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Van de redactie

Activiteiten in de Warf

4 Inmiddels zijn we alweer een eindje op weg in 2014. In
deze dorpskrant vindt u een verslag van muziekvereniging
5 “Excelsior”, die op 7 januari van dit jaar 110 jaar heeft be6 staan en er zullen dit jaar nog meer activiteiten worden
georganiseerd. De aanmeldingen voor het 100 jarig be7
staan van de “Wynroas” is in volle gang.
7
In de “Nije Warf” zal er weer van alles te doen zijn voor
7 jong en oud, teveel om op te noemen. Voor Club Play is
9 nu “CLUB ENERGY” in de plaats gekomen met een nieuwe
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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

Stuur kopij en advertenties naar:

dorpskrant.driewa@gmail.com

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 Ww tel: 0511 425 671
Geke v/d Meer Fuldastrjitte 9 9113 PK Wâlterswâld
Redactie- en kopijadres Dr tel: 0511 425 325
Elsa Veenstra, Nijewei 9, 9114 RS Driezum
Opmaak/eindredactie tel: 0634305785
Klaas Heidstra 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

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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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

Stand van zaken dorpshuis De Nije Warf
Sinds september 2013 runt Ate Meindertsma het dorpshuis als nieuwe beheerder. Omdat wij als bestuur hierover
regelmatig vragen krijgen, vermelden we nog even in het kort hoe de gang van zaken in grote lijnen werkt. Stichting
Dorpshuis de Nije Warf blijft zelfstandig opereren en verpacht het horecagedeelte
aan de beheerder. Andere inkomsten zijn huur (van zalen, Peuterspeelzaal en sportzaal). De belangrijkste inkomsten voor de Stichting zijn dus de pacht en diverse zaalhuren. Daarnaast worden er door de Activiteiten- en Evenementencommissie dingen
georganiseerd waar Stichting Dorpshuis De Nije Warf geheel of gedeeltelijk de opbrengst van ontvangt.
Voor het huren van de sportzaal of een zaal in de Nije Warf voor bv. een vergadering, bijeenkomst van familie of
buurtvereniging, een dart-, klaverjas-of biljartavondje in de bar, informatie over catering of andere verzoeken, vragen,
ideeën, of een offerte, kunt u contact opnemen met Ate Meindertsma.
De geplande activiteiten en bijeenkomsten in de Nije Warf kunt u elders vinden in deze dorpskrant en staan ook vermeld bij de Agenda op de website van de Nije Warf: www.nijewarf.nl Op deze website kunt u tevens nieuws en andere
informatie over het dorpshuis zelf, maar ook over plaatselijke verenigingen lezen.
Nogmaals willen we benadrukken dat het dorpshuis beslist niet zonder vrijwilligers kan bestaan: 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!

Vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid, voor nu en in de toekomst.

Ook dank aan het bestuur en leden van de vereniging ‘Freonen fan de Nije Warf’, de officiele oprichting is ondertussen een feit. Het feit dat er al ruim 100 leden zijn, doet ons goed
en geeft vertrouwen voor de toekomst. Wilt u meer informatie of misschien wel Freon
worden, kijk dan op www.nijewarf.nl/freonen-fan-nije-warf of stuur uw bericht naar:
freonen@nijewarf.nl

Klusjesdag 22 maart

Ook dit jaar organiseert het bestuur weer een Klusjesdag in het kader van NLdoet, waarvoor we een financiële bijdrage
ontvangen van het Oranje Fonds om materialen aan te schaffen. Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig (mensen die
al vrijwilliger (geweest) zijn, maar ook nieuwe vrijwilligers!) die ons komen helpen op zaterdag 22 maart van 8.30 tot
16.30 uur, de hele dag of een dagdeel. Voor eten en drinken zorgen wij uiteraard.
Er zijn kleine reparaties te doen en ook schilderen en schoonmaken staat op het programma. Jongelui, dames en heren,
iedereen is welkom! Wie helpt mee om de kluslijst af te vinken? We maken er een gezellige dag van, met als eindresultaat een netjes en schoon dorpshuis.
U/Jij kunt zich hiervoor aanmelden - uiterlijk 15 maart - via mail: bestuur@nijewarf.nl
of telnr. 0511- 42 30 75 of de website www.nldoet.nl via “Klus zoeken” NL doet, u/jij ook?
Nu wij weer in rustiger vaarwater terecht komen, hopen wij dat er nog een aantal dorpsgenoten zijn die het aandurven
ons bestuur te komen versterken. WIE OH WIE komt ons helpen? Voor informatie over en/of opgave als bestuurslid,
kunt u contact opnemen met Marten Faber via telnr: 0511- 42 25 44 of mailadres: ma.faber@knid.nl

** Voor meer informatie kunt U ook terecht op onze website www.nijewarf.nl
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Dorpsbelangen Driezum
Dorpsbelangen

Uitnodiging ledenvergadering
26 maart 19.45 in de bovenzaal van café Us Thús
sinds 1917

Het bestuur van de vereniging van dorpsbelang Driezum nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 26 maart a.s. om 19.45 uur in de bovenzaal van café “Us Thús”.Ook niet-leden zijn van harte welkom. Na het doornemen van de reguliere zaken zullen de volgende onderwerpen ter sprake komen.

Herinrichting Ophuystrawei

Van de gemeente ontvingen wij de mededeling dat de gemeente dit jaar geld beschikbaar heeft voor het herstraten
van het gedeelte Ophuystrawei tussen de Foarwei en Singel. Dit is een mooie gelegenheid om de straat ook te her
inrichten. Een eerste schets is hiervoor opgesteld. Deze wil de gemeente graag in een gesprek met u, als bewoner, bespreken. Daarom hebben wij dhr. Brenni Altena van Wurken en Grûnsaken van de gemeente Dantumadiel uitgenodigd
zodat u nu nog de mogelijkheid krijgt voor inspraak door op de schets te reageren!

Presentatie: “ Els op it hiem” door VALD en LBF

Er wordt een presentatie gegeven over het elzensingelbeheer, over ons landschap en de kapcyclus van de elzen. Wat
doet VALD in onze gemeente aan het agrarisch natuurbeheer en wat doet LBF aan de elzensingels in de Walden?
(VALD = Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel. LBF = Stichting Landschapsbeheer Friesland)

Het boek over Driezum

We hebben reeds een schrijver, Jouke Dantuma, en een vormgever, Rones Huisma, bereid gevonden om het boek
gestalte te geven maar daarmee zijn we er nog niet. Het is een enorme klus om een boek over Driezum te schrijven,
over alle huizen enz. Daarom doen wij een beroep op u allen.

