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Van de redactie

In het laatste nummer van deze jaargang aandacht voor
de verschillende activiteiten die aan het einde van het
jaar in onze dorpen plaatsvinden. Afgelopen zaterdag is
de goedheiligman ook in Driezum en Wâlterswâld aangekomen en van deze happening vindt u een verslag in deze
uitgave van de dorpskrant.
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Onze ‘vaste’ rubrieken Het Pennetje en de ondernemer
stelt zich voor zijn in dit nummer weer present. Verder is
er nieuws van de basisscholen, de dorpskrant en nog een
verslag van de veekeuring tijdens de boerendag van de
afgelopen Paardendagen waarvoor in het vorige nummer
van onze krant geen ruimte meer was.
Het is wat vroeg, maar de redactie wenst u alvast een
goede sinterklaas, ‘Noflike krystdagen’ en een gelukkig
2014.

Deadline volgende dorpskrant

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen in te korten te wijzigen of wegens ruimte gebrek niet te plaatsen.
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Adverteerders in deze dorpskrant
Spar Boonstra Dokkum
Hamersma-bouwkundigadviesburo Driezum
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Dorpshuis Nije Warf 
Henk Kooistra Autoschadespecialist
RLM Benelux BV Driezum
Amarins Kindercentra Kollum
Van der Wal Auto’s Dokkum
Schildersbedrijf Braaksma Wâlterswâld
Wijnberg Vakantieverblijven Hollum Ameland
Gewoan Geertje Kapsalon Wâlterswâld
Bloemen- en Plantencentrum Hoekstra Damwâld
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Keukenmontage-C.Damstra-Driezum
Onderhouds - Renovatie & Houtbouwbedrijf Appie Postma Wâlterswâld
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf Damwâld
Auto & Motorrijschool Argus Broeksterwâld
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Kor Boersma loonwerk Damwâld
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Kommerie Meubelen Damwâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Zuivelhandel Joh. v/d Meer Damwâld
It Sneuphok Driezum
Rabobank Damwâld
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Ludema Bestratingen Dokkum
Bouwkundig Bureau Bosgraaf Wâlterswâld
Rijschool Jan van der Heide Wâlterswâld
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Handelsonderneming “Klaas Zwart” Driezum
Ruterhoekje Damwâld
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
Talma Hoeve Feanwâlden
Meta Groot Antink Driezum
Café Us Thús Driezum
Postma Verhuur Driezum
Rentmeester financieel advies Damwâld
Van der Galiën BV Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
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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
Opmaak - eindredactie

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).
Grote bestanden met “www.wetransfer.com” naar

dorpskrant.driewa@gmail.com

Klaas Heidstra Fuldastrjitte 9
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
Distributeur tel: 0511 424 611
Frits Feddema, Doniawei 137, Damwâld
Drukker Trion Grafisch Kollum
Bezorging oplage 4000 (5x800) per jaar
Dorpsbelangen Driezum-Wâlterswâld
Abonnement krant buiten Driezum-Wâlterswâld
€5,- per jaar (excl. portokosten)
Advertentie prijs op aanvraag
Aanleveren in pdf/eps vector(outlines)
Kopij in WORD document
Natuurlijk is handgeschreven ook welkom
Bankrek.nr. 3883.30.686 t.n.v. Dorpskrant

Adverteren in de dorpskrant
Het is ook mogelijk om eenmalig te adverteren,vraag naar
de voorwaarden. Advertenties moeten 1 week voor de
deadline bij ons aangeleverd zijn.
Prijzen op aanvraag.
Advertenties dienen in PDF vector outlines aangeleverd te
worden, in het gewenste formaat.
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Beste Dorpsgenoten,

Wij zijn inmiddels alweer 2 maanden werkzaam in De Nije Warf. In het begin is het niet geheel zonder slag of stoot
gegaan, maar inmiddels zijn we blij dat veel mensen de weg naar ons hebben gevonden voor zowel onze bar als onze
keuken/afhaal snacks. Natuurlijk hopen we dat we nog meer mensen welkom kunnen heten in ons mooie dorpshuis.

Inmiddels is het verenigingsleven weer gestart en zijn de activiteitencommissie en de evenementencommissie weer druk bezig met het organiseren van activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. Wij willen nogmaals benadrukken dat we onze vrijwilligers een warm hart toedragen want zonder hun hulp zouden we het allemaal
nooit voor elkaar krijgen.
Nieuwtjes

:

Happy Hour : Vanaf 1 december a.s elke vrijdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur Happy Hour in
de			
bar van De Nije Warf. Even gezellig een kaartje leggen, darten of biljarten behoort tot de
mogelijkheid of alleen even aan de bar zitten voor een praatje, het is aan jou. Graag tot
ziens in de bar.
Stijldansen :

		

Afgelopen 18 oktober was er een open les van dansschool Dansida in de Nije Warf,
helaas was er die avond zeer weinig belangstelling. Achteraf hoorden wij dat veel mensen
niet op de hoogte waren van deze avond. Daarom hebben we besloten u nogmaals de
kans te geven voor een open dansles en bij voldoende belangstelling eventueel een cursus
stijldansen te volgen in de Nije Warf.
U kunt zich opgeven tot 31 januari 2014 bij Metsje de Lang, tel : 06 24 65 69 42
of bij de Nije Warf, tel : 0511 42 19 87
Dansen is plezier voor twee, wil je dansen doe dan mee !

Ideeën : Wilt u een feestje geven? of een club opzetten ? of ..... een ander leuk idee, en u komt er even niet uit over
hoe het te regelen? Komt u dan gerust eens langs voor een vrijblijvend gesprekje wij helpen u graag op weg.
Informatie :

Voor informatie over De Nije Warf voor zowel de Activiteiten als Evenementen kunt u
terecht op de website : www.nijewarf.nl, op onze Facebooksite en de Huis aan Huis bladen.

Openingstijden van maandag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur Tel : 0511 421987 b.g.g. 06 28 81 63 84 / 06 42 65 69 42

Graag tot Ziens in De Nije Warf.
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Freonen fan De Nije Warf
Al meer dan 100 freonen voor de Warf

De afgelopen maanden is het bestuur van de ‘Freonen fan de Warf’ samen met
vrijwilligers druk bezig geweest om huis-aan-huis te vragen wie er ‘freon’ van
De Nije Warf wil worden. Dat heeft geresulteerd in een lijst van al meer dan 100
freonen.

Tussenstand

Een fantastische tussenstand in deze roerige en onzekere tijd. Dat betekent jaarlijks een mooi bedrag om te besteden
aan zaken in ons dorpshuis waar alle gebruikers iets aan hebben. Het laat in onze ogen zien dat een groot deel van de
bevolking van Driezum-Wâlterswâld-Dantumawâld het belang van het voortbestaan van De Nije Warf inziet.

