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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

424 198

Marie v/d Zwaag

Tsjerkestrjitte 16

D

-

Aafke A. de Vries

Dokkummerloane 10b

W

425 159

Thea v/d Berg

Tsjerkestrjitte 19

D

423 427

Linie Visser

Achterwei 17

W

423 837

Pietsje Hoekstra

Van Sytzamawei 3

D

424 548

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

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 aangeleverd te worden, in het
gewenste formaat.
Drukker NEF Grafisch Kollum
Bezorging oplage 4000 (5x800) per jaar
Dorpsbelangen Driezum-Wâlterswâld
Abonnement krant buiten Driezum-Wâlterswâld
€7,50 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
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Nieuws van dorpshuis De Nije Warf
** Voor meer informatie kijk op onze website www.nijewarf.nl
Zaterdag 22 maart jl. hebben diverse vrijwilligers hun beste beentje voorgezet in dorpshuis de Nije Warf.
Deze dag was georganiseerd in het kader van NLdoet en van de financiële bijdrage
van het Oranje Fonds, konden kwasten, verf, schoonmaakmiddelen e.d. worden aangeschaft. Na van harte welkom geheten door de bestuursleden en onder het genot
van een kopje koffie gingen de vrijwilligers enthousiast aan de slag. Er werd geverfd,
muren gesausd, gordijnen opgehaald om thuis gewassen te worden, buitenom werd
tussen de buien door het houtwerk schoongemaakt. Ook werden er kapotte stoelen
gerepareerd en daar waar nodig binnen en buiten grondig geveegd en gepoetst. Al met al een leuke “mienskippelike
dei”! , waarbij deze keer het Oranje Fonds de stimulerende kracht was om vrijwilligers te bewegen iets te doen voor in
dit geval ons dorpshuis.

Vrijwilligers en Oranje Fonds: bedankt !
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Chr. Muziekvereniging Excelsior bestaat 110 jaar!

Hallo dorpsgenoten,
We zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor twee jubileumconcerten om dit samen met jullie te vieren.
Het eerste jubileumconcert zal op zaterdag 24 mei plaatsvinden met als thema de ‘Vaute Avond’. Met o.a. de medewerking van Bauke Koning, VIOD, het bestuur van de paardendagen, het koor, het bestuur van de Nije Warf en een
aantal leden van Boni-F belooft dit een gezellige, afwisselende en vooral een ‘Vaute’ avond te worden! Deze verassende optredens wilt u zeker niet missen!! Een ieder is welkom om dit bij te wonen in de Nije Warf om 19.30 uur.
Op zaterdag 15 november staat ons tweede jubileumconcert in de planning. Dit in samenwerking met Fryslân Brass.
Deze kopergroep bestaat uit enkele bekende spelers uit de Friese brassbandtop. Tijdens deze avond staat de brassmuziek en het 110 jarig bestaan van Excelsior centraal.
Tussen de jubileumconcerten door zullen er nog verschillende activiteiten plaatsvinden waar Excelsior haar medewerking verleent, waaronder de dodenherdenking op 4 mei in Driezum bij het monument ‘Hoeder fan ‘e frede‘ en de
Nederlands Paardendagen Kampioenschappen op 6 september.
Ten slotte nog nieuws van de jeugdleden, op zaterdag 29 maart hebben een aantal meegedaan aan het solistenconcours. Allemaal hebben ze het geweldig gedaan, hierbij de behaalde resultaten.
Patrick (sr) 82 punten
Anne Jan (jr) 87 punten
Aafke (intro+) 86 punten
Folkert (intro+) 81 punten
Jan Roelof (intro) 81 punten
We houden jullie op de hoogte en tot ziens!
Met een muzikale groet van Chr. muziekvereniging Excelsior
Kijk voor meer informatie op:
Website: www.excelsiordriwo.nl
Facebookpagina: Christelijke Muziekvereniging Excelsior Driezum-Wâlterswâld

Collecte Reumafonds
De collecte van het reumafonds heeft in Driesum-Wâlterswâld € 1226.21 opgebracht.
Wij willen een ieder bedanken die zich hiervoor heeft ingezet.
Tryntsje Uitterdijk en Roelie Bergsma

Collecte Simavi
De Simavicollecte van maart 2014, heeft in Driezum, het bedrag van € 507,57 opgebracht. Daarom wil ik
alle collectanten bedanken voor hun inzet en alle gevers voor hun bijdrage.
Namens Simavi
Riet Dijkshoorn.
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Nieuwe melktap in Wâlterswâld
Beste dorpsgenoten,

Velen zal het niet ontgaan zijn dat wij sinds 1 maart een automatische
melktap bij ons melkveebedrijf hebben geopend. Hierdoor kunt u zelf
verse melk tappen. De melktap bevindt zich in een huisje naast de oprit
van onze melkveehouderij. Door middel van deze melktap kunt u 6 dagen
per week van 08.00 uur tot 20.00 uur zelf verse melk tappen.
Sinds 2013 runnen wij samen onze melkveehouderij aan de Koailoane
10. Het leek ons leuk om de vers geproduceerde melk rechtstreek aan
onze dorpsgenoten, voorbijgangers en toeristen te verkopen. Dit omdat
wij trots zijn op ons product, de melk!

Puur natuur

De melk die u bij ons koopt is verse rauwe (onbewerkte) melk. Het verschil met de melk uit de winkel is dat onze melk
niet gepasteuriseerd of gesteriliseerd is. Onze verse melk is melk waar niets uitgehaald of ingestopt is. Puur natuur!
Dit houdt dus ook in dat er zich een klein laagje room op de melk kan vormen in uw fles of emmer. In onze gekoelde
melktap zit een roerinstallatie waardoor de
melk daar geen kans krijgt om op te romen.
De room kunt u er eventueel vanaf scheppen
om bijvoorbeeld slagroom te maken, maar u
kunt de fles ook een keer omschudden zodat u de (volle) melk kunt opdrinken. Onze
verse melk kunt u overal voor gebruiken, bij
uw ontbijt of tussendoor, maar ook voor de
cappuccino, chocolademelk, warme pap,
pannenkoeken of elk gerecht waar melk in
gebruikt kan worden.
Onze verse (ongepasteuriseerde) melk kost
€ 0,80 per liter en kan in elke gewenste hoeveelheid worden getapt. U moet er gepast
geld in werpen, naargelang de hoeveelheid
geld komt er melk uit. Bij onze melktap kunt
u eventueel ook flessen kopen, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen fles, emmer of maatkan meenemen en deze zelf vullen met de verse melk!