Oude foto`s of ander materiaal over woningen in Driezum

Wilt u meewerken aan het binnen halen van informatie en/of het schrijven van een bepaald onderwerp wat u aanspreekt, geef het dan door aan dorpsbelang. Binnenkort ontvangt u een formulier met de vraag, wat weet u over uw
woning te vertellen. Hierop kunt u invullen wat u van uw woning weet zoals b.v.: wanneer is uw huis gebouwd, stond
er vroeger nog een woning in uw tuin, stond er een schuur, was het voorheen een winkel, wie hebben er gewoond en
heeft u nog oude foto’s, heeft u nog een koopakte enz. Of heeft u informatie over andere huizen in Driezum. Kortom
alle informatie over woningen in Driezum zijn van harte welkom.
Het bestuur.
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Wat is er te doen in de Nije Warf

KWAB 5 april!

Zaterdag 5 April 2014 word er een ware KWAB georganiseerd. Gekke naam?! ja.. zo gek dat hij makkelijk te onthouden is! De beurs is in de vorm van tafelverkoop, je
verkoopt dus je eigen spullen. Dingen die verkocht mogen
worden op deze beurs zijn; Dames en/of heren kleding,
kleding accesoires, maar ook woonaccessoires! Je huis en
je kledingkast hervullen voor weinig geld, wie wil dat nou
niet?! Lijkt dit je wel wat? En wil je graag een extra centje?
Kaarten voor deze avond kunt u kopen bij de ingang van Dan kun je je opgeven!! Informatie en/of opgave kan via;
de zaal. Er staan weer geweldige prijzen op u te wach- kwabwouterswoude@hotmail.com
ten. Ditmaal geldprijzen en enkele luxe prijzen. Iets andere prijzen dus dan de vorige keren. Nog meer een reden om nu te komen, want wie niet waagt, die niet wint!

vrijdag 7 maart Bingo

Na enkele grote successen hebben wij, als evenementencommissie, besloten om weer een
daverende bingoavond te organiseren. Deze
avond zal gehouden worden op vrijdag 7 maart
2014 in dorpshuis ‘de Nije Warf’ te Wâlterswâld. Om 20.00 uur hopen we van start te gaan.

De opkomst van de vorige bingoavonden was meer
dan geweldig. We verwachten u en jullie nu ook weer
allemaal in ons mooie dorpshuis! Na afloop kunnen
u en jullie gerust even na blijven praten in de bar. Dit
onder het genot van een hapje en een drankje.
Nodig ook gerust vrienden, familie en buren uit, want:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Ladies Fair

Ladiesfair: vrijdag 21 maart is er weer een ladiesfair in de
Nije Warf. Dit begint om 18.30 en duurt tot 22.00 uur.
Er zijn ± 25 verschillende standhouders. Kleding, sieraden,
kapster, schoonheidsspecialist, haken, woonaccessoires,
speelgoed, bloemen, tassen, parfum, eten, drinken en
noem maar op.

Spijkerslaan

Dit alles voor maar €2,Wij hopen alle Ladies te verwelkomen!

Zaterdag 29 maart hebben we weer het
kampioenschap spijkerslaan.
Inschrijven kan vanaf 20.00 tot 20.30
uur. Kosten zijn €3,-. Jullie komen toch
ook?
En vrouwen …. Jullie kunnen de mannen ook wel een poepie laten ruiken!! Kom op … & tot
ziens!

Zie www.nijewarf.nl/agenda voor de volledige agenda
7

8

Ondernemer in de schijnwerpers
Even voorstellen: Sjouke van Tuyl.

Goedendag dorpsgenoten.
Onder de naam Van Tuyl Loonwerken ben ik in het voorjaar
van 2007 voor mezelf begonnen als Zzp’er. Eerst nog na de
studie, in weekenden en vakanties. Toen de studie klaar was
ben ik volledig als zzp’er aan de slag gegaan. Hierbij verhuur
ik mezelf uit aan andere bedrijven in meerdere sectoren.
Deze werkzaamheden zijn veelal seizoenspieken waarbij
bedrijven tijdelijk extra personeel nodig hebben.
U kunt hierbij denken aan: vrachtautochauffeur, chauffeur op tractoren, bediening van grondverzet
machines, en verder alle hulp rondom alle werkzaamheden.
Hiermee ben ik bijna jaarrond aan de gang bij zo’n 5 grotere bedrijven in het grondwerk, transport en
agrarische sector. En afgewisseld met kleinere klussen bij veelal agrarisch gerelateerde bedrijven.
Zo kunt u mij overal tegen komen in vooral het noorden van het land.
Verder ben ik in het voorjaar van 2013 begonnen met Mini tractor loonwerk.
Hiermee voer ik voor bedrijven en particulieren allerlei werkzaamheden uit met een tractor van 1.30
meter breed. Hierbij is te denken aan het zaaien van wegenbermen, maar ook het maaien, frezen,
egaliseren of inzaaien van tuinen waar groot materieel niet kan komen.
Ik hoop hiermee een beetje een beeld te schetsen van wat mij zoal bezig houd.
Wellicht tot ziens.
Mvg. Sjouke van Tuyl.
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Nieuws buurtvereniging Broekloane Wâlterswâld
Op 12 oktober 2013 zijn wij met onze buurtvereniging naar het Kazemattenmuseum op de Afsluitdijk geweest.
Het was een gezellig samenzijn, en onder leiding van een vrijwilliger hebben we indrukwekkende dingen gezien en
gehoord. Ook hebben we daar nog lekker wat gegeten en gedronken.
En die gezelligheid is even vastgelegd op bijgaande foto. Groet, Pietsje
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Een ‘zapper‘ is geen vuilnisman
In het begin van 2013 hebben jullie een verslagje kunnen lezen van een zwerf afval picker in Wâlterswâld. Ook het afgelopen jaar was niet vrij van zwerfafval. Elke maand doe ik de route Foarwei - wegversmalling Damwâld - dorpsgrens
Driezum, Mearikkerpaad - Achterwei - Tsjerkeloane, Broekloane - Sânharst - Gouweloane - Spyckhernsterpaad en Tsjerkeloane op verschillende dagen en in afwissellende richtingen. Dit zijn de routes waar meestal wel wat ligt.
Ik heb jullie toen verteld van het grote aantal lege literflessen die (leeg) zijn aangetroffen in de sloot langs Broekloane
en Sânharst. Inmiddels weten we dat ze afkomstig waren van een een stille drinker die zijn favoriete plek in de bosjes
langs de Sânharst had gekozen. We weten nu dat deze persoon daarmee opgehouden is en dat kun je zien. Vanaf ongeveer maart is er eigenlijk geen fles meer te vinden in de sloten langs de Broekloane en Sânharst.
Opvallend is, dat op de dagen na een Kennedymars of onze dorpsfeesten, het langs de route zo opgeruimd is, dat er
eigenlijk geen zwerfafval te vinden is. Maar ook dat er bij het picknickbankje Spyckhernsterpaad een nieuwe korte
broek en een warm vest (in de bosjes) zijn aangetroffen en op een andere dag een pakket vieze kleding in de bosjes bij
het Mearikkerpaad is gedeponeerd. Op zulke vindplaatsen kijk je uiteraard ook even of er meer aan de hand kan zijn.
Is het er schoner op geworden? Dat niet zo zeer. Wel is door de Gemeentelijke regelgeving de paardenstront op het
trottoir of de straat niet meer te vinden. Nu nog wat zorgvuldiger de hondenpoep opruimen. Vooral aan het begin van
de paden ligt soms, net aan de rand, een hoop hondenpoep en je kind of jij zelf staat er zomaar middenin.
En natuurlijk kunnen sommigen de weg naar het stort niet vinden en dumpen het tuinafval maar in de bosjes langs
het Mearikkerpaad of gooien het naast de Sânharst in de bosjes. Je zou zeggen het is allemaal groen en het vergaat
wel, maar intussen verstikt het wel de begroeiing waar het op komt te liggen. Staatsbosbeheer weet hier van en kan
eventueel boetes uitdelen, dus houd daar rekening mee. Langs de route naar de Koailoane is soms grof vuil te vinden,
wat van een aanhanger is gevallen.
Hieronder een samenvatting:
•
•