Aanmelden Freonen

Om nog meer freonen te zoeken is de vereniging ook aanwezig op de winterfair op 30 november. Ook zal het bestuur
alvast ideeën op doen waar het ledengeld van 2014 aan moet worden besteed.
Het bestuur fan de freonen en de vrijwilligers hebben geprobeerd om op ieder adres persoonlijk te vragen ‘freon’ te
worden van de Warf. Dat is niet altijd gelukt. Wilt u zich toch nog aanmelden als ‘freon fan de Warf’, dan kan dat via
freonen@nijewarf.nl of bij één van de bestuursleden. Meer informatie over de vereniging en hoe het werkt, kunt u
vinden op: www.nijewarf.nl/freonen-fan-nije-warf.
Het bestuur van de ‘Freonen fan de Nije Warf’ bestaat uit Douwe Boersma (voorzitter), Helga Schaafsma (penningmeester), Tom Spiegelaar (secretaris) en Elisabeth Hoekstra.

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

waar

wanneer

Ophalen oud papier IBS
Winterfair
Jeugddisco
Ophalen oud papier Ger.Kerk
Gezinsdienst
Ledenvergadering C.P.B.
Ledenvergadering dorpsbelang Driezum
Dodenherdenking
Open week IBS Driezum
Biljarten

Driezum-Wâlterwâld
Nije Warf
Nije Warf
Driezum-Wâlterwâld
Nije Warf
Nije Warf
Driezum Us Thús
Monument Driezum
Canterstrjitte 2
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús
Driezum Us Thús

zaterdag 30 november 2013
zaterdag 30 november 2013
vrijdag 13 december 2013
zaterdag 14 december 2013
donderdag 26 december 2013
donderdag 13 februari 2014
woensdag 26 maart 2014
zondag 4 mei 2014
17 tot 21 maart
elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag

Maat klaverjassen
Darten
Klaverjassen

08.30
09.00
20.00
08.30
10.00
19.30
20.00
19.25
14.00
19.30
19.30
20.00
14.00
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Dorpsbelangen Driezum
Dorpsbelangen 100 jaar Dorpsbelang

In het kader van het 100 jarig bestaan van dorpsbelang Driezum in 2017 heeft het bestuur van
de vereniging van dorpsbelang Jouke Dantuma gevraagd een boek te schrijven . Als dorpshistoricus heeft hij er bijzonder veel zin in maar kan dit niet alleen. Daarom doen wij een oproep aan
iedereen die zich hier voor wil inzetten. Schrijft u graag of weet u veel over Driezum te vertellen
dan horen wij het graag. U kunt zich opgeven als interviewer of verteller bij Thea v.d. Berg tel.nr.
423427 na 18.00 uur of via theavandenberg-e@knid.nl

Trottoirs

Deze zomer ontving de vereniging voor dorpsbelangen een brief met daarin het verzoek om iets
te ondernemen betreffende de scheve tegels in de trottoirs. Betreffende tegels kunnen, vanwege het plaatsen van de palen voor de feestverlichting, niet goed zijn terug geplaatst. Daarom doen wij een beroep
op iedereen om de tegels in goede staat te herplaatsen. Echter voor deze zaken is het dorpsbelang niet aansprakelijk.
Voor scheve tegels verwijzen wij u naar het meldpunt van de gemeente Dantumadiel.

sinds 1917

Een tip van de Foarwei voor de feestpalen: plaats een pvc buis in de grond, vlak met de grond en plaats de feestpaal
daarin. Dicht na gebruik de pvc buis af met een deksel, vlak met de grond natuurlijk, en laat de buis staan voor een
volgend feest. Zo heb je geen gedoe met tegels.
Het volgende is overgenomen van de site van gemeente Dantumadiel:
Heeft u een melding, wens, klacht of gewoon een vraag over het onderhoud van de openbare ruimte of de afvalinzameling, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt van Gemeentewurk.

Hoe kunt u het meldpunt bereiken?
Telefonisch via 140511

Digitaal via het Meldingsformulier Dongeradeel en Dantumadiel via de centrale balie in de hal van uw gemeentehuis.

Telefonische bereikbaarheid tijdens en buiten kantooruren

Openingstijden van het meldpunt:
- maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 16.30 uur
- vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur
Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken. Bij spoedmeldingen genereert het systeem automatisch een
bericht naar de dienstdoende calamiteitendienst.
Is het geen spoedmelding dan kunt u uw melding ook doen middels het digitale meldingsformulier.

Hoe werkt het meldpunt?

Uw melding wordt via het meldingsformulier in het meldingssysteem geregistreerd en direct onder de aandacht van de
juiste verantwoordelijke gebracht. Door registratie kan de voortgang van de meldingen worden bewaakt.

Is uw melding van belang?

Uw klacht, melding of wens is voor de gemeente van groot belang voor de verbetering van uw woon- en leefomgeving.
Wacht niet te lang met melden, doe het zo snel mogelijk. Dan kan, indien nodig, ook snel worden ingegrepen.
Dan winskje wij jimme alfêst in noflike Kryst en in goede jierwiksel ta.
En dat yn it nije jier de penne mar in soad oer Driezum fertelle mei.
En dat yn it nije jier de strûkelstiennen út’e wei binne.
Bestuur dorpsbelangen Driezum
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AMARINS
AMARINS
k i n d e r c e n t r a
k i n d e r c e n t r a

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

Voordelig
Kinderopvang onbetaalbaar?

Vertrouwd
Uw kind op een vertrouwd adres

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

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

Flexibel
Opvang op maat, zoals u het wilt

Maak ook eens kennis met Amarins

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

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

kinderdagverblijven - peuterspeelzalen - gastouderopvang - buitenschoolse opvang
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Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830