2-4 dagen houdbaar

Onze melk is afhankelijk van uw vervoer in de koelkast 2-4 dagen houdbaar.
Onze verse melk direct uit de tap vinden wij het lekkerst. Maar voor mensen met een lage weerstand, zieken, zwangere vrouwen, ouderen en jonge
kinderen raden wij toch aan om de melk voor gebruik te pasteuriseren, dit
houdt in de melk kort te verhitten tot boven de 72°C gedurende minimaal 30
seconden.
Verder kunt u ook bij ons terecht voor kakelverse eieren, per doosje of per
tray. Kijk voor verder informatie eens op onze website,
www.melktapdevries.nl of u kunt ons volgen op onze Facebook pagina.
Kom langs en tap zelf u verse melk en proef wat de Friese Wouden te bieden heeft!
Oant sjen! bij Corine en Corne de Vries.
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25e Paardendagen wordt topper
De komende zomer zullen onze dorpen voor een belangrijk deel in het teken staan van de 25e Paardendagen. De
stichting Paardensport Driezum-Wâlterswâld hoopt van de jubileumeditie in de eerste plaats weer een sportief menspektakel te maken op vrijdag 25 juli tijdens het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon. Daarnaast zijn er ver
uitgewerkte plannen om bij de hindernisbouw in ‘boppeslach’ te maken.
Al maanden lang zijn verschillende bouwploegen volop bezig ontwerpen te maken voor de komende jubileumeditie.
Daarbij is weer grote steun van vele vrijwilligers en sponsoren gevonden. De 25ste editie beloofd, zeker bij de hindernisbouw, imposanter te worden als ooit te voren. Heel opmerkelijk in de huidige moeilijke economische periode voor
zowel bedrijfsleven als de gemeenschap in zijn geheel. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk gebruik te maken van materialen die hergebruikt kunnen worden of materialen aan te slepen die al jarenlang ergens anders voor gebruikt zijn.
In de hindernis-locaties heeft de organisatie geen wijziging door hoeven voeren, ondanks de werkzaamheden aan de
Centrale As.
Dankzij de volledige medewerking van de wegenbouwer Heijmans wordt de mogelijkheid geschapen om achter de
‘Annema’-boerderij aan de Doniaweg de Dijkstra-Draisma-hindernis te bouwen (hindernis 2). Deze locatie is dan te
bereiken via de korte, tijdelijke, omleidingsweg die op dit moment wordt aangelegd. Aan de Damwâld-kant van de
Centrale As-bouwput krijgt de familie Wiegersma de zwevende hindernis op hun erf (hindernis 3) met aan de andere
kant van de weg de grote torenkraan van Vrieswijk uit Surhuisterveen. Een imposante binnenkomer voor het publiek
dat vanaf Damwâld naar onze dorpen toekomt.
Hindernis 4, het Vikingschip, komt weer te liggen op de landerijen naast de Blaulânsreed. Het sterk gebouwde Vikingschip heeft al drie Paardendagen doorstaan en kan nog jaren mee. De bouwploeg op die hindernis maakt plannen om
het geheel nog meer te verfraaien. De Paardendagen-organisatie heeft deze locatie in gebruik gekregen van de provincie Fryslân die deze landerijen een aantal jaren geleden aangekocht in het kader van de aanleg van de Centrale As.

Aan de Tsjerkeloane, bij de familie Loonstra, is de SchaafsmaRaadsma hindernis gesitueerd (hindernis 5). De bouwploeg van Bauke Schaafsma heeft daar vorig jaar een compleet
nieuwe brug gebouwd die daar ook heeft overwintert. De sponsoren van deze hindernis, Schaafsma-Raadsma, staan
ook voor de verdere inrichting en aankleding van deze hindernis.
Ook over hindernis 6, bij de familie Van der Valk aan de Dokkumerloane, hoeft de organisatie niet wakker te liggen. Al
sinds jaar en dag verzorgt de familie, in samenspraak met de sponsoren, zelf het ontwerp, de bouw en de aankleding.
Aan de Achterwei (tegen de grens van Driezum aan), wordt weer een z.g.n. Englisch Wall-hindernis gebouwd (hindernis
7). De bouwers laten zich inspireren door de Romeinse keizer Hadrianus die van117 tot 138 na Chr. als grensversterking
de beroemde ‘Hadrian’s Wall’ in Engeland liet bouwen.
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vervolg pagina 8
Bij Reinder en Hiske Uitterdijk komt hindernis 8 aan De Steech. Hier zal een Stins uit vroegere tijden worden nagebouwd. Ook het thema van hindernis 9, in het Driezumer bos, zal op de middeleeuwen geïnspireerd zijn.
De Koninklijke Damstra-hindernis (hindernis 10) komt weer op de
hoek Foarwei-H.G. van der Veenstrjitte. Op deze locatie verrijst bij
de bestaande hindernis weer een houtzaagmolen die zoveel mogelijk volgens een ontwerpschets zal worden gemaakt.
De laatste hindernis in het marathonparcours komt weer bij de familie Sinia (hindernis 11). De bouwers zijn van plan een hindernis
te bouwen in de vorm van de cijfers 25. Met schat dat daarvoor een
500-tal boomstammen voor nodig zijn. De sponsor, Van der Wal
Hout uit Noardburgum, draagt zorg voor de aan en afvoer van de
vele kubieke meters hout. Ook is Van der Wal van plan om als achtergrond voor deze hindernis weer een compleet bos aan te voeren. Dat betekend weer exceptioneel vervoer van productiehout
met de takken en alles er nog aan.
Samen met hindernis 1, de vaardigheidsproef achter het dorpshuis, zijn dit de plannen om er een geweldige jubileumeditie van te maken. Er is veel werk te verzetten dus alle hulp is welkom. Wie nog niet is benaderd maar wel graag wil
meehelpen kan het beste even contact opnemen met Annie den Hartogh, telefoon 0511 – 424 461. Zij weet precies
in welke bouwploeg je kan instromen om er, samen met vele dorpsgenoten, weer een huzarenstukje van te maken.