Over het hele jaar 2013 zijn het 9 vuilniszakken vol zwerf afval
Tot ongeveer maart, ongeveer 30(!) lege literflessen voornamelijk Beerenburg en Jenever, dankzij het
hekkelen van de sloten langs de Broekloane
• En dan nog 15 bierflesjes en overig glaswerk
Een ‘zapper’ is geen vuilnisman van het dorp, maar het zwerfafval ligt in ieder geval niet meer ergens in onze leefomgeving.
Romke F. Wielstra
Wâlterswâld

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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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

Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830

Bouwkundig Bureau
B o s g r a a f

W a l d h e e m

o n t w e r p
a d v i e s
tekenwerk
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0511 425753
06 83408433
info@bbbosgraaf.nl
www.bbbosgraaf.nl

Melktap
Hallo inwoners van Driezum en
Wâlterswâld,

Veel mensen willen best
helpen als ze worden
gevraagd, daarom:

Per 01 maart hebben wij aan de
Kooiloane 10 te Wâlterswâld bij
onze melkveehouderij
een melktap te staan. Hier kunnen
mensen zelf verse melk tappen.
Met vriendelijke groeten,

P.S. Geen hulp in uw omgeving?
De gemeente denkt met u mee!
Initiatief van de gemeenten: Ameland, Dantumadiel,
Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog

Workshop Pasen 3 april 2014
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Nije Warf Wâlterswâld
Kosten: €25.- incl. materiaal en koffie/thee met wat lekkers.

Opgave: Tot 24 maart 2014

Bloemsierkunst Rosy verzorgt in samenwerking met de
Nije Warf een Workshop voor de Pasen!
We gaan een prachtig mooi voorjaarsarrangement maken, met materiaal welke lang houdbaar is en/of ook zeer
mooi indroogt, zodat u er lang van kunt genieten.
Zelf meenemen: mesje, snoeischaar en kniptang.
Iedereen komt thuis met een mooi eindresultaat ook de
minder ervaren onderons.
U krijgt alle begeleiding en hulp die u nodig heeft.

Corne en Corine de Vries

facebook.com/noordoostzorgt

Activiteiten in de Warf
Opgave formulier Clown Japio of Bingo
woensdag 26 feb. In de Nije Warf

Clown Japio voor de allerkleinsten t/m groep 3.
Bingo voor de kinderen vanaf groep 4 .

Meedoen?

Briefje voor 19 feb. inleveren bij:

• Yke Foarwei 29 Driezum
• Johanna Bonifatiusstrjitte 15 Ww

Kortom het wordt een zeer gezellige avond met een
prachtig eindresultaat!

Naam:……………………………………

Voor opgave en info:

Leeftijd:…………… clown/bingo

• Sytske Visser Kooistra 0621 450 084
• fedde-sytske@hotmail.com

Bloemsierkunst Rosy
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Regiopost heet nu FRL-post
FRL-post en bezorgt door heel Friesland voor 0.40 eurocent.
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.

Boek over Driezum
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. 423 427
na 18.00 uur of via theavandenberg-e@knid.nl
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
FAN ‘E BEHALDENDE PARTIJ
As fan immen sein wurdt, dat er dêr fan is, d.w.s. dat er dêr by heart,
dan is er de sunichste kant it neist. En dan ha wy it noch behindich sein.
Dêrom wolle wy ris sjen nei wat sizwizen dy’t op dat mêd brûkt wurde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hy is deun.
It fel sit him te nau om ‘e noas.
De earen sitte him nei genôch oan ‘e holle.
It is in kniesear. Of: in kniezebiter.
It is in nepert.
It is in nypke.
Hy is fan Knyphuzen.Of: fan ‘e Knipe.
“Alear hie ‘k as jimme fêst wurk en fêst lean’ mar myn earnige boer joech my dien.”
Sa seit “De lietsjesjonger’’ fan de Fryske dichter Fedde Schurer.
Earnich, it is krekt as hat dat wurd te krijen mei : earn, “arend”.
As wy lêze dat sa’n fûgel yn ‘e berchlannen wolris in lyts lamke yn syn klauwen nimt
en it nei syn jongen bringt, dan soe jin dat ferbân suver wol oan wolle.
Wy moatte noch op wat wize. Dat is ditte, dat yn de acht nûmmers hjir boppe, ek wol
acht kear it n-lûd foarkomt. It liket wol, dat sa’n noaslûd de deunens hearre litte wol.
9. It is by him in spultsje fan: In hûn by in bonke ken gjin freonen.
10. Hy hat wat feltsjes op ‘e souder te hingjen. (Dat waard foar de hierwet fan guon
lânhearren sein, dy ’t har boeren “it fel oer de nekke” helle hienen. Mar de boeren
sels hiene it ek gauris dien.
(By nûmmer 8 gie it al oer in earnige boer.)
11.In boer en in kwartsje kinne min byinoar weikomme. (Op ‘e boerebesiten fan alear,
kamen de lju del mei tilbry, seas, fordek, ensfh.
It hynder moast út- en letter wer ynslein wurde. Dat wie foar de feint of de arbeider
en dy rekkene op in foantsje.
(een kleine fooi) Mar dat gie inkeld ek wolris oer.
12.De âldelju ha de kowerútsjes al teld. (D.w.s. by de oare partij, as der ferkearing yn ‘t
spul wie. Dy partij moast f’ral net minder omslach ha as hjasels.)
Fierder:
13.Hy rekkenet altyd nei him ta.
14.Hy hinget oan ‘t jild as de tiken oan de wol.
15.Hy hat in gjirrich rite fan 1 jannewaris oant 31 desimber.
Teltsjes en tinzen
16.Hat er jild? Né, it jild hat him.
«
Teltsjes en tinzen» diel 2
17.Hy is krinterich. Ek: It is in krintekakker.
Diel 2 is in soartgelyk boek as diel 1, mei fer18.It is net ien fan Jousumbuorren.
haaltsjes’, meast út ús doarpen, guon wer út de
oarlochstiid- en tinzen fan de skriuwer dy’t er op
Winliks Jousma-buorren ûnder Hâllum.
rym ferwurdet.
(In wurdboarterijke mei: Jaan.)
te keap foar 15 euro it stik.
19.Hy is taai te melken.
Belangstelling belje Wieger Jacobs:
20.Hy hat altyd de ferkearde broek oan.
0511 - 423 308
(Dêr’t it beurske net yn sit.)
Cadeautip