Nieuws van de peuterspeelzaal
Zoals beloofd schrijven we regelmatig een stukje in de dorpskrant om u op de hoogte te houden van onze bezigheden.
Wij als peuterspeelzaal doen al een paar jaar mee aan boekenpret. Dit is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten zien dat je veel plezier aan voorlezen kunt beleven. Ook stimuleert voorlezen de taalontwikkeling.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een boek mee naar huis. Alle kinderen krijgen hetzelfde boek en we werken enkele weken met het thema wat te maken heeft met dit boek.
Dit keer was het thema voor onze speelzaal “de grote rode bus”.
We hebben de afgelopen drie weken gewerkt met het thema “verkeer” en
leren de kinderen hierdoor allerlei nieuwe begrippen aan. Zo weten onze
peuters nu dat je bij een rood licht moet stoppen en dat je, als het groen is,
weer mag rijden. Ook komen er verschillende voertuigen aan bod. Motor,
fiets, auto, wals, kiepwagen etc.
Nu we het thema verkeer hebben afgerond gaan we beginnen met het thema “sinterklaas” en daarna gaan we verder
met het thema “kerst”. Ook hier wordt weer ingegaan op alle aspecten die daar mee te maken hebben.
We merken helaas dat de groepen op onze speelzaal steeds kleiner worden. En er komen op dit moment ook geen
nieuwe kinderen bij. Daarom hebben we de afgelopen periode briefjes bij ouders van jonge kinderen bezorgd met de
oproep de kinderen op tijd in te laten schrijven voor de peuterspeelzaal. Het is namelijk zo dat een kind al ingeschreven kan worden als hij of zij 1,5 jaar oud is. Dit betekent niet dat hij of zij dan ook gelijk naar de peuterspeelzaal moet
gaan. Dit kan pas vanaf 2,3 jaar, of, als de ouders hun peuter liever later willen laten plaatsen, dan kan dat ook. Toch is
het belangrijk dat wij op tijd weten hoeveel peuters er in Driezum/Wâlterswald naar de peuterspeelzaal willen komen.
De gemeente wordt steeds kritischer en te weinig inschrijvingen kan op termijn tot gevolg hebben dat wij een groep
moeten sluiten. Dit willen we natuurlijk voorkomen want wij zijn er van overtuigd dat de peuterspeelzaal een grote
toegevoegde waarde voor ons dorp heeft! Dus bij dezen, opnieuw een oproep aan alle ouders met jonge kinderen.
Schrijf ze alvast in en dan kunt u later nog aangeven of u ze met 2,3 jaar of liever later wilt plaatsen!
Mocht u n.a.v. dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk vrijblijvend binnenlopen of even telefonisch contact
opnemen.
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: 0511-422239
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Dames spelmorgen – Soos
Ook dit jaar is er op 17 december aanstaande, om 16.30 uur, weer een kerstmiddag voor
de in de “Nije Warf”. We beginnen met een kopje koffie of thee, waarna er een kerstverhaal
wordt voorgelezen. We gaan kerstliederen zingen en besluiten deze middag met een broodmaaltijd.
De kosten voor deze middag bedragen € 20,00 per persoon.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich voor 13 december 2013 aanmelden bij:
Boukje Bakker 0511-422 694;
Sjoukje van der Zwaag 0511-421 982;
Liesbeth Hansma 0511-422 585.
Indien u opgehaald wilt worden, kunt u bellen met Wietze van der Zwaag,
telefoonnummer 0511- 421 982.

Regiopost
Regiopost- heet nu FRL-post en bezorgt door heel Friesland voor 0.40 eurocent.
Decemberzegels voor €3,80 per vel.
Hiervan gaat €0,02 cent per verkochte zegel naar SERIOUS REQUEST.
De FRL zegels en de post kunt u inleveren bij de Familie J. Postma Foarwei 87 te Wâlterswâld en bij de familie J. van der
Meulen, H.G. van der Veenstrjitte 10 te Driezum.

12

Ondernemer in de schijnwerpers
Even voorstellen: Mobiele houtzagerij Siep Dijkstra

Na tien jaar geleden te zijn begonnen met een mobiele
houtzagerij in combinatie met een vaste baan, ben ik 3
jaar geleden helemaal zelfstandig geworden.
Mijn dagen zijn gevuld met het verzagen van voornamelijk larikshout tot planken en balken.
Dit doe ik meestal thuis en een paar dagen per week op
locatie.
Sinds 7 jaar wonen en werken wij ( Siep, Baukje, Riemer en
Welmoed) op het prachtige plekje achter de”nije warf”en
krijgen hier “aardich de skonken ûnder it gat”.
Bent u nieuwsgierig naar het werken van de zaagmachine of wilt u meer informatie over onze producten?
U bent altijd welkom om “efkes te buorkjen”!
Tot ziens!
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
Lús of lûs

Hat sa’n lyts en leechlein bistje him ek ward yn ús omgongstaal? Ja, en ek net in bytsje. Grif hat der yn meispile de
earmoedige en ûnhygiënyske omstannichheden fan alear.
Wy begjinne mei de ferlykjende sizwizen.
1. Sa flau (of: sa lef) as luzen. (Dat wurdt wol fan iten sein, dêr’t
te min sâlt yn sit. Mar ek wol fan praat dat “gjin fel om ’t gat
hat”, lyk as it dan sein wurdt.)
2. Dat lân is sa keal as in lûs. (Dat doelt op greide, dy’t sa koart
ôfweide is, “dat gjin lûs dêr skrip op krije kin”. Of sa ’t ik it ek
wol heard ha, “dat men de luzen dêr wol foar de swipe opjeije
kin”.)
3. Hy is sa faai as in lús op ‘e kaam. (Faai is: Gefaarlik, noedlik.)
4. It eint as in lûs op in tarre presinning. (Presinning is in skipperswurd; it is in dekkleed fan tarre seildoek, dat oer de lûken of de
lading komt.)
5. Hy hat it dêr as in lús op in seare holle. (Pûrbêst.)
6. Men hat it slimmer mei de niten as mei de luzen. (Lytse amtners
meitsje it jin folle lestiger, as guon dy’t in pear trimen heger steane.
Mar men heart ek wol: Alle luzen bite my. En dan betsjut it:
De mindere man pleaget my.)
7. In lege pong is in lûs op dyn baitsje. (Astû gjin sinten mear hast,
dan mije de lju dy, net liker of sietst ûnder de luzen.)
8. De slieplúskes bite him, leau’k. (In fêste sizwize, as in bern nijsgjirrich en ferkeard wurdt fan sliepperigens.)
9. Dy’t in oar kieme wol (kieme mei in aparte luzekaam) moat sels gjin luzen ha. (Dy’t wat op in oar te sizzen hat
moat sels “skjin op ‘e hûd” wêze.)
10. Hy hat in lûs yn ‘t ear rinnen. (Hy hat in min sin.)
11. Ik ha der in lûs fan yn ’t ear. (Ik ha wat grútsjen heard fan wat, dat se stil hâlde woene.)
12. Hja doocht sels net en wit elk de luzen op ‘e klean oan te wizen. (Dat wurdt wol sein fan in rabbelskûte, dy ’t
sels lang net skjin op ‘e lea is. (Ferlykje mei nr. 9.)
13. Better in lûs yn de koal as alhiel neat. (Lykas mear luzesizwizen, is dat in sprekwurd út ‘e earmoedige tiid. It wol
sizze: Spek en fleis krije wy net, mar “elk bist hat syn fet”.)
14. Dy lju komme dêr yn lús en plús om. (Ek: yn lûs en mûs. Dat binne twa foarbylden fan einrym. Plús is de sammelnamme foar plúskes.)
15. Hy is út ‘e luzen. (Faker :út ‘e niten.)D.w.s. hy is út de behyplike sitewaasje dêr’t er yn siet. En dan doelt it gauris
op it finânsjele fansels.
16. De sinne stiet heech boppe ús te luzebrieden. (Dat wurdt wol sein as it simmerdei tige waarm is.)
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17. It spul hat luzen. (Ek wol: it is mis mei de lammen. Yn it algemien wol it sizze: it wól net mei it iene of it oare,
mei it bedriuw, mei de merk, ensfh. In bist dat goed yn ‘e luzen sit, wol ek net, kin net dije. Mar de sizwize hat
ek in spesiale betsjutting: De fersetslju, yn ‘e oarlochstiid, seine dat b.g. fan har organisaasje, as se murken dat
de fijân har op it spoar wie.
18. Alde huzen binne pongluzen. (D.w.s. : dy lûzje jin it jild út ‘e pong om ‘t se swier yn ’t ûnderhâld wurde.)
19. Bidlers betelje mei luzen. (Te witten, as men se in nacht opberget, dêr’t se yn ’t foarige faak om fregen.)
20. Lytse pink, gouden ring, lange loat, potslikker, luzeknipper. (Tsjin lytse bern om de fingers fan ien hân te beneamen, fan ‘e pink ôf nei de tûme ta: Pink, ringfinger, in loat of in leat is in stekling, wiisfinger, dêr’t yn ’t foarige
it board wol mei “útdweile” waard, as men mei de leppel dien hie; guon diene it ek wol mei it “mûldweiltsje”
en de tûme as lêste, dêr ’t de luzen mei deaknypt wurde koene.)
WKJ. Slachtmoanne 2013.