Boerendag met o.a. stuntteam Thunderguys

Ook de Boerendag kent dit jaar, naast alle activiteiten die we gewend zijn, vele nieuwe hoogtepunten. Het reuzenrad zal
weer hoog boven onze dorpen uitsteken en het Boerendag-showprogramma zit helemaal vol met hoogtepunten. Met
o.a. onderdelen uit de muziektheatershow ‘Faderpaard’ zoals b.v. de ‘Friezentrein’. Een hoogtepunt is zeker de grote
historische koetsenparade die op het programma staat. Zeker 25 oude koetsen
in alle vormen en maten. Een rijke historie aan luxe koetsen, maar ook b.v. een
lijkkoets, zal op een deskundige wijze aan het publiek gepresenteerd worden.
Ook het Belgische paardenstuntteam ‘De Thunderguys’ is weer geboekt. Het
beste stuntteam van de wereld zal iedereen weer verstelt laten staan. Met veel
durf, vertrouwen en kennis laten de ruiters van ‘De Thunderguys’ het publiek op
een bijzondere wijze zien hoe sterk zij een team vormen met hun paarden.
De schitterende truck met straaljagermotoren van Indian Pete uit Breda zal met
het Jettruckteam Holland de Paardendagen opluisteren met oorverdovend lawaai, enorm veel vuur en nog veel meer
rook. Spektakel in ’t kwadraat.
In de dorpskrant van juni berichten we meer over de 25ste Paardendagen.

De redactie wenst nu alvast iedereen die betrokken
is bij de opbouw van dit festijn heel veel succes.
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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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Nieuws van Café Us Thús

Trotse Sponsor v.v. VIOD Driezum

Café Us Thús heeft het 3e heren elftal nieuwe sporttassen aangeboden, hierdoor hoeven zij niet
meer met een boodschappentas op het voetbalveld te verschijnen.
Bovendien komen er rond het hoofdveld en het 2e veld sponsorborden.

Café Cafetaria Us Thús helemaal klaar voor de zomer

Wij hebben een nieuwe softijsmachine, met deze machine kunnen wij heerlijke milkshakes en softijsjes maken.
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Annulering Kennedymars Fryslân 2014
Hoewel het bestuur van Kennedymars Fryslân alweer druk bezig was met de voorbereidingen voor de Kennedymars van dit jaar, zijn er helaas enkele redenen waarom we hebben
besloten de Kennedymars en alle overige tochten dit jaar niet door te laten gaan.
Wij willen de wandelaars een mooie en goed georganiseerde tocht bieden en als dit door
bepaalde factoren niet in zijn geheel mogelijk is, moet er een keuze worden gemaakt. Een
van deze factoren is de aanleg van de Centrale As. Momenteel is men druk bezig met de
voorbereidende werkzaamheden en medio augustus zullen er diverse omvangrijke werkzaamheden zijn op het traject waar al onze routes langs gaan. Tevens wordt er een weg van de route definitief afgesloten.
Ondanks dat de medewerkers van de Centrale As welwillend zijn om samen oplossingen te bedenken, weten we op dit
moment nog niet hoe het er dan precies voor staat. Hierdoor zijn wij van mening dat, vooral in de nacht, de veiligheid
van de deelnemers niet voldoende te waarborgen is.
Daarnaast zijn we bezig om het een en ander om te gooien, waaronder de website en de algehele aanpak van de
organisatie en het evenement zelf. Wij willen hier graag de tijd voor nemen zodat we iedereen volgend jaar kunnen
verwelkomen bij een prachtig en nog beter georganiseerd evenement met mooie routes.
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Gastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen
Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de meeste kinderen groeien op in een financieel welvarende omgeving, met ouders die hen meer
dan voldoende aandacht en liefde schenken. Helaas zijn er nog heel veel kinderen in de rest van de
wereld, maar ook in Nederland voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is.
Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op deze categorie kinderen. Iedere zomer brengen ca.1.500
kinderen uit binnen- en buitenland dankzij onze stichting een onvergetelijke vakantie door bij een Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen.
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans,
Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het kind een fijne vakantie te geven
hoeft u beslist geen buitengewone dingen te ondernemen. Het gaat vooral om rust en regelmaat, om liefde
en aandacht.
Denkt u daarom bij het plannen van de komende zomervakantie eens aan de mogelijkheid een kind dat het
niet zo goed heeft als uw eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 5 juli – 25 juli en 19 juli – 7 augustus
Duitse kinderen: 21 juli – 8 augustus, 1 – 18 augustus, 4 – 22 augustus
Belgische kinderen: 14 juli – 1 augustus
Nederlandse kinderen: 21 juli – 8 augustus
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612.

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

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

facebook.com/noordoostzorgt

13

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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Als ‘meitinker’
help ik bij het
vinden van
oplossingen

Dagelijks bereikbaar: 8.30-12.00 uur
Mail: wmoloket@dongeradeel.nl
Post: Postbus 1, 9100 AA Dokkum

Gemeente Dongeradeel
Telefoon: 14 0519

Dagelijks bereikbaar: 8.30-12.00 uur
Mail: wmoloket@dantumadiel.eu
Post: Postbus 22, 9104 ZG Damwâld

Gemeente Dantumadiel
Telefoon: 14 0511

Ook de medewerkers van
Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’
zijn via beide telefoonnummers
bereikbaar

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.wmodandon.nl of kom
in contact met de meitinker via:

Vragen

De Meitinker (meedenker) helpt u bij het vinden van een oplossing. Als
eerste kijkt de Meitinker nogmaals samen met u of er toch nog mensen
zijn waar u beroep op kunt doen (buren, familie of vrienden). Om hulp
vragen kan moeilijk zijn, maar veel mensen willen best helpen.
Daarom: Durf te vragen!

Meitinker

De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen mee
kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u
thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving waar u een
beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ in uw dorp of wijk.