W.K.J. foarmoanne 2014
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Nieuws van Excelsior
Zoals beloofd deze uitgave meer nieuws over ons jubileum! Dit jaar bestaat Christelijke Muziekvereniging Excelsior 110
jaar! Zoals op de site van Excelsior staat vermeld: Op 7 januari 2014, is het precies 110 jaar geleden dat de oprichters
van Excelsior, de heren Van der Veen en Hoogeboom, samen met nog enkele mannen uit Driezum en Wâlterswâld voor
het eerst bij elkaar kwamen om samen muziek te maken. Dit jaar op 7 januari zaten we ook bij elkaar in de grote zaal
van de Nije Warf, precies 110 jaar na de eerste repetitie. In de pauze hebben we genoten van een heerlijk stukje gebak
ter ere van dit jubileum. Deze avond was de officiële start van het jubileumjaar en zullen we druk aan de slag gaan met
de verdere voorbereidingen hiervan. In het jubileumjaar zal Excelsior
diverse activiteiten organiseren met betrekking tot dit jubileum.

VAUTE avond!

De eerste activiteit zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei. Het thema
van deze avond is VAUTE avond! Wat staat er te gebeuren op deze
avond? Natuurlijk zullen we zelf optreden met zoveel mogelijk ‘VAUTE’ muziek. Bouke Koning zal met zijn discotheek muziek, licht en geluid regelen. Ook zullen een aantal verenigingen/besturen van onze
dorpen hun medewerking verlenen. Deze avond zal plaatsvinden in
ons dorpshuis de Nije Warf! Schrijf 24 mei in uw agenda!
Na de zomervakantie staan er nog een aantal activiteiten op het programma….wordt vervolgd!
Ook zijn de leerlingen van Excelsior bezig met de voorbereidingen van het solistenconcours op 29 maart. We zijn nu
ook druk aan de slag met de voorbereidingen van het Gouden Spiker Festival. In april zullen we hieraan deelnemen.
www.excelsiordriwo.nl
En sinds kort ook op Facebook!

Auto & Motorrijschool ARGUS

Ook in 2014 het adres voor je rijbewijs!
Broeksterwâld info@rijschool-argus.nl
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0653 533807

Verslag badmintonclub ‘t Plûmke
Het badmintonseizoen is inmiddels al weer bijna halverwege. Iedere vrijdagavond
staan zowel de jeugd als de senioren hun partijen voor de onderlinge competitie
te spelen. Het jaar 2013 werd door de senioren afgesloten met een introducétoernooi. Maar liefst 34 enthousiastelingen streden om de prijzen. Na 4 speelronden
was de uitslag als volgt:
1e prijs: Jan Jelle Jongsma/ Anna de jong
2e prijs: Hans van der Zwaag/ Rein Damstra
3e prijs: Wieke Kooistra/ Gerrit Woelinga
Om 22.30 uur was de prijsuitreiking. Het bleef nog lang gezellig tot in de kleine uurtjes bij Ate in de Nije Warf. Het bestuur kijkt terug op een sportief en zeer geslaagd toernooi. Volgend jaar staat dit toernooi zeker weer op de agenda!
Bij de jeugd kunnen er nog wel enkele leden bij. Daarom bieden we de jeugd vanaf 10 jaar de gelegenheid om op
vrijdag 21 februari om 19.45 uur eens mee te komen doen.
Het is geheel vrijblijvend en rackets en shuttles zijn aanwezig! Meedoen dus!

Zangavond 16 februari
Op zondag 16 februari 2014 wordt er in de Gereformeerde kerk (‘vrijgemaakt’) te Wâlterswâld weer een zondagavondzang gehouden.

muziekvereniging Excelsior

De zangavond begint om 19.30 uur. Medewerking aan deze avond zal worden verleend door
Christelijke muziekvereniging ‘Excelsior’ Driezum / Wâlterswâld, organist J. Sipma en solist
A. Soldaat.
Het thema deze keer is: ‘Lichtstad met uw
paarlen poorten!’. De liederen die we deze
avond gaan zingen en spelen hebben allemaal
met dit thema te maken. We hopen op een geslaagde en gezegende avond en nodigen u en
jullie van harte uit om deze avond bij te wonen. Verzoeknummers kunnen via de mail ingediend worden.
Graag even mailen naar:
liturgiedriesum@gmail.com.
Na afloop is er gelegenheid om nog even na te
praten onder het genot van een kopje koffie/
thee of glaasje fris. Tevens is er, t.b.v. de onkosten, een deurcollecte.
Graag tot 16 februari, aanvang 19.30 uur in
‘De Lichtbron’ te Wâlterswâld!
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Nieuws van VIOD
VV Viod heeft een overeenkomst gesloten met
ECOsupporter®voor duurzame afvalinzameling
Samen met ECOsupporter®, leden en supporters gaan
wij afval inzamelen op ons sportpark. Het ingezamelde
afval wordt gerecycled en omgezet in grondstoffen en
energie.
Wat is ECOsupporter®?
ECOsupporter® is een innovatief recyclingconcept,
speciaal ontwikkeld voor sportverenigingen die extra
inkomsten willen genereren. Het werkt heel eenvoudig.
ECOsupporter® heeft containers op het terrein van
onze club geplaatst voor het inzamelen van kleding,
frituurvetten elektrische apparaten.

Voordeel voor onze club

Iedereen uit ons dorp mag zijn oude kleding, frituurvet
en elektrische apparaten inleveren bij VIOD in de containers, ECOsupporter® leegt de containers en zorgt voor
de verdere recycling. Hoe meer afval onze club inzamelt,
hoe hoger de opbrengst. Met ECOsupporter® kiezen wij
voor een duurzame manier van afvalinzameling en voor
een extra inkomstenbron voor onze vereniging.

Ledenvergadering Ut ‘e Sleur
Uitnodiging Algemene ledenvergadering
feestvereniging Ut ´e sleur.

Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit om de ledenvergadering bij te wonen op 7 maart 2014 in de Nije Warf.