Kerstzang- en muziekavond
Christelijk Gemengd koor Jubilate Deo & Christelijke Muziekvereniging Excelsior
Dinsdag 24 december is er weer een kerstzang- en muziekavond in het dorpshuis “de Nije Warf”
te Wâlterswâld. Deze avond wordt georganiseerd door Christelijk gemengd koor “Jubilate Deo”
en Christelijke Muziekvereniging “Excelsior”.

“Jubilate Deo” zingt onder leiding van Henk Visser. Zij worden op de piano begeleid door Fedde
de Vries. “Excelsior” speelt onder leiding van Piet Visser. Ook zullen de jeugdleden van “Excelsior” hun bijdrage leveren. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is vrij, bij de uitgang is er een collecte voor de
onkosten.
Iedereen is van harte welkom!

Tweede kerstdag: gezinsdienst in De Nije Warf
Zoals elk jaar hopen we ook dit jaar weer met z’n allen kerst te vieren in dorpshuis De Nije Warf in Wâlterswâld. Deze
keer is het thema: ‘Heb jij het licht gezien?’. De kinderen van de kindernevendienst verzorgen een toneelstuk en voorganger is Leo Blees.
Vier je kerst met ons mee? Iedereen is van harte welkom in de sporthal van De Nije Warf. Het begint om 10.00 uur en
er is een collecte voor de onkosten. Na de dienst is iedereen uitgenodigd om met z’n allen koffie/thee/fris te drinken.
Graag tot 26 december!
Gereformeerde Kerk Driesum c.a.
www.gereformeerdekerkdriesumca.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

Cadeautip
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Opbrengst diverse collectes
Opbrengst collecte fonds verstandelijk gehandicapten

Alle collectanten en gulle gevers; dank voor jullie inzet en giften! De landelijke collecte voor dit fonds wordt ieder jaar
gehouden in de laatste week van september, dit jaar van 23 t/m 28. In Wâlterswâld werd dit jaar het mooie bedrag
opgehaald van € 636,12.
Hartelijk dank hiervoor!

Collecte van het Diabetesfonds
Wâlterwâld, 5 november 2013

De collecte van het Diabetesfonds in Wâlterwâld heeft het mooie bedrag van € 646,20 opgebracht.
Alle collectanten en gevers, hartelijk dank hiervoor.
Namens het Diabetesfonds Nederland,
Rinskje de Groot-Postma

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

Nieuws van Excelsior
Op 9 november hebben we meegedaan aan het concertconcours van de
Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân in “de Lawei” te Drachten.
Met de uitvoering van het koraal Psalm 42 werd 80 punten behaald. Met de 2 grote werken: “Night before battle” van Dean
Jones en “Broken Sword”van Kevin Houben werden eveneens 80 punten gehaald. Dit resulteerde in een knappe 1e prijs.
Wij waren erg tevreden met onze uitvoering! Foto’s van dit optreden
kunt u vinden op onze website http://www.excelsiordriwo.nl
Wij zijn nu aan de slag met de voorbereidingen voor de Winterfair in de
Nije Warf. We staan de hele dag met onze sjoelbak in de bar van de Nije
Warf. Ook verkopen een aantal leden zelfgemaakte spullen in een stand
en natuurlijk spelen we ’s middags even gezellig op de fair!
De muziek die op het moment op dinsdagavond gerepeteerd wordt is kerstmuziek. Dit voor het kerstconcert samen
met het koor Jubilate Deo op dinsdag 24 december.
Ook zijn we druk aan de slag met de voorbereidingen van ons jubileumjaar. In 2014 bestaat Excelsior namelijk 110 jaar!
Er staan verschillende dingen op het programma, in de volgende dorpskrant kunnen we u daar meer over vertellen!
Wij hopen u te verwelkomen op ons kerstconcert op 24 december om 19.30 uur in de Nije Warf te Wâlterswâld.

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
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Bericht Centrale As
Een beter gebied na de aanleg van De Centrale As, maar hoe?
Laat u informeren op woensdagavond 4 december 2013
De Centrale As is meer dan een weg alleen. Naast de weg krijgt een gebied van 7000 hectare een kwaliteitsimpuls.
Maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? Welke maatregelen worden er getroffen om het gebied rondom de nieuwe
weg beter achter te laten? Op woensdag 4 december organiseren de provincie Fryslân en de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC) een informatieavond. Op deze avond wordt ook medewerking verleend door de Noardlike Fryske
Wâlden. Gedeputeerde Johannes Kramer, Bertus Mulder van de Gebiedsontwikkelingscommissie en Douwe Hoogland
van Noardlike Fryske Wâlden praten u graag bij over de gebiedsontwikkeling rondom de nieuwe weg en het project
Energie uit hout. Om 19.30 uur bent u van harte welkom in De Pleats in Burgum.

Gebiedsontwikkeling

De Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC) heeft een visie voor het gebied opgesteld van waaruit verschillende projecten worden uitgevoerd. Er is aandacht voor thema’s als landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en
toerisme, verkeer en leefbaarheid. Op deze manier krijgt het gebied rondom de nieuw weg een flinke impuls. Onder
andere door de ontwikkeling van natuur, door herstel van de elzensingels, door het verbeteren van de landbouwstructuur en door de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden. Op 4 december vertellen leden van de Gebiedsontwikkelingscommissie u graag meer over deze maatregelen.

