
• Heb je ook hobby’s?
kaatsen

AED oefening

6 minuten zone
Driezum-Wâlterswâld

Dinsdag 24 september
Maandag 30 september
Aanvang 19.00 uur in de kantine
leden krĳgen bericht, toeschouwers welkom.
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren

22 juli 2013

Joriene, d.v. Alle Jacob en Jeanette van der Meulen, Bonifatiusstrjitte 18, Ww.

23 juli 2013

Fenneke, d.v. Tako en Harmke van der Veen, Nijewei 15, Dr.

Overleden
23 juli 2013

Mevrouw E. Jeltema-Bos, Van Sytzamawei 19, Dr.

08 aug 2013

Mevrouw Sietske Dantuma-Dijkstra, 86 jaar , te Dokkum.

Getrouwd
28 juni		

35 jaar getrouwd Lammert en Jikke de Vries, Foarwei 10 Ww

01 aug		

25 jaar samen Wopke Brandsma en Geertje Elverdink

05 sep 2013

Harm Oosten en Antje de Groot , Van Sytzamawei 30 Dr./ Foarwei 58 Ww

Verhuisd

Van de Nijewei 2 Dr, naar de Singel 14 Dr, Jelske Nynke Hoekstra en Durk
Van de Nijewei 6 Dr, naar Bonifatiusstrjitte 11 Ww, Piet en Martha Postma
Van de Dokkumerloane 10b Ww, naar de Altenastreek 61 te Dokkum, Folkje de Vries
Op de Canterstrjitte 11 Dr, zijn komen wonen Marjan Annema Ww en Piter de Vries Damwâld
Van de Van Sytzamawei 30 Dr, Harm Oosten en van de Foarwei 58 Ww, Antje de Groot, naar de Achterwei in de Falom
Van de Tsjerkeloane 32 Ww, naar de Prysterikker 8 Ww, Debbie Boer

In het ziekenhuis/ziekenhuis gelegen/ziek thuis

Martha Postma, Nijewei 6 Dr, verblijft momenteel in “Lyndenstein”te Beetsterzwaag
Ziek thuis: Ellie Soepboer – de Haan, Dokkumerloane 23, Ww
In het ziekenhuis gelegen: Meent Elzinga, Fuldastrjitte 18, Ww.
In het UMCG: Albert Damstra, Blauwlânsreed 4, Ww
Meindert Boonstra verblijft voor een langere periode in een GGZ instelling in Leeuwarden, een kaartje kan worden
gestuurd naar het volgende adres: Drie Dukatons 50, 8917 EV, Leeuwarden.

Geslaagd

Voor rijbewijs B: Jochum Boltjes, Nijewei 11, Dr.
Voor rijbewijs B: Lisa Kempenaar, Kolkensloane 14, Dr.
Voor rijbewijs B: Tjam Wiersma, Van Sytzamawei 6, Dr.
Voor rijbewijs B: Ruben Riem Vis, Van Sytzamawei 37, Dr.
Voor rijbewijs B: Ria de Jong, Terpwei 3a, Dr.
Voor rijbewijs B: Baukje de Vries, Dokkumerloane 10b, Ww
Human Recourses Management HBO4 Geeske de Vries vh Foarwei 10 Ww

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
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