Aanvang 19.30 in de Nije Warf

Agenda

*Opening.
*Jaarverslag.
*Ingekomen stukken.
*Financieel verslag.
*Programma 2014
*Bestuursverkiezing, aftredend:
Hanneke Wiersma en Nancy Hoekstra

*Rondvraag.
*Sluiting
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Verslag winterfair 2013
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Centrale As nieuw te realiseren industrieterrein
Bent u de ondernemer die zich wil vestigen op een nieuw te realiseren Industrieterrein.

De Centrale As komt dichterbij en op verschillende plekken is al een start gemaakt. Dit biedt voor Noordoost-Friesland
geweldige kansen en mogelijkheden. Ondernemers in Broeksterwâld zien deze kansen ook en hebben de handen
ineen geslagen, samen met Dorpsbelang Broeksterwâld. De afslag van de Centrale As ter hoogte van Broeksterwâld
biedt een geweldige mogelijkheid voor realisatie van een kleinschalig industrieterrein nabij die Centrale As.
Dit nieuw te realiseren industrieterrein heeft grote voordelen, zoals prima bereikbaarheid, mogelijkheid tot zichtlocatie plus realisatie van uw bedrijf vlakbij uw woonplaats. Het belang voor het dorpsbelang is dat de leefbaarheid in onze
dorpen op peil blijft en werkgelegenheid niet noodgedwongen verplaatst wordt.
Voor realisatie van een dergelijk plan van een kleinschalig industrieterrein is draagvlak onder diverse ondernemers
nodig. En dat kan niet met alleen de 6 serieuze gegadigden vanuit Broeksterwâld. Daarvoor is een breder draagvlak
nodig. Vandaar dat dit punt in november op de agenda heeft gestaan van de vergadering van gezamenlijke dorpsbelangen van Dantumadiel, waarbij ook uw dorpsbelang heeft aangegeven positief te staan tegenover ons plan.
Er is inmiddels een werkgroep opgericht met daarin een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers uit Broeksterwâld en Dorpsbelang Broeksterwâld. We hebben voorbereidende gesprekken gevoerd met de gemeente, maar er is
ook gesproken met gedeputeerden van de Provinsje mevr. Sietske Poepjes en dhr. Johannes Kramer. Laatstgenoemde
heeft Gebiedsontwikkeling in de portefeuille.
Aan u als ondernemer in Driezum en Wâlterswâld willen wij concreet de vraag voorleggen of u interesse heeft voor vestiging op een kleinschalig industrieterrein nabij de afslag van de Centrale As.

Bron: Provinsje Fryslan
Wij, als werkgroep, ontvangen uw reactie graag vóór 1 maart a.s. telefonisch, per mail of per brief.
Ook wanneer u vragen heeft over onze plannen kunt u met onderstaande personen contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Industrieterrein Afslag Centrale As
Minne Kooistra, Pieter Durkstrjitte 13 Broeksterwâld; tel: 06-50851728; mail: verkoop@kobo-motoren.nl (ondernemer + bestuurslid Ver. voor Dorpsbelang Broeksterwâld)
Oene Eelke Haakma, Skutterswei 3 Broeksterwâld; tel: 0511-420919; mail: oe.haakma@knid.nl (penningmeester en
vice-voorzitter Ver. voor Dorpsbelang Broeksterwâld)
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Sparen bij de
Rabobank:

sparen met
vertrouwen

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.

Telefoonnummer (0511) 42 63 33, bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur
Samen sterker
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Uitnodiging voor ”het Toernooi” 1 maart 2014
Biljartclub ‘’De Trije Wâlden'' Wâlterswâld

Er zal worden gespeeld in de disciplines:
Libre, Bandstoten en Driebanden gemiddelde in Libre max. 3 stuks

Dorpshuis De Nije Warf, Wâlterswâld.

Even een inkijk wat de biljartclub zo al doet. De club bestaat uit 16
leden. De biljartclub oefent en speelt Libre en Bandstoten op de
woensdagavond. Eén keer per jaar wordt er een wedstrijd maatbiljarten georganiseerd.
Verder zijn er wedstrijden met andere clubs uit de omgeving.

Kosten
€ 8,50
Opgave: tel. 0653 201 184 mail: douma@vhbosgraaf.nl
Dierenarts J.W. De Boer
www.dapdamwald.nl
Behandeling op afspraak, praktijk open van 9.00 tot 17.30 uur

Dierenartspraktijk Damwâld
Doniawei 86A, 9104 GP Damwâld. 0511 422 631, jb@dapdamwald.nl
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Ledenvergadering vogelwacht
Algemene Ledenvergadering Vogelwacht Driesum/Wouterswoude

Donderdag 6 maart Algemene Ledenvergadering Vogelwacht Driesum/ Wouterswoude e.o.
Aanvang 20.00 uur in café Us Thús (bovenzaal) te Driezum.

Bazaar en mestactie Gereformeerde kerk Driezum
De Gereformeerde kerk van Driezum/Wâlterswâld is van plan om op 12 april a.s. een bazaar te organiseren in de lokalen achter de kerk aan de Foarwei 27 te Wâlterswâld.
Tevens zal er koemest verkocht worden ten bate van de kerk. Hebt u het komend voorjaar mest nodig voor uw tuin?
Dan kunt u dit vanaf heden bestellen bij een van onderstaande adressen:
Dhr. W. van der Zwaag, Prysterikker 24, Wâlterswâld 0511- 421 982
Dhr. B. Zuidema, Foarwei 26, Driezum 0511- 424 192
Dhr. W. Jacobs, Dokkumerloane 4a, Wâlterswâld 0511- 423 308.