Gebiedsgerichte ondersteuning

Dantumadiel
Wmo Dongeradeel

WMO gemeente Dantumadiel
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Regiopost 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
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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Adverteerders in deze dorpskrant
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Hamersma bouwkundigadviesbureau Driezum
Kommerie Meubelen Damwâld
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
2 Add More accountants
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Boonstra Multiklus Driezum
Hoekstra Bloemen- en Plantencentrum Damwâld
K. Venema Assurantiën De Westereen
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Jan van der Heide Rijschool Wâlterswâld 2014
Terpstra electronica Dokkum
Amarins Kindercentra Kollum
Van der Wal Auto’s Dokkum
Braaksma Schildersbedrijf Wâlterswâld
Wijnberg Vakantieverblijven Hollum Ameland
Bosgraaf Bouwkundig Bureau
Chris Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Appie Postma Onderhouds - Renovatie & Houtbouwbedrijf Wâlterswâld
Argus autorijschool Broeksterwâld
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Ludema Bestratingen Dokkum
Spar Bonnstra Dokkum
Meta Groot Antink Driezum
Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
Van Tuyl Loonwerken Driezum
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Gerrit den Hartogh klussenbedrijf Driezum
Tom Meindertsma Fietshandel Driezum
Henk Kooistra Autoschadespecialist
Rabobank Damwâld 2014
Dierenarts De Boer Damwâld
Feddema Vogels Wâlterswâld
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Jan Hoekstra Auto Reparatie Wâlterswâld
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf Damwâld
T. van der Veen Elektrotechnieken
Talma Hoeve Feanwâlden
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Frutsels en Meer Wâlterswâld
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Gewoan Geertje kapsalon Wâlterswâld
It Sneuphok Driezum
Café Us Thús Driezum
Klaas Zwart Handelsonderneming Driezum
Postma Verhuur Driezum
Rentmeester financieel advies Damwâld
Van der Galiën BV Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
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Braderie in Wâlterswâld
Zaterdag 31 mei: Braderie in Wâlterswâld.

Braderie van 10.00 tot 17.00 uur

Na de positieve reacties twee jaar geleden heeft de feestvereniging besloten de braderie als een vast evenement op te nemen in hun programma. Dit voorjaar wordt de braderie gehouden op zaterdag 31 mei in
Wâlterswâld. Van 10.00 tot 17.00 uur staan er in de straten van de Prysterikker, Fuldastrjitte en Waldheem
zo’n veertig verschillende kramen met de meest uiteenlopende koopwaar.
Zo kan men hier terecht voor hoeden en petten, woon- artikelen, curosia, boeken, speelgoed, te veel om op
te noemen bovendien is er ook een palingrokerij. Voor de kinderen worden er diverse activiteiten georganiseerd en is er een springkussen. Kortom, er is voor jong en oud wat te beleven in Wâlterwâld.
Iedereen is van harte welkom!
*Lijkt het u zelf leuk om met een kraampje op de braderie te staan?
Neem contact op met Meta Wielstra en vraag naar de mogelijkheden! Tel: 0511 - 445 835

Auto & Motorrijschool ARGUS

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

Dodenherdenking op zondag 4 mei a.s.
Het thema van dit jaar is:
“Vrijheid geef je door” De verdiepende tekst van het Nationaal Comité is wederkerigheid.
Wederkerigheid in vrijheid gaat over elkaar de ruimte geven en die zelf ook krijgen. Op alle
niveaus: tussen mensen, groepen mensen en soevereine staten. Europese landen maken
deel uit van een gezamenlijke unie waarin deelnemers elkaar versterken door de zwakte
van de ander te compenseren. Vrijheid manifesteert zich in de verhouding tot de ander. Zo
is vrij zijn niet alleen een wettelijke toestand maar een product van mensen: de rechtsstaat
is het kader, de invulling geven wij zelf.
De dodenherdenking in Driezum op zondag 4 mei, wordt gehouden bij het monument voor
de oorlogsslachtoffers en het beeld “Hoeder fan ’e frede”. Op de plaquette naast het beeld staat de tekst:
Frede, net inkeld wûn út it ferline mar ek as opdracht foar no en yn ’e takomst. Bij de dodenappèl zullen
kinderen van de basisscholen de namen voorlezen van de slachtoffers wiens namen op het monument geschreven staan en van de Engelse militairen die begraven zijn op het kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Aansluitend wordt er een gedicht voorgelezen door mevr.
T.Bremer-Heikamp. Hierna volgt de stille tocht naar de graven
van de vier Engelse militairen alwaar men een bloem bij de
graven kan leggen.
Tijdens deze dodenherdenking worden om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht
worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Dhr. R. Bos, wethouder gemeente Dantumadiel, zal een korte
toespraak houden.
Er zal een krans worden gelegd door Sjoerd Visser en Minke
Visser namens de bevolking van Wâlterswâld en Driezum.
Daarna krijgen de nabestaanden en dan de overige aanwezigen, gelegenheid een bloem bij het monument te leggen. De
muzikale omlijsting en het spelen van de Taptoe wordt verzorgd door muziek vereniging Excelsior.
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de herdenking
om 19.20 uur, bij het monument op de hoek Tsjerkestrjitte/Canterstrjitte.

wilt u s.v.p.zelf
bloemen meenemen.
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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.
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Sporter in de schijnwerper
Aanstormend talent marathonschaatsen, Siewart Sjoerd Wiersma.

Naast al het gewonnen Olympisch goud in Sotsji door de Nederlanders hebben we in ons eigen dorp ook een winnaar.
De 18-jarige Siewart Sjoerd Wiersma uit Wâlterswâld is een fanatiek schaatser en heeft deze winter een top seizoen
gedraaid met als bekroning als winnaar te eindigen in de Regio Noord Oost Marathon competitie C2.

Het begin

Hoe het allemaal begon…. Vanaf zijn 6e jaar is Siewart begonnen met schaatsen op
houtjes. Meestal met zijn vader mee het natuurijs op en later wel mee naar de ijsbaan Kardinge in Groningen. Toen ze via school mee deden aan het schoolschaatsen
in Leeuwarden kreeg hij pas echt de smaak te pakken en wou graag op les. Siewart
was 11 jaar toen hij op les ging bij de Ferwerter iisclub en elke zaterdagmiddag een
uur les kreeg. Vanaf seizoen 2009/2010, hij was toen 14, is hij begonnen met wedstrijdschaatsen in Thialf. Sindsdien heeft hij elk seizoen op elke afstand wel een PR
(persoonlijk record) geschaatst. Begin 2012 heeft hij een paar lessen uitgeprobeerd
bij het shortrack. Dit beviel zo goed dat hij zich melde bij Trias, de shorttrack club in
Leeuwarden, waar hij op maandagavond, als er geen wedstrijd is, traint en op vrijdagavond. Langebaan traint hij op dinsdagavond en zaterdagochtend in Thialf, daarnaast fietst hij ook. De wedstrijden
zijn op zondag en maandagavond. De shorttracktrainingen helpen Siewart heel goed bij de langebaan, zijn bochtentechniek is verbeterd en ook in de marathon heeft hij dankzij zijn goede bochtentechniek overwinningen behaald.