Energie uit hout

Het onderhoud van de vele kilometers elzensingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden resulteert in een
grote hoeveelheid snoei- en kaphout. Inzet vanuit de NFW is dit hout tot waarde te brengen.
Mei freonlike groetnis, Anita Hanemaaijer Communicatieadviseur De Centrale As
Aanwezig: ma-do-tel.06 270 510 50 email: a.hanemaaijer@fryslan.nl www.fryslan.nl / www.decentraleas.nl

Wij hopen u woensdagavond 4 december te zien in De Pleats in Burgum!
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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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Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten
Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS Fonds is opgericht door 5 mensen met Multiple
Sclerose (MS).

Tijd voor een feestje?

“Nee,
helemaal
niet”,
zegt
Pamela
Zaat,
collecte-coördinator
van
het
MS
Fonds.
Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht omdat er destijds geen voorlichting over het ziektebeeld was. MS werd
toen een spierziekte genoemd en op de enige brochure die er was stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag
de dag MS nog steeds verward met een spierziekte.
Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting gegeven. Niet alleen aan de mens met MS, maar ook aan zijn omgeving en behandelaars. Er zijn vele brochures ontwikkeld.
Mensen met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om hen te laten kijken naar hun mogelijkheden.
Het onderzoek richt zich op het heden en heeft daarbij de
kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu
nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in
op een beter leven met MS vandaag (en morgen).
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei
fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander.
Soms zie je niks aan mensen met MS. Zij lijken normaal te
functioneren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer
en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging.

Collectanten zijn hard nodig!

Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van
de coördinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1
avond per jaar in! De collecteweek is van 18-23 november.
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons werk? Bel met 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.
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100 jaar Wynroas in Wâlterswâld
Op 10 mei 2014 wordt stil gestaan bij het 100-jarige jubileum van de Christelijke basisschool “de Wynroas” in Wouterswoude. In die 100 jaar is er veel gebeurd en zijn er dus ook veel herinneringen op te halen. Samen met oud-leerlingen
en belangstellenden hopen we dit bijzondere jubileum te mogen vieren. Het programma ziet er in het kort als volgt
uit: inloop tussen 13.00 en 13.30 uur in dorpshuis de “Nije warf”, aan de Foarwei 31 in Wâlterswâld. De gasten worden
daar gastvrij onthaald met een heerlijk kopje thee of koffie en iets lekkers daarbij.

Oproep voor oude foto’s en ander beeldmateriaal

De reünie wordt officieel geopend door de algemeen directeur van PCBO
Dantumadiel, dhr. K. Fokkinga. Vervolgens is er gelegenheid om de school
aan de Foarwei 23 te bezichtigen. Er ligt lesmateriaal dat de afgelopen eeuw
is gebruikt en we willen zoveel mogelijk fotomateriaal uit de afgelopen 100
jaar aan onze gasten tonen. Ook zullen er filmbeelden worden vertoond,
voor zover deze voorhanden zijn. Om veel materiaal te kunnen laten zien
hebben we ieders hulp nodig. Daarom de oproep: als u foto’s film of ander materiaal heeft dan zou het mooi zijn dat ook anderen daarvan kunnen
meegenieten. U kunt uw digitale (evt. ingescande) foto’s (JPG) sturen naar
wynroas100@hotmail.nl. Ook belevenissen, anekdotes en sterke verhalen
van vroeger zijn meer dan welkom. Als er voldoende materiaal is dan willen we een soort herdenkingsboekje maken waarin de mooiste verhalen en
foto’s worden gebundeld.
’s Middags zullen ook de Gereformeerde kerk aan de Foarwei 29 en de Geref. Kerk vrijgemaakt aan de Tsjerkeloane 12 in Wâlterswâld voor een bezichtiging zijn geopend.

Buffet in de Nije Warf

Rond 17.00 uur is het reünieprogramma ten einde. Desgewenst kunnen onze gasten intekenen voor een aansluitend
buffet in de “Nije Warf”. Dit buffet opent om 17.30 uur en kan doorgang vinden wanneer hiervoor 20 of meer aanmeldingen zijn.
De kosten voor alleen bezichtiging, koffie/thee met oranjekoek en een herinneringsboekje bedragen € 7,50. Voor het
buffet wordt € 20,- extra in rekening gebracht.

Aanmelden

Aanmelding voor de reünie kan tot en met 31 januari 2014. U kunt zich in principe alleen digitaal aanmelden. De aanmelding kan worden gedaan op de site: http://tiny.cc/wynroas100
Op de aanmeldingssite kunt u naast uw n.a.w.-gegevens ook aangeven of u van het buffet gebruik wilt maken, of u een
dieet volgt, enzovoort.
Zodra uw bijdrage binnen is op bankrekening: NL75RABO0123674093 ten name van M. Boersma-van der Laan, is de
aanmelding afgerond. Mocht u geen computer hebben dan verzoeken wij u om iemand de aanmelding voor u te laten
doen, waarbij we er van uitgaan dat dit ook uw contactpersoon zal zijn als er nadere mededelingen naar u moeten
worden gestuurd.
We hopen u en vele anderen te mogen begroeten op 10 mei 2014, daarom het verzoek om zoveel mogelijk (oud)leerlingen en medewerkers, bestuursleden, enz. hiervan op de hoogte te stellen.
Eventuele vragen? U kunt ze mailen naar: wynroas100@hotmail.nl . U kunt ze ook telefonisch stellen aan dhr. W. van
der Zwaag, 0511-421982.
Kent u mensen die vroeger ook op onze school hebben gezeten (of gewerkt)? Nodig ook hen uit! Hopelijk hebt u er,
net als wij, zin in! We hopen 10 mei a.s. u, veel andere oud leerlingen en belangstellenden te kunnen verwelkomen!

De Reüniecommissie

Wietze van der Zwaag, Joukje Hamersma, Minke Boersma en Jan Fokkens.
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Nieuws van IBS Driezum
ten gaan. Daarom was er deze keer een kinderlotenboom
waar de kinderen hun geluk konden beproeven.
Geheel nieuw op het jaarlijks herfstfeest was de verkoop
van suikerspinnen die werd verzorgd door Sarah en Mirjam.
Na een gezellige goedbezochte
avond, was het dan tijd voor de
prijsuitreiking.
Na eenentwintig jaar onze school te hebben schoongemaakt, heeft Jemmie afscheid genomen van IBS Driezum.
Ondanks dat Jemmie er niet van houd om in het middelpunt van de belangstelling te staan wilden we dit niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Dus togen alle kinderen en juffen van IBS Driezum op 1 oktober uitgedost
als schoonmakers naar de Nieuwe weg om Jemmie te verassen met een lied, bloemen en een kadootje. Voor alle
kinderen was er
een traktatie van
Jemmie.
Op 8 oktober
werd het projekt
“traditie in beweging” ingeluid met
een optreden van
een heuse folklore
dansgroep.