Volop genieten...
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Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
De vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o. is opgericht op 20 maart 1946. Het is een vereniging
die als doelstelling streeft naar instandhouding en bevordering van de in het wild levende planten
en dieren in het algemeen en de vogels in het bijzonder. Dit zowel in als rondom onze dorpen.
Onze vogelwacht is net als 115 andere Friese vogelwachten aangesloten bij de in 1947 opgerichte
koepelorganisatie “Bond Friese Vogel Wachten”, kortweg BFVW genaamd. Deze
koepelorganisatie beschikt over een groot draagvlak binnen de provincie Fryslân, omdat zij in
totaal 23.000 leden heeft.
Onze vogelwacht had in 2013 een ledenaantal van 157 leden, waarvan 35 zich actief inzetten als
vrijwilliger bij de weidevogelbescherming. De weidevogelbescherming vormt de kerntaak van onze
vereniging. Daarnaast zetten we ons ook in voor overige broedvogelsoorten, door ondermeer
nestkasten op te hangen en het broedsucces hiervan bij te houden. Onze nestkasten hangen in
het Driesumer Bos achter landgoed Rinsmastate te Driezum en in het bos achter Camping
Botniahiem op de Doniawei 95 in Damwâld. Ook proberen we de jeugd zoveel mogelijk liefde voor
de natuur bij te brengen, door ze mee te nemen in de natuur tijdens de weidevogelbescherming en
onze periodieke nestkastcontroles in de bosgebieden. Tenslotte kunnen we als vogelwacht in
strenge winters hongerige en verzwakte vogels bijvoeren.
Graag zouden we als vogelwacht nog meer
mensen willen betrekken bij onze vereniging.
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis lid, jeugdleden van
12 tot 16 jaar betalen € 4, - per jaar en boven de 16
jaar bedraagt het lidmaatschap € 8, - per jaar. Als lid
kunt u onze nieuwsbrief per email ontvangen.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid om tijdens onze
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering een
prachtige film of dialezing te kunnen aanschouwen.
En uiteraard kunt u indien gewenst ook zelf
vrijwilligerswerk uitvoeren, bijvoorbeeld actief
deelnemen aan weidevogelbescherming,
nestkastcontroles, wintervoedering, maken van
nestkasten, rondleiden jeugd door de natuur,
enzovoorts.
Om toetreden tot de vogelwacht laagdrempelig te
maken, ontvangt u binnenkort in uw brievenbus de
uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering
op donderdag 6 maart 2014 om 20.00 uur in café
Us Thús, Van Sytzamawei 6, 9114 RW Driezum.

Roerdomp– Foto Hans Pietersma
(website www.geabylden.nl)

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o.

Algemene Ledenvergadering Vogelwacht Driesum/ Wouterswoude e.o.
Donderdag 6 maart 20.00 uur cafe Us Thús Driezum
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Opendag IBS Driezum 19 maart
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Nieuws van IBS Driezum
Het nationaal schoolontbijt is het grootste ontbijt evenement van Nederland. Elk jaar begin november wordt
er op ongeveer 2.000 basisscholen samen ontbeten en in 2013 waren hier ruim 400.000 ontbijtjes voor
nodig. IBS Driezum was dit jaar ook weer van de partij, en de kinderen hebben lekker samen op school
ontbeten.
Op dinsdag 19 november ging groep 6, 7, 8 op naar de Nije Warf voor een basketbal clinic. Deze werd gegeven door Tim Kamczyc (Amerikaan) en Jan van de Kooi (Nederlander). Aan het eind van de clinic werd
er een partijtje gedaan. De hele klas tegen de twee profbasketballers, een spannende pot. IBS Driezum
kwam als winnaar uit de bus door goed teamwerk!
Tot slot nog even handtekeningen verzamelen en een groepsfoto. We werden uitgenodigd om binnenkort
een basketbalwedstrijd bij te komen wonen met spandoeken en lawaaimakers.
Wat een leuke verrassing!
Tijdens het bijwonen van de wedstrijd heeft Eelke Uiterdijk meegedaan aan een dribbelwedstrijd, zijn prestatie was goed voor de eerste plaats! Toen werd het 5 december en nog nooit was het zo spannend of
de sint IBS Driezum wel zou kunnen bezoeken. Zware stormen teisterden ons land en menig school werd
vanwege de zware weersomstandigheden gesloten. Maar niet IBS Driezum, alle kinderen waren aanwezig
en wachtten in spanning af. Maar gelukkig was het de sint en zijn pieten toch gelukt om zonder ongelukken
IBS Driezum te bereiken zodat het toch nog een gezellige middag werd. Op 9 november werd er door de
groepen 4 tot en met 8 een presentatie gegeven van het dansproject traditie in beweging. In december was
er een flessenactie voor serious request, er werd met deze actie maarliefst 200 euro opgehaald. Hiervoor
willen wij natuurlijk alle inwoners van Driezum/Wâlterswâld hartelijk bedanken voor de gulle gaven. Met alle
leerlingen van groep 1 tot en met 8 zijn we naar het glazen huis in Leeuwarden geweest om onze cheque
in de brievenbus te deponeren. Dit was voor alle kinderen een indrukwekkende en leuke gebeurtenis. Op
20 december was het alweer tijd voor de jaarlijkse kerstviering. Dit jaar in de vorm van een kerstontbijt.
Waarbij (uit het hoofd) een prachtig kerstverhaal werd voorgedragen door meester Sietse Bijlsma. Alle
kinderen luisterden aandachtig. Na het ontbijt werd er nog een kerstcircuit afgelegd, waarbij de kinderen
verschillende opdrachten deden. Na deze opdrachten werd de ochtend afgesloten en kon iedereen van de
kerstvakantie genieten.
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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 – 423 142,
e-mail meent@no15.nl

De kampioen in 1991, Djoerd Elzinga uit De Westereen met de pony Polly
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100 jaar “geref.school” (de Wynroas) in Wâlterswâld
Op 10 mei 2014 wordt stil gestaan bij het 100- jarige jubileum van de “gereformeerde school” (tegenwoordig heet de
school “de Wynroas) in Wâlterswâld. De aanmelding is inmiddels in volle gang, na een min of meer aarzelende start
stromen er nu dagelijks aanmeldingen binnen, zelfs vanuit het buitenland komen oud-leerlingen speciaal voor deze
gelegenheid terug naar hun oude school. In die 100 jaar is er veel gebeurd en zijn er dus ook veel herinneringen op te
halen.
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. Het officiële programma duurt tot 17.00 uur, waarna voor wie zich daarvoor heeft aangemeld een heerlijk
buffet klaarstaat.
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. Ook ligt er lesmateriaal dat de afgelopen eeuw is gebruikt en willen we 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 laat daar dan ook anderen daarvan meegenieten.
U kunt uw digitale (evt ingescande) foto’s (. JPG formaat) sturen naar wynroas100@hotmail.nl Ook belevenissen,
anekdotes en sterke verhalen van vroeger zijn meer dan welkom. Ook zal er een herdenkingsboekje worden gemaakt
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.

Kosten

De kosten voor alleen bezichtiging, koffie/ thee met oranjekoek en een herinneringsboekje bedragen €7,50. Voor het
buffet wordt €20,- extra in rekening gebracht.

Aanmelding

u kunt zich digitaal aanmelden op de site: http://tiny.cc/wynroas100 Op deze aanmeldingssite kunt u naast uw nawgegevens ook aangeven of u van het buffet gebruik wilt maken, of u een dieet volgt, enzovoort. Heeft u zelf geen
computer dan kan mogelijk iemand anders de aanmelding voor u verzorgen. Telefonisch aanmelden mag ook, u kunt
dan bellen met dhr W. vd Zwaag, 0511-421982. Voor informatie kunt u ook bij hem terecht. Aanmelden kan tot eind
februari.
Zodra uw bijdrage binnen is op bankrek. NL75 RABO 0123674093 ten name van M. Boersma-van der Laan, is
de aanmelding afgerond. Wij 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.