Seizoen 2013/2014

Dit seizoen 2013/2014 is hij voor het eerst mee gaan doen aan de marathoncompetitie van de Regio Noord Oost. Dit
is een competitie van 10 wedstrijden welke worden gehouden op de ijsbanen van Assen, Enschede, Deventer, Heerenveen en Groningen. Er zijn verschillende klassen, zoals Dames, Heren C1 en C2 en dan nog Masters 1 en 2. Als startende
marathonrijder word je eerst ingedeeld in de C2 klasse. Na inschrijving van de competitie werd er een planning gemaakt omdat er ook nog langebaanwedstrijden geschaatst moesten worden werd er besloten om enkele marathons te
laten schieten. Maar na een verrassende start bij de 1e wedstrijd in Assen met een 4e plek werd er toch maar besloten
om af te reizen naar Enschede waar hij 3e werd. Van de 10 competitiewedstrijden stond Siewart maar liefst 6 maal op
het podium waarvan 2 maal op het hoogste schavot. De mooiste overwinning behaalde hij in Thialf Heerenveen waar
hij net voor de bel luidde uit het peloton reed en met 2 mannen achter zich aan de laatste ronde in ging. In de laatste
bocht ging hij heel hard door de binnenbocht en won met overmacht. Per overwinning verdien je 35,1 punt. Ook zijn
er nog punten te verdienen bij de premie sprints die 3 maal tijdens een wedstrijd langskomen.
De finale was op 23 februari in Assen. Met een voorsprong van 80 punten op nummer 2 had Siewart niks te vrezen voor
zijn klassering. Maar met een winnaarsmentaliteit wou hij natuurlijk tijdens die finale wel laten zien dat hij de beste
was. Helaas na een zware val
bij het shorttrack en een verkoudheid had hij niet genoeg
energie om ook dit keer op
het podium te eindigen maar
de overwinning van het eindklassement was een feit. Met
een eindpuntentotaal van
308,2 punten klopte hij nummer 2 op 72,1 punten.

Marathon Selectie Fryslân

Siewart heeft zich heel goed
laten zien tijdens deze marathon wedstrijden want hij
kreeg een uitnodiging van de
Marathon Selectie Fryslân
voor een trainingsstage in januari.
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Twee weken mocht hij meetrainen en er werd zelfs een rondje 27,7 geklokt. Met inmiddels een uitnodiging op zak van
de Marathon Selectie Fryslân, leuke trainers en trainingsmaten, kan zijn seizoen niet meer stuk.
Na een rustperiode van een paar weken gaat deze maand de zomertraining van start. Komend seizoen 2014/2015
promoveert Siewart naar C1, een stapje hoger. Wie weet zien we hem op een dag in de B (semiprof) of A (prof) divisie
als hij deze progressie doorzet. Of misschien gaat hij zich specialiseren op de langebaanafstanden 5 en 10 kilometer.
Wilt u Siewart blijven volgen kijk dan op zijn website voor foto`s en resultaten: www.siewartwiersma.nl.

Visie marathonschaatsen

Siewart heeft zijn lange schaatsseizoen afgesloten met zijn allereerste wintertriatlon. Deze vond plaats in Groningen bij
de ijshal Kardinge. De wintertriatlon bestaat uit verschillende disciplines. Zo kun je de sprintafstand doen maar ook de
kwart. Siewart had gekozen voor de sprint omdat dit zijn allereerste triatlon was. Hij begon met 5 km hardlopen, toen zo snel
mogelijk op de fiets, 25 km en als laatste nog 10 km schaatsen.
In een deelnemersveld van 103 deelnemers eindigde Siewart als
37ste. Een superklassering. Met het fietsen had hij wat tijd verloren maar met het schaatsen werd hij 9e in het hele deelnemersveld, een puike 10 km tijd! Een geweldige ervaring vond Siewart
en zeker voor herhaling vatbaar!
Siewart zijn visie: “Vanaf dat ik wedstrijden begon te schaatsen
heb ik mij altijd verbeterd. Langzaam maar elk seizoen wel een
pr. Ik leer elke keer meer en wil ook steeds meer leren. Van alles
uitproberen om te kijken of het mij ook verder helpt, want als je het niet probeert weet je ook niet wat het zou kunnen worden. Nu nog gefocust op de Langebaan, maar de Marathon komt steeds dichterbij. Het lijkt mij mooi om het
te combineren. Langebaan om snelheid te leren en Marathon om het in duur en tactiek om te zetten. Daarnaast Shorttrack om de bochten te perfectioneren. Zo helpen de verschillende disciplines elkaar. Waar sta ik over 4 jaar? Dat weet
ik nog niet, ik wil mij gewoon elk jaar blijven verbeteren en kijken hoe ver ik kan komen.”
Wiesje Wiersma, april 2014.
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Avond 4daagse Driezum/Wâlterswâld
De op 31 maart 2014 opgerichte stichting Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld gaat als eerste activiteit de bovenstaande avond4daagse organiseren.
Onderstaand vind je de belangrijkste informatie:
Datum: 12 t/m 16 mei 2014
Afstanden:

5 en 10 kilometer

Starttijden:

18.00 uur de 10 kilometer

		

18.15 uur de 5 kilometer

Startplaats: de Nije Warf
Kosten: € 3,50 inclusief medaille

Zoals je ziet zijn er vijf avonden om te kunnen wandelen. Dit is bewust zo gedaan zodat je de mogelijkheid hebt om
één avond te kunnen verzuimen. De laatste avond (vrijdag16 mei) is een verplichte avond. De 10 km start dan om
17.45 uur en de 5 km om 18.30 uur. Daardoor zal iedereen rond dezelfde tijd binnen komen onder de klanken van
ons korps Excelsior.
Ook kun je één avond gaan wandelen, hiervoor krijg je een dagmedaille. De kosten hiervan zijn € 3,00.
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op. Dit om de start vlot te laten verlopen. Je kunt je opgeven door een
e-mail te sturen naar: swijbenga@hotmail.com Zet in deze mail je naam, welke afstand je wilt lopen en hoeveel
avond4daagsen je tot nu toe hebt volbracht. (alle 4daagse tochten in Nederland tellen mee)
Mocht dit niet mogelijk zijn dan kun je je ’s avonds ook nog opgeven vanaf 17.45 uur bij de start. Iedereen die zich
opgeeft (via mail of bij de start) kan betalen bij de start. (indien mogelijk graag gepast betalen)
Kinderen t/m 10 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene te lopen.
Tot slot het volgende verzoek: Willen jullie indien mogelijk, op de fiets of lopend, naar de Nije Warf komen.