Herfstfeest

Ook werd er hard gewerkt aan de werkjes voor het herfstfeest. Met een knipoog naar het thema van de kinderboekenweek “klaar voor de start” werden er prachtige klompen met zeiltjes gemaakt ook omdat er in de bovenbouw
werd gewerkt over Nederland.
Het herfstfeest was dit jaar op 18 oktober. In het kader
hiervan werden echtpaartjes gemaakt van maiskolven.
Waarbij de kinderen al hun fantasie konden gebruiken om
er iets moois van te maken. Niet in de laatste plaats omdat er prijzen te verdienen waren.
De Zonnebloemen waren dit jaar hoger dan ze in jaren zijn
geweest. Mocht u nu denken dat het gewoon een groeizame zomer is geweest dan vergist u zich. Dit was namelijk
het resultaat van geheime bemestingsplannen. Die tot op
de dag van vandaag niet zijn ontrafeld.
Het rad van avontuur was na een jaartje afwezigheid (tot
grote teleurstelling van de “ oude garde”) weer in volle
glorie terug. De loten vonden gretig aftrek en het was
weer een succes als vanouds. Toch wilde de “jonge garde”
de lotenboom van vorig jaar niet roemloos ten onder la-
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De huidige direkteur Wolter van
der Heide nam de prijsuitreiking
voor zijn rekening. De uitslagen
waren als volgt:

Zeilklompjes Bovenbouw
1. Eelke Uiterdijk
2. Melissa Klaver
3. Jacco Reitsma

Zeilklompjes Middenbouw
1. Rebecca Veenstra
2. Angelina de Vries
3. Sven Weidenaar

Maispoppetjes onderbouw
1. Rients Auke van der Bosch
2. Roan Weidenaar
3. Sven Weidenaar

Maispoppetjes bovenbouw
1. Johan van der Meer
2. Christina Bruining
3. Gerard Lammers

Maispoppetjes middenbouw

1. Rikus van der Bosch
2. Andries Posthuma
3. Thomas Bruining
De Rollade werd dit jaar door Saakje in de wacht gesleept.
Zij wist het gewicht op maar liefst twee gram nauwkeurig
te raden. Al met al was het weer een geslaagde avond.
Maar op dit moment wordt er alweer stevig nagedacht
over wat er op de verlanglijst van Sinterklaas moet komen.
Wellicht dat hij dit jaar ook weer een bezoek gaat brengen
aan IBS Driezum. Hierover de volgende keer meer.

Zonnebloemen (foto’s zie pagina 25)
1. Thomas Bruining 360cm hoog
2. Christina Bruining 350cm hoog
3. Arend Visser en Jitske Boltjes 330cm hoog

Volop genieten...
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Húsflyt
De wâldbeantsjes wurde út harren jaske holpen.

Jouke van den Berg (L) en Cor Elzinga

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

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

�������� ��������� ���������
centraal telefoonnummer (0511) 42 63 33
www.rabobanknoordoostfriesland.nl
Vestigingen: Anjum, Damwâld, De Westereen, Dokkum, Feanwâlden,
Ferwert, Nes Ameland, Oosternijkerk en Schiermonnikoog
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Tjeerd Elzinga
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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:
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:
•
•
•
•
•
•
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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.

Verslag 10e veekeuring boerendag 27 juli 2013
Het was al vroeg in de morgen, toen de veewagens aan kwamen rijden met de dieren, voor het opmaken voor de show.
Het was dit jaar voor het eerst, dat de koeien onder de partytenten konden staan, vanwege de weersverwachting met
heel veel zon en warmte.
De veekeuring kon om 9 uur beginnen met 170 dieren. De juryleden kwamen dit jaar uit Engeland en dit waren John
Gribbonen en Mark Nutsford. De juryleden van de showmanship waren Britte Nooijens en Lars van Loenhout. De foto’s
zijn gemaakt door Els Korsten en de sfeerfoto’s zijn gemaakt door Lia van der weg - Bosgraaf.

De uitslagen

Oudere koeien: Kampioen: Topsross Hilda 38 vader Stormatic. Eigenaar: Mts. Jacobi Garyp. Reservekampioen: Jantje
146. Vader talend. Eigenaar: Mts. Reitsma Driezum.
Jongere koeien: Kampioen: Wageningen Sjoukje 61 Eigenaar: Mts. Hoeksma Westergeest. Reserve kampioen: Marie
349 vader: Shottle. Eigenaar: Mts. De Groot Oudega.
Vaarzen kampioen: Hiltje 388 vader: Leonard Aa. Eigenaar: Mts. Reitsma Kloosterman Broeksterwâld. Reserve kampioen Geeske 288 RF vader Savard. Eigenaar: Mts. Reitsma-Kloosterman Broeksterwâld.
Pinken kampioen: Stuurman Atwoord Lynx. Vader Atwood. Eigenaar: Lawerman Hiaure. Inzender: Yme Paul Lawerman.
Reserve kampioen: Topsross Jaan 600. Vader Acme. Eigenaar: Mts. Jacobi Garyp.
Oudere kalveren: Kampioen A.L.H Alaske. Vader Shamrock. Eigenaar: A.L.H.Genentics B.V. Damwâld. Inzender: Bertina
Dijkstra. Reserve kampioen Wesselcerest Cameron Angel. Vader Cameron. Eigenaar: A.L.H Genetics B.V. Damwâld.
Inzender: Erika van der Molen.
Middenkalveren: Kampioen Lilly RC P. Vader Ladd p Red. Eigenaar: A.L.H. Genetics B.V Damwâld. Inzender: Lytse Durk.
Reservekampioen Kruddikker golden. Vader Deen vaser gold chip. Eigenaar: Mts. Lawerman Hiaure. Inzender: Nykle
Jacob Lawerman.
Jongere kalveren: Kampioen Koarnwert wikje 477. Vader Mo boy red. Eigenaar: J. Bakker Ginnum. Inzender: Marianne
Bosch. Reserve kampioen Juweeltje 852. Vader Delta g force. Eigenaar: EHI Hettinga Cornjum. Inzender: Jelle Postma.
Beste voorbrengen jongvee kampioen t/m 8 jaar Andries van der Woude
Kampioen 9 t/m 12 jaar Siebrigh Dijkstra
Kampioen 13 t/m 16 jaar Bertina Dijkstra
Kampioen 17 jaar en ouder Janneke Altenburg
Beste bedrijfcollecties jongvee 1. A.L.H. Genetics Damwâld. 2. Mts. Hoekstra-Cuperus Aldtsjerk. 3. Mts. Visser-Visser
Broeksterwâld.
Nadat de keuring net was afgelopen, kregen we een plensbui, zodat de huldiging voor de kampioenen helaas niet door
kon gaan.
Graag willen wij iedereen bedanken voor deze
show. In het bijzonder de veehouders sponsors
en stipers uit de opstreek.
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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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Sinterklaas 2013 Driezum/Walterswald
Ook dit jaar kwam sinterklaas weer aan in Driezum/Wâlterswâld. In een mooie sportieve cabrio reed sinterklaas
richting de Nije Warf, maar natuurlijk pasten hier niet alle
zwarte pieten in. Op diverse voertuigen, onder andere
een kart & scooter kwamen deze in een stoet achter de
cabrio aan. Na dit welkom mochten alle kinderen + ouders/pake’s beppe’s en noem maar op naar binnen gaan.
O jee, er ontstond een probleem. Sinterklaas had 10 pieten meegenomen, maar telde er maar 8. Er waren 2 verliefde pieten aanwezig, gelukkig kwamen deze later wel
in de zaal. Met veel hulp van de kinderen ging Sinterklaas
verliefd piet en verliefd pietje trouwen. Met veel confetti
werd het huwelijk wel heel erg leuk! Helaas had Sinterklaas techniekpiet in Spanje gelaten en ging er iets mis
met de versterker, maar de pret was er niet minder om.
Iets eerder dan gepland gingen de kinderen naar buiten &
mochten ze de verliefde pieten uitzwaaien.
Dit jaar hadden we ook weer een opdracht zodat de kinderen een cadeautje konden winnen. Maar liefst 50 kinderen hadden een tekening of knutselwerkje gemaakt.
De kinderen mochten deze vrijdagavond persoonlijk inleveren bij de ‘muziek piet’. Doordat de zwarte piet moeilijk
een keuze kon maken hadden we maar liefst 11 prijswinnaars. Deze kinderen mochten zaterdag natuurlijk even
bij Sinterklaas op ’t podium komen om een cadeautje te
ontvangen.
Als laatste willen we nog even al onze sponsors bedanken
die dit mede mogelijk hebben gemaakt, ondanks de crisis
stond iedereen weer paraat ons te sponsoren zodat we
dit feest weer konden organiseren. TOP!!
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Foto’s gevraagd voor 25ste Paardendagen
In het nieuwe jaar hoopt de Stichting Paardensport Driezum-Wâlterswâld voor de 25ste keer de Paardendagen te organiseren. In dat kader is de organisatie op zoek naar foto’s. Van enkele edities zijn complete fotoreportages gemaakt.
Van vele jaren zijn er echter weinig foto’s, vooral de beginjaren vanaf 1989. Wie heeft zelf foto’s gemaakt? Graag wil de
organisatie deze in scannen of deze digitaal van u ontvangen.
U kunt contact opnemen met Meent Wiersma, Van Sytzamawei 15 in Driezum. Telefoon 0511 – 423142, e-mail meent@
no15.nl