Tot ziens op 10 mei!

De Reüniecommissie: Wietze vd Zwaag, Joukje Hamersma, Minke Boersma en Jan Fokkens.
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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 oarlochstiiden 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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Kapsalon Gewoan Geertje
Mijn zwangerschapsverlof zit er bijna weer op en vanaf
25 februari ga ik weer aan de slag in mijn salon.
Tijdens mijn afwezigheid waren de openingstijden iets
anders dan normaal, deze tijden veranderen vanaf 25 februari weer in de ”oude” openingstijden, d.w.z. maandag
en donderdag gesloten, dinsdag van 9.00-12.00, 13.0017.00 en 19.00-21.00 uur, op woensdag van 13.00-15.30
uur, vrijdag van 9.00-1200 en 13.00-18.00 uur.

Nieuwe openingstijden

Op zaterdag (met ingang van 1 maart) verandert er het
één en ander. Zo hoeft u op zaterdag tussen 9.30 en 12.00
uur geen afspraak meer te maken, u kunt dus gewoon
even binnen lopen om geknipt te worden. Wilt u een langere behandeling dan is het handiger om toch even een
afspraak te maken. Dit kan heel eenvoudig online via de
website; 24 uur per dag en 7 dagen per week! Natuurlijk
kunt u ook gewoon even bellen.

Gratis haren wassen

Nieuw in Wâlterswâld
Pytsje van der Meer
Reinousreed 4
Wâlterswâld
0511 420 380

Verkoop van brei en haakgaren en benodigdheden
crea boekjes en zelfgemaakte kadootjes
Inschrijven voor workshops en huiskamer haken
open op vrijdag van 10.00 tot 16.00uur

Ook nieuw is gratis haren wassen op dinsdag, woensdag
en vrijdag, natuurlijk blijven de ”oude” acties ook gewoon
geldig: gratis kleurenanalyse bij iedere kleurbehandeling,
een kleurtje of een vlecht voor de kinderen en een lekker
kopje koffie of thee bij lange behandelingen en het puntensysteem waarbij u kunt sparen voor leuke kortingen.

Kijk op facebookpagina van Gewoan Geertje

Als extraatje in maart worden uw wenkbrauwen gratis geverfd bij een kleurbehandeling!
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van Gewoan Geertje, hier staan altijd de laatste nieuwtjes op en
kunt u meedoen met leuke Like, Share & win acties.
Graag tot ziens bij Kapsalon Gewoan Geertje!

kijk op www.frutselsenmeer.nl of op
www.facebook.com/pytsje.vandermeerdam
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Kerkdiensten
Hervormde Gemeente Driezum
Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur

16-febr. Ds. Tramper
Ds. Tramper
23-febr. Ds. Oosten
Ds. Oosten
02-mrt. Ds. Tramper
Ds. Tramper
09-mrt. Ds. Tramper
Ds. Tramper
12-mrt. Ds. Tramper
Biddag voor gewas
Ds. Tramper
en arbeid
16-mrt. Ds. M. van Kooten
Ds. M. van Kooten
23-mrt. Ds. Tramper
Ds. Tramper
30-mrt. Ds. Tramper
Ds. Tramper
06-apr. Ds. Tramper
Heilig Avondmaal
Ds. Tramper
13-apr. Ds. A.H. Veldhuizen
Ds. A.H. Veldhuizen
18-apr. Ds. Tramper
(19.30) Goede Vrijdag

Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron” Wâlterswâld
Diensten om 9.15 uur en 13.45 uur

16-febr. Ds. J.J. Verwey (Leeuwarden)
DS. A.j. Haak (Emmeloord)
(19.30) ZONDAGAVONDZANG m.m.v. Chr. Muziek
vereniging "Excelsior",
organist J. Sipma en solist A. Soldaat.
23-febr. Leesdienst
Leesdienst
02-mrt. Ds. A. Krijgsheld(St.Jansklooster-Kadoelen)
Vo.H.A. Ds.A. Krijgsheld(St.Jansklooster-Kadoelen)
09-mrt. Ds. M. Buitenhuis(Noardburgum) Vie.H.A.
Ds. H.J. Siegers (CGKV Sneek) Nabetr. H.A.
16-mrt. Leesdienst
Ds. K.F. Dwarshuis (Drachten-Nijega)
23-mrt. Ds. M. de Meij (Drogeham)
Ds. H. de Vries (Hattum)
30-mrt. Ds. J.J. Verwey (Leeuwarden)
Leesdienst
06-apr. Ds. S. Cnossen (Ureterp)
G.O. Sander (Assen)
13-apr. Ds. J.J. Verwey (Leeuwarden)
Leesdienst
20-apr. Leesdienst 1e Paasdag
Ds. H.D. Bondt (Leek)
27-apr. Leesdienst
(9.15 uur)
(19.00) Ds. A.G. Bruijn (Uithuizen)
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Hervormde Gemeente Wâlterswâld
Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur

16-febr. Ds. L.H. Oosten (Driezum)
Ds. L.H. Oosten (Driezum)
23-febr. Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
02-mrt. Dr. P. Vermeer (Wezup)
Dr. P. Vermeer (Wezup)
09-mrt. Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
12-mrt. Ds. M. Baan (Veenendaal) (14.00) Biddag
(19.30) Ds. M. Baan (Veenendaal)
16-mrt. Ds. A.N. van der Wind (Hollandseveld)
Ds. A.N. van der Wind (Hollandseveld)
23-mrt. Ds. M.A. Post (Stavenisse)
Ds. M.A. Post (Stavenisse)
30-mrt. kand. J. Geerts (Heiligerlee) V.H.A
kand. J. Geerts (Heiligerlee)
06-apr. Ds. J.T.L. Bos (Twijzelerheide) H.A
Ds. J.T.L. Bos (Twijzelerheide)
13-apr. Ds. L.W. van der Sluys (Nijkerkerveen)
Ds. L.W. van der Sluys (Nijkerkerveen)
Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld
Diensten om 9.30 uur en 14.00 uur

16-febr. Ds. L.Kramer (11.00) H.A.
ds. A. Bouman (Leeuwarden)
23-febr. Ds. C. Neef
Dhr. J.Y. v.d. Wal (De Westereen)
02-mrt. Dhr. Blees (Damwâld)
Dhr. G. Visser (Wâlterswâld)
09-mrt. Ds. J. Stander (Kollum)
Exp. Dienst
12-mrt. Ds. C. Neef (Kollum) Biddag
16-mrt. Ds. Bouman (Leeuwarden)
Dhr. J.Y. v.d. Wal (De Westereen)
23-mrt. Ds. Fraanje (Drachten)
ds. A. Bouman (Leeuwarden)
30-mrt. Ds. Koppe (Broeksterwâld)
Ds. Koppe (Broeksterwâld)
06-apr. Leesdienst
Slotdienst jeugd
13-apr. Dhr. G. Visser (Wâlterswâld)
Ds. Koppe (Broeksterwâld)
17-apr. Ds. D. Lof(Leeuwarden) H.A. Witte do. (19.30)
18-apr. Ds. Korteweg (Ferwert) Goede Vrijdag
20-apr. Dhr. G. Riemersma (Wetsens) Pasen
21-apr. Dhr. G. Riemersma (Wetsens) 2e Paasdag (10.00)
27-apr. Dhr. J.Y. v.d. Wal (De Westereen)
ds. A. Bouman (Leeuwarden)