Hopelijk tot ziens op 12 t/m 16 mei!
Groeten Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld
Ps.: vanaf 1 mei 2014 kun je de informatie ook vinden op www.sportdriewo.nl
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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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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

“Fitaal mei Sport”
Wij, Johan en Jilke, bieden namens ‘Fitaal mei
Sport’ sport- en bewegingslessen aan voor
ouderen, zowel mobiele als minder mobiele
55+’ers.
Ook in sporthal de Nije Warf willen we een
groep gaan starten. Sporten en bewegen toegankelijk maken voor ouderen is waar we naar
streven.
Met vriendelijke groeten,
Johan van Kammen en Jilke Marinus
Telefoon: 0641 938 492
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Soos reisje naar Harlingen

Op maandagmiddag 28 april aanstaande, organiseert de Soos en Spelmorgen voor leden en dorpsbewoners van Driezum en Wâlterswâld, weer een reisje. Deze keer gaan we naar de Harlinger tegel- en aardewerkfabriek. Wij vertrekken
om 13.00 uur vanaf de “Nije Warf”, waarna de koffie met appelgebak om 14.00 uur voor ons klaar staat in Harlingen.
Hierna gaan we lopend (circa 75 meter) naar de tegel- en aardewerkfabriek, om het hele proces van authentiek aardewerk en tegels maken te bekijken. Om ongeveer 16.30 uur rijden we via een mooie toeristische route naar Piaam,
waar een heerlijk driegangendiner voor ons klaar staat. We verwachten om ongeveer 20.30 uur weer terug zijn bij de
“Nije Warf”.
De kosten voor deze middag zijn voor leden € 25,00 p.p. en voor niet leden € 35,00 p.p. Aanmelden kan bij Wappie
Boersma telefoon: 701 647 of bij Sjoukje van der Zwaag telefoon: 421 982.
Opgave voor 22 april aanstaande.

Volop genieten...
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Nieuws van de vogelwacht

Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
Eerste kievitsei gevonden aan de Kolkensloane bij Driezum

Het eerste kievitsei van de provincie Fryslân werd gevonden op 6 maart 2014 om 11.34 uur nabij Slijkenburg. Dit is
een zeer vroege vinddatum vanwege de warme temperaturen in het vroege voorjaar. Ter vergelijking was zo’n
vroege vinddatum van het eerste provinciale kievitsei al niet meer voorgekomen vanaf 4 maart 1989. Een enorm
contrast met een jaar eerder, toen het eerste kievitsei van de provincie Fryslân pas op 23 maart 2013 werd
gevonden. Doordat de winterperiode vorig jaar lang aanhield, wist toen helaas niet één van de leden van onze
vogelwacht een kievitsei te vinden in de raapperiode tussen 1 maart en 1 april 2013.
Als bestuur van de vogelwacht Driesum-Wouterswoude kregen we op donderdagmiddag 13 maart om 16.45 uur een
melding dat Durk Zwaagstra uit Kollumerzwaag een kievitsei had gevonden. Hij vond het ei op een maïsperceel ten
oosten van de Kolkensloane bij Driezum. Met deze melding was hij de vinder van het eerste kievitsei van de
vogelwacht Driesum-Wouterswoude. Echter was het ook van belang om na te gaan of ons medebestuurslid van de
vogelwacht met deze vondst ook het eerste kievitsei van de gemeente Dantumadiel had gevonden.

zo vaak gebeurt.(foto- Jan Jelle Jongsma)

Omdat het ei pas laat in de middag werd gevonden, was het gemeentehuis
telefonisch niet meer bereikbaar. Daarom heeft bestuurslid Jan Jelle Jongsma
contact opgenomen met wethouder Siepie Hylkema, om het ei zo snel mogelijk
te melden binnen de gemeente Dantumadiel. De wethouder heeft vervolgens
het proces binnen het gemeentehuis in werking gezet. Vrij spoedig bleek dat
het door Durk Zwaagstra gevonden ei tevens het eerste kievitsei van de
gemeente Dantumadiel was. Een prachtig succes voor Durk Zwaagstra
persoonlijk, maar ook een leuke opsteker voor onze vogelwacht omdat dit niet
Een grote eer dus voor Durk, die samen met zijn broer Piet
Zwaagstra uit Driezum het ei de volgende ochtend kon aanbieden
op het gemeentehuis bij burgemeester Sicko Heldoorn. Het ei
werd volgens de daarvoor geldende procedure op echtheid getest,
dit staat ook wel bekend onder de term “lotteren”. Het ei was
voor het rapen al keurig aangemeld op het huidige sms-systeem
van de Bond van Friese Vogelwachten, waarna Durk een
bevestiging kreeg per sms dat het rapen van het ei was
toegestaan. Als eierzoeker/nazorger beschikt hij over de vereiste
papieren, dus kon de burgemeester met een gerust hart dit eerste
kievitsei in ontvangst nemen.
Durk Zwaagstra en burgemeester Sicko Heldoorn (foto Nanne Nicolai)

Op zondag 23 maart 2014 om 11.46 uur kregen alle eierzoekers een sms met de volgende mededeling erin: “Quotum
van 5693 is bereikt. Er mogen geen eieren meer geraapt worden!”. Hiermee kwam het seizoen van 2014 aan haar
einde, en kan men zich de komende periode weer inzetten voor de weidevogelbescherming in het veld. Op
donderdag 27 maart 2014 hebben we voor onze nazorgers weer de jaarlijkse startbijeenkomst voor het nieuwe
seizoen gehouden. Dan worden niet alleen nesten van de kievit opgezocht, maar worden ook nesten geregistreerd
en beschermd van alle andere weidevogels zoals Grutto, Tureluur, Scholekster, Slobeend, Wilde eend, Graspieper,
Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, enzovoorts. Voor ons als vogelwachters is dit zeker de mooiste periode van het jaar!
Met vriendelijke groet, bestuur van de Vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o.
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100 jaar gereformeerde school “de Wynroas”
Op 10 mei 2014 is het dan zover en wordt er d.m.v. een reünie stilgestaan bij het 100 jarige jubileum van de gereformeerde school “de Wynroas” in Wâlterswâld.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en we kunnen u alvast verheugd melden dat er inmiddels al rond de
250 aanmeldingen binnen zijn! Op dit moment wordt er dan ook druk gewerkt aan het maken van een herinneringsboekje van al het fotomateriaal dat wij mochten ontvangen!
De officiële site voor de aanmelding is inmiddels gesloten maar…mocht het nu toch nog bij u beginnen te kriebelen om
ook bij deze bijzondere reünie aanwezig te willen zijn, dan kunt u zich altijd nog telefonisch aanmelden bij dhr. W. van
der Zwaag, 0511-421982