De kampioen in 1991, Djoerd Elzinga uit De Westereen met de pony Polly

Opbrengst collecte diabetesfonds
De collecte van het Diabetesfonds in Wâlterwâld heeft het mooie bedrag van € 646,20 opgebracht.
Alle collectanten en gevers, hartelijk dank hiervoor.
Rinskje de Groot-Postma
Namens het Diabetesfonds Nederland
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren

8 okt 2013 Alieke, d.v. Kornelis Schaafsma en Aafje Zwaagstra, Eastwâld 27, Dr.

Overleden

29 juni 2013 Mw. Akke Jacobs-van der Veen, 90 jaar, Foarwei 43, Ww.

Getrouwd

13 sept 2013 Gert den Hartog en Petra Prosje

Verhuisd

Vanuit Broeksterwâld zijn op de Van Sytzamawei 19 Dr, komen wonen, de familie H.S. Rozema.
Familie R. den Hartogh van de Achterwei 1 Ww, naar de Achterwei 10a Ww.
Vanuit Maartensdijk de familie J.W. de Kloet naar de Achterwei 1 Ww.
Op de Foarwei 5 Dr zijn komen wonen Gert en Petra den Hartog-Prosje.

In het ziekenhuis gelegen / Ziek thuis

In het ziekenhuis gelegen en nu nog ziek thuis, Geertje van der Werff, Fuldastrjitte 10 Ww.
Lieuwe en Geartsje fan der Werff, wolle elkenien betankje foar de protte kaartjes, telefoantsjes en besites, tidens Geartsje har ferbliuw yn it sikehûs.

Opbrengst collecte Fonds verstandelijk gehandicapten
Alle collectanten en gulle gevers; dank voor jullie inzet en giften! De landelijke collecte voor dit fonds wordt ieder jaar
gehouden in de laatste week van september, dit jaar van 23 t/m 28 september.
In Wâlterswâld werd dit jaar het mooie bedrag opgehaald van € 636,12.
Hartelijk dank hiervoor!
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Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld

Diensten om 9.30 u. en 14.00 u.
1 dec. Dhr. J.Y. vd Wal De Westereen
Ds. R. de Pee Feanwâlden
8 dec. Morgendienst om 11.00 u.
Ds. G. v. Wieren Tw.heide
lofprijsdienst
15 dec. Ds. A.J. Fraanje Drachten
Ds. J. vd Goot Dokkum
22 dec. Dhr. L. Blees Damwoude
Geen dienst
25 dec. 1e Kerstdag Leesdienst
26 dec. 2e Kerstdag Dhr. L. Blees
Damwoude 10.00 u. Nije Warf
29 dec. Dhr. J.N. Dijkshoorn Nijbeets
Dhr.T.R.A. Simonides
31 dec. Oudejaarsdag Leesdienst 19.30 u.
1 jan. 9.30 u. Leesdienst 		
5 jan. Ds. J. Bakker Feanwâlden
Ds. Timmer Damwâld
12 jan. 11.00 u. Ds. H.F. de Vries Dokkum
Ds. Schreurs Hogebeintum
19 jan. Dhr. J.Y. vd Wal De Westereen
Ds. R. de Pee Feanwâlden
26 jan. Ds. C. Neef Kollum
KSG-dienst
2 febr. 11.00 u. Ds. J. Droogsma
Ds. R. de Pee Feanwâlden
9 febr. 11.00 u. Voorber. H.A.
Ds. de Jong Rinsumageast
Ds. Fraanje Drachten
16 febr. 11.00 u. Ds. L. Kramer H.A
Ds. A. Bouman Leeuwarden
23 febr. Ds. C. Neef Kollum
Dhr. J.Y. v.d. Wal De Westereen

Hervormde Gemeente Driezum
Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur
1 dec. Ds. Tramper
Ds. Tramper
8 dec. Ds. Tramper
Ds. Tramper
15 dec. Ds. Tramper
Ds. Tramper
22 dec. Ds. Molenaar
Ds. Molenaar
25 dec. Ds. Tramper
Ds. Tramper
26 dec. Ds. Tramper
29 dec. Ds. Boogert
Ds. Boogert
31 dec. Ds. Tramper 19.30 u.
1 jan.
34

Ds. Tramper 10.00 u.