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

wat

waar

tijd

elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag

Biljarten
Maat klaverjassen
Darten
Klaverjassen
Jeugddisco Club Energy
Ledenvergadering vogelwacht
Bingo
Ledenvergadering Ut 'e Sleur
Carnaval
Open dag IBS Driezum
Lady`s Fair
Toneelavond De Búnte Houn
Ledenvergadering dorpsbelang Driezum
Spijkerslaan
Oud papier inzamelen IBS
Workshop Bloemen/Kransen schikken
Oud papier inzamelen geref.kerk
Kleding en Woon-Accessoires Beurs
Jeugddisco Club Energy
Dodenherdenking
Reünie 100 jaar De Wynroas
Wandel avondvierdaagse start
Wandel avondvierdaagse 2e dag
Wandel avondvierdaagse 3e dag
Wandel avondvierdaagse einde
Oud papier inzamelen IBS
Oud papier inzamelen geref.kerk
Oud papier inzamelen IBS
start Paardendagen
Paardenmarathon
Boerendag
Oud papier inzamelen geref.kerk
Kennedymars start
kennedymars einde
Oud papier inzamelen IBS
Lampex
KinderLampex
Oud papier inzamelen IBS
Oud papier inzamelen geref.kerk
Oud papier inzamelen IBS
Oud papier inzamelen geref.kerk

Us Thús
Us Thús
Us Thús
Us Thús

19.30
19.30
20.00
14.00

Nije Warf

20.00-24.00

Us Thús
Nije Warf
Nije Warf

20.00

Nije Warf

21.00

Canterstrjitte 2

11.00-12.15

Nije Warf

18.30-22.00

Nije Warf

19.30

zaterdag 22 februari 2014
donderdag 6 maart 2014

vrijdag 7 maart 2014
vrijdag 7 maart 2014
zaterdag 15 maart 2014
woensdag 19 maart 2014
vrijdag 21 maart 2014
zaterdag 22 maart 2014

woensdag 26 maart 2014
zaterdag 29 maart 2014

zaterdag 29 maart 2014
donderdag 3 april 2014

zaterdag 5 april 2014
zaterdag 5 april 2014
zaterdag 12 april 2014

zondag 4 mei 2014
zaterdag 10 mei 2014
maandag 12 mei 2014
dinsdag 13 mei 2014
woensdag 14 mei 2014
donderdag 15 mei 2014
zaterdag 17 mei 2014
zaterdag 14 juni 2014
zaterdag 5 juli 2014
donderdag 24 juli 2014
vrijdag 25 juli 2014
zaterdag 26 juli 2014
zaterdag 23 augustus 2014
vrijdag 29 augustus 2014
zaterdag 30 augustus 2014
zaterdag 30 augustus 2014
vrijdag 19 september 2014
zaterdag 20 september 2014
zaterdag 11 oktober 2014
zaterdag 18 oktober 2014
zaterdag 29 november 2014
zaterdag 13 december 2014

19.30
19.30

Us Thús

20.00

Nije Warf

21.00

Driezum-Wâlterswâld

8.30

Nije Warf

19.30

Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf

9.00
10.00

Nije Warf

20.00-24.00

Monument Driezum
Foarwei Wâlterswâld
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Damstra Driezum
Damstra Driezum
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld

19.25-20.20
13.00-17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.30
9.00
8.30
18.00
9.00
9.00
9.00
22.00
18.00
8.30
20.00
13.00
8.30
9.00
8.30
9.00
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Het pennetje
• Wie ben je?
Geertje Bijlsma
• Roepnaam
Geertje
• Hoe oud ben je?
10 jaar
• Waar woon je?
Foarwei 15 Wâlterswâld
• Heb je ook broers of zussen?
Ja, 1 broer Sytze
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 6
• Favoriete muziek?
Riahanna, Kesha en Main streat.
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• Heb je ook hobby’s?
Ja ,voetbal en kaatsen.
Ook verkoop ik spullen bv. 2de
hands kinderkleding met mijn moeder en verkoop ik zelf tulpen.
• Favoriete eten?
Patatje oorlog
• Wat wil je later worden?
In een kledingwinkel werken of
dokter
• Ik geef het pennetje door aan:
Peter Boersma
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren
22 nov. 2013 Marco, z.v. Marinus en Akke Rozema, Canterstrjitte 15, Dr.
28 nov. 2013 Julian, z.v. Jochum en Geertje Sipma-Visser, Foarwei 48, Ww
22 jan. 2014

Jannick, z.v. Ate en Annie Wijnsma, H.G. van der Veenstrjitte 9, Dr.

23 jan. 2014

Marrit, d.v. Jan Sipma en Jettie Broersma, H.G. van der Veenstrjitte 16, Dr.

Overleden
01 dec. 2013 Lammert Haalstra, 78 jaar, Reinous Reed 5, Ww
09 dec. 2013 Martha Postma-Huizinga, 61 jaar, Dokkum
13 dec. 2013 Uilke Dijkstra, 79 jaar, Dokkum
Getrouwd
13 dec. 2013 45 jaar getrouwd, Joop en Maaike Leemburg, Broekloane 18, Ww
Verhuisd
Op de Tsjerkestrjitte 15 te Driezum zijn komen wonen Romke en Hennie Vrieswijk en kinderen
Op de Nijewei 6 te Driezum zijn komen wonen Elly Jonker, Alle Jent en Hilde van der Meulen
Van de Foarwei 21 Driezum naar de Prysterikker 17 Wâlterswâld, Froukje van der Veen-Broersma.
Ziek thuis / Ziekenhuis gelegen
In het ziekenhuis verbleef: Rindert Kramer, Broekloane 3, Ww
In het ziekenhuis verblijft mevrouw M. Raap, Broekloane 30, Ww
Beide ziek thuis: Lieuwe en Eke Woelinga, Foarwei 93, Ww
In het ziekenhuis gelegen: Minne Dantuma, Fuldastrjitte 4, Ww nu ziek thuis
Geslaagd
Voor zwemdiploma A:

Rebecca Veenstra, Nijewei 9, Dr

Voor zwemdiploma B en C:

Christina Bruining, Achterwei 32, Ww
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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
J.w. De Boer, 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 in Damwâld en Dokkum.
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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