Kosten

De kosten voor alleen bezichtiging (school en kerken), koffie/thee met oranjekoek en herinneringsboekje bedragen €
7,50. Voor het buffet ‘s avonds wordt € 20,-- extra in rekening gebracht. Zodra uw bijdrage binnen is op bankrekening:
NL75 RABO 0123674093 ten name van M. Boersma -van der Laan, is de aanmelding afgerond.

Programma

Het programma ziet er in het kort als volgt uit: inloop tussen 13.00 en 13.30 uur in “de Nije Warf”, aan de Foarwei 31
in Wâlterswâld. U wordt hier gastvrij onthaald met een kopje thee of koffie en oranjekoek. Daarna een kort welkomstwoord en de officiële opening door de algemeen directeur van PCBO Dantumadiel, dhr. K. Fokkinga. Vervolgens gaan
we richting school waar een herinneringsboom geplant zal worden en is er daarna gelegenheid om de school en de
beide kerken te bezichtigen. In de school worden film en fotomaterialen vertoond en zal er een expositie zijn van allerlei materialen die in de afgelopen eeuw in het onderwijs gebruikt zijn.
Graag willen we hierbij nog mensen oproepen die in het bezit zijn van oude of bijzondere schoolmaterialen (ook
handwerkspullen) die wij mogen gebruiken, dit z.s.m. aan ons te melden zodat we het op de reünie ten toon kunnen
stellen!!
Hiervoor kunt u zich richten aan Joukje Hamersma-Visser, tel. 0511-422853. Ook kunt u op de dag zelf foto’s etc. mee
nemen om te laten tonen aan bv. oud klasgenoten. Wij gaan voor een geslaagde en gezellige reünie, en hopen u te
mogen begroeten op 10 mei!!
De reüniecommissie: Wietze van der Zwaag, Jan Fokkens, Minke Boersma en Joukje Hamersma.
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Nieuws van de IBS
Van danshow tot playback

In de eerste maanden van het jaar stond IBS Driezum weer bol van de activiteiten. Zo werd er weer een spetterende
“IBS Driezum hat talint” show georganiseerd. Waar een groot deelnemersveld was van maar liefst 11 acts. Er was een
grote diversiteit onder de deelnemers het varieerde van danshow tot playback. En van theater tot instrumentaal. Ook
werd er live gezongen. Het was een gezellige geslaagde avond en de uitslag was als volgt:
1e Eelke uiterdijk, 2e kleuters van groep 1 en 2, 3e Himke, Andries en Jacco
Halverwege maart werd de gymles ingeruild voor een verkeers- en natuurwandeling. Het weer was prachtig, het was
een zonnige leerzame les. De kleuters brachten op deze dag een bezoek aan de bibliotheek. Daar werd verteld uit een
prentenboek, en mochten de kleuters rondkijken.
Op 17 maart werd er een presentatie gegeven over het Thema verkeer en vervoer. In de bovenbouw was er een
muzikaal stukje en ook was er een verkeerskwis, waarbij de aanwezige bezoekers hun hersens moesten laten kraken
over de verkeersregels. Bij de middenbouw werden objecten gepresenteerd die bij de crea werden vervaardigd. De
middenbouw had een heus verkeersplein op het plein gemaakt wat tijdens de presentatie tot leven kwam.

Lejo van Sesamstraat

Op 20 maart ging de bovenbouw op de fiets richting Damwâld om, evenals de kleuters eerder, ook een bezoek te brengen aan de bibliotheek. Er moest een speurtocht worden gedaan met maar liefst
60 vragen. Tijdens uur cultuur ging de middenbouw naar De Westereen om daar
een voorstelling bij te wonen van Lejo waarschijnlijk bij u welbekend van Sesamstraat. Het was een dolkomische voorstelling waarbij Lejo heel hard moest werken. Dit bleek naderhand toen hij een aantal
“geheimen van het vak” met ons deelde. De
kinderen vonden het allemaal prachtig en de
uitleg naderhand was voor de kinderen heel
interessant en leuk.

Bezoek boer Bert

Voor de kleuters was er op 21 maart een bezoek aan boer Bert weggelegd. De kleuters
werden rondgeleid door boerin Sjoukje en
mochten helpen met de dagelijkse werkzaamheden. Met als hoogtepunt de verhuizing van een aantal kalfjes. Grote konsternatie toen een van de kalfjes dreigde
te ontsnappen. Gelukkig schoten alle kleuters snel te hulp door snel achter het
ontsnapte dier aan te gaan. Zo kon het kalfje gelukkig veilig naar zijn nieuwe stal
worden gebracht.

Tuinles

Op 24 maart was het tijd voor een nieuw thema: planten.. Dit thema werd ingeluid
met een reken- en tuinles waarbij de kinderen moesten berekenen hoe de tuinbak
in elkaar moest worden gezet en werden er diverse bloemen en planten geplant.
Van de bloemen kunnen we nu al genieten. Over hoe de aardbeien en groenten
smaken vertel ik u graag de volgende keer.
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Zendingsdienst 18 mei over Jasper Maas
Zondag 18 mei is er in de Gereformeerde kerk van Driezum - Wâlterswâld aan de Foarwei 29 te Wâlterswâld om 10.00
uur een zendingsdienst. In deze dienst zal voorgaan dhr. L. Blees. Dhr. J. Woudstra zal als gastspreker in deze dienst
spreken over Ghana en over het project van Jasper Maas in Ghana.
Na de dienst is er gelegenheid voor koffie en thee. De toegang is gratis. Wel is er een collecte die ten goede komt van
het project van Jasper Maas in Ghana. Wij zien jullie graag zondagmorgen 18 mei.
De Zendings- en Evangelisatiecommissie Gereformeerde Kerk Driezum - Wâlterswâld