Geref. Kerk vrijgemaakt “De lichtbron” Wâlterswâld
Diensten om 9.15 u. en 13.45 u.
1 dec. Ds. J.M. Burger (Franeker)
Leesdienst
8 dec. Ds. T. Groenveld (Roodeschool)
Ds. T. Groenveld (Roodeschool) - Voorbereiding
Heilig Avondmaal
15 dec. Ds. D. Noort (Noordhorn) –
Viering Heilig Avondmaal
Leesdienst - Nabetrachting Heilig Avondmaal
22 dec. Leesdienst
Ds. H.J. Siegers (Sneek)
25 dec. woe.(1e Kerstdag) Leesdienst
Leesdienst
Do. 26 dec. (2e Kerstdag)
Viering Kerstfeest als gemeente (vermoedelijk 		
aanvang 10.00 u.)
29 dec. Leesdienst
Leesdienst
31 dec. Di.(oudejaarsdag) Avonddienst 				
(aanvang 19.00 u.) - Leesdienst
1 jan. Woe Morgendienst (aanvang 10.00 u.) – 		
Leesdienst

Hervormde Gemeente Wâlterswâld

Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur
1 dec. 1e Advent Dr. P. Vermeer Wezep
Dr. P.Vermeer Wezep
8 dec. Ds. L.H. Oosten Driezum
Ds.L.H. Oosten Driezum
15 dec. Prop. M.A. Post Hasselt
Prop. M.A. Post Hasselt
22 dec. Ds. C. Stelwagen Damwâld
Ds. C. Stelwagen Damwâld
25 dec. 1e Kerstdag Prop. T.J.Lukas
Prop. T.J.Lukas IJsselmuiden
26 dec. 2e Kerstdag Prop. M.A. Post Hasselt
Kerstfeest Zondagsschool en Jeugdvereniging
29 dec. Ds. L.H.Oosten Driezum
Ds. L.H.Oosten Driezum
31 dec. Oudejaarsdienst 19.30 u.
Ds. C. Stelwagen Damwâld
1 jan. Nieuwjaarsdienst 10.00 u.
Ds. C. Stelwagen Damwâld
5 jan. Ds.L.H. Oosten Driezum
Ds. L.H. Oosten Driezum

Het pennetje
• Wie ben je?
Melanie Mertens

• Favoriete muziek?
One Direction

• Roepnaam
Melanie

• Heb je ook hobby’s?
Ja, Turnen en Acro

• Hoe oud ben je?
10 jaar

• Favoriete eten?
Pizza, hutspot en patat

• Waar woon je?
Fuldastrjitte 7 Wâlterswâld

• Wat wil je later worden?
Werken in een recreatieteam op
een camping

• Heb je ook broers of zussen?
Ja, 3 zusjes Nadien, Dorinda, en
Evelien

• Ik geef het pennetje door aan:
Geertje Bijlsma

• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 7
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Uitslagen van de Lampex 2013
30. De Bikkelbeertjes
31. De Wylde Wiven
32. Team Damwâld
33. Skroeiend Rubber
34. Honkpoeskes
35. De Stappers
36. De Daltons
37. De Zwarte Jongens
38. Lit se mar rinne
39. De Walrussen
1. De Broeksters

40. De Stropers

2. De Hurddravers

41. De Pierewaaiers

3. De Trochsetters
4. De Lânrotten
5. De Waldpyken
6. Team Makja
7. De Wrotters
8. Ut Grutte Slokje
9. The Highlanders
10. Team Zuid-Oost
11 Wat binne wy moai fuort net?
12. De Bikkels
13. Non Dripping
14. De Slappe Pompers 2
15. De Slappe Pompers 1
16. De Pelgrims
17. Dreamteam Damwâld
18. De Mudrunners
19. De Zwalkers
21. Waldmagic
22. Knoffelharken
23. Ben de weg kwijt!
24. De Vieze Vriezen
25. De Survivors
26. The Avengers
27. De Hurdhouten Bolstienen
28. Heidstreentjes
29. The Mighty Monkeys
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Winnende teams van de kinderlampex
De klauteraapkes (11 t/m 13 jaar)
De Wrotmuzen (8 t/m 10 jaar)
De smoarge bargen (leukste teamnaam)

TALANT zoekt …MEELEEFGEZINNEN
Nieuwe Meeleefgezinnen, waar een kind met een beperking meer dan welkom is.
Dit betreft de hele provincie Friesland.

Is dit iets voor u of kent u iemand binnen uw netwerk die dit zou willen doen??.

Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking (en eventuele bijkomende problemen) kunnen soms om verschillende redenen niet in hun eigen gezinssituatie opgroeien. Binnen een meeleefgezin wordt zorg geboden aan een kind/
jongere met een verstandelijke beperking, waarvan de verwachting is dat hij/zij het beste kan functioneren/opgroeien
in een gezinssituatie. Een meeleefgezin kan op deze manier een gezin ondersteunen door het kind/jongere volledig of
deeltijd bij hen te laten wonen en op te nemen in de gezinssituatie. Talant wil de kinderen/jongeren die in een meeleefgezin wonen een veilige woonplek met structuur en regelmaat bieden, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen!
Het uitgangspunt binnen Kind & Gezin is dat een gezinssituatie primair de ‘opvoedingssituatie’ is voor een kind. In
nauw overleg met de ouders/voogd zorgt het meeleefgezin voor het kind/jongere. Waar mogelijk nemen de ouders
delen van de zorg van hun kind weer voor hun eigen rekening. Het behouden en onderhouden (indien mogelijk) van
een goede band met de ouders is hierbij een belangrijk gegeven. Het meeleefgezin wordt begeleid door een ambulante gezinsondersteuner. Deze komt regelmatig op huisbezoek bij het meeleefgezin en heeft nauw contact met een
multidisciplinair team. De ambulant gezinsondersteuner onderhoudt ook contacten met de ouders en werkt vanuit het
systeemgericht werken.

Wij vragen
•
•
•
•

•
•

Goede communicatieve vaardigheden
Bereidheid tot samenwerken
Reflectievermogen
Pedagogische bekwaamheid en bij voorkeur bevoegdheid
(één van de meeleefouders heeft minimaal een MBO diploma op uitstroomniveau 4, bijvoorbeeld Z, SPW-VG,
of hoger, bijvoorbeeld HBO-V, SPH)
Inzicht in de eigen gezinsprocessen, gerelateerd aan een opname van een kind/jongere met een beperking in
het gezin, en competenties om deze processen aan te gaan
Een gezinsklimaat waarin het accent ligt op het vergroten van de mogelijkheden

Wij bieden

Een overeenkomst van opdracht met Talant met een basisbedrag per maand en een aanvullende dagvergoeding afhankelijk van de leeftijd van het kind (beide bedragen zijn bruto bedragen).

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. de Haan , teamleider gezinsondersteuning, telefoon
06 – 17 26 66 39.
Uw reactie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u mailen naar Ja.d.Haan@talant.nl
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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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