Jasper Maas, docent trainingscentrum Tamale
Land:
Programma:
Werkveld:
Partner:

Ghana
Zending
Theologisch onderwijs, kadervorming
Presbyteriaanse Kerk

Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.kerkinactie.nl

Foto uit de oude doos

Rinsma state ± 1928
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Kerkdiensten
Hervormde Gemeente Driezum
Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur

18-apr. Ds. Tramper 19.30 Goede Vrijdag

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

20-apr. Leesdienst 1e Paasdag
Ds. H.D. Bondt (Leek)
27-apr. Leesdienst 9.15 uur
Ds. A.G. Bruijn (Uithuizen) 19.00

Hervormde Gemeente Wâlterswâld
Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur

18-apr.
20-apr.
21-apr.
27-apr.
4-mei
11-mei
18-mei
25-mei
29-mei
1-jun
8-jun
9-jun
15-jun
22-jun
29-jun
6-jul
13-jul
20-jul
27-jul

Ds. G. Mulder (Kootwijkerbroek) Goede Vrijdag
Kand. T.J. Lukas (IJselmuiden) 1e Paasdag
Ds. J. Noordam (Drachten) 2e Paasdag
Ds. D.J. Budding (Elspeet)
Dr. P. Vermeer (Wezup)
Kand. J.W. Hooydonk (Soest)
Ds. J.N. Zuijderduijn (Oosterwolde)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Kand. C.H. Buitink (Emmeloord) Hemelvaartsdag
Dhr. M. van Heijningen (Dorkwert)
Kand. K.H. Bogerd (Kootwijk) 1e Pinksterdag
Kand. M.C. Schreur (Hoorn) 2e Pinksterdag
Ds. L. Schaafsma (Baarn)
Ds. J.M. Viergever (Onstwedde)
Ds. G. Mulder (Kootwijkerbroek) V.H.A.
Ds. M. van Kooten (Elspeet) H.A.
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. H.L. Oosten (Driezum)
Kand. J.K. Abbink (Vriezenveen)

17-apr.
18-apr.
20-apr.
21-apr.
27-apr.

Ds. D. Lof(Leeuwarden) H.A. Witte do. 19.30
Ds. Korteweg (Ferwert) Goede Vrijdag
Dhr. G. Riemersma (Wetsens) Pasen
Dhr. G. Riemersma (Wetsens) 2e Paasdag 10.00
Dhr. J.Y. v.d. Wal (De Westereen)
Ds. A. Bouman (Leeuwarden)
Ds. A. Fraanje (Drachten)
Ds. R. de Pee (Feanwâlden)
Ds. K. Snijder (Harkema)
Ds. Schreurs (Hegebeintum)
Zendingszondag
Ds. H.F. de Vries (Dokkum) 11.00
Ds. Fraanje (Drachten)
Dhr. L. Blees (Damwâld) Hemelvaartsdag
Ds. J. Bakker (Feanwâlden)
Dhr. G. Visser (Wâlterswâld)
Dhr. J.Y. v.d. Wal (De Westereen) Pinksteren
Ds. A. Bouman (Leeuwarden)
Ds. Timmer (Damwâld)
leesdienst V.H.A.
Lofprijsdienst
Ds. Postma (Wâlterswâld) H.A.
Ds. A. Bouman

4-mei
11-mei
18-mei
25-mei
29-mei
1-jun
8-jun
15-jun
22-jun

29-jun
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Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld
Diensten om 9.30 uur en 14.00 uur

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

wanneer

waar

tijd

Biljarten

elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag
zondag 4 mei 2014
zaterdag 10 mei 2014
ma. 12 t/m do. 15 mei 2014
ma. 12 t/m do. 15 mei 2014
vrijdag 16 mei 2014 einde
vrijdag 16 mei 2014 einde
zaterdag 17 mei 2014
zondag 18 mei 2014
zaterdag 24 mei 2014
zaterdag 31 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
zaterdag 30 augustus 2014
vrijdag 19 september 2014
zaterdag 20 september 2014
zaterdag 11 oktober 2014
zaterdag 18 oktober 2014
zaterdag 15 november 2014
zaterdag 29 november 2014
zaterdag 13 december 2014

Us Thús
Us Thús
Us Thús
Us Thús
Monument Driezum
Foarwei Wâlterswâld
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Driezum‐Wâlterswâld
Ger.Kerk Foarwei 29 WW
Nije Warf
Wâlterswâld
Driezum‐Wâlterswâld
Driezum‐Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum‐Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum‐Wâlterswâld
Driezum‐Wâlterswâld
Damstra Driezum
Damstra Driezum
Driezum‐Wâlterswâld
Driezum‐Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum‐Wâlterswâld
Driezum‐Wâlterswâld

19.30
19.30
20.00
14.00
19.25‐20.20
13.00‐17.00
18.00
18.15
17.45
18.30
8.30
10.00
19.30
10.00‐17.00
9.00
8.30
18.00
9.00
9.00
9.00
8.30
20.00
13.00
8.30
9.00
19.30
8.30
9.00

Maat klaverjassen
Darten
Klaverjassen
Dodenherdenking
Reünie 100 jaar De Wynroas
1e avondvierdaags
10 Km.
1e avondvierdaagse
5 Km.
1e avondvierdaags
10 Km.
1e avondvierdaagse
5 Km.
Oud papier inzamelen IBS
Zendingsdienst Ger.Kerk Driezum
1e jubileumconcert Excelcior
Braderie Fuldastrjitte‐Presterikker
Oud papier inzamelen geref.kerk
Oud papier inzamelen IBS
start Paardendagen
Paardenmarathon
Boerendag
Oud papier inzamelen geref.kerk
Oud papier inzamelen IBS
Lampex
KinderLampex
Oud papier inzamelen IBS
Oud papier inzamelen geref.kerk
2e jubileumconcert Excelcior
Oud papier inzamelen IBS
Oud papier inzamelen geref.kerk

Kijk op www.frutselsenmeer.nl
of facebook-Frutsels-en-meer
35

Het pennetje
• Wie ben je?
Pieter Heerke Boersma

• Heb je ook hobby’s?
Voetballen

• Roepnaam
Peter

• Favoriete eten?
Patat en Broccoli

• Hoe oud ben je?
10 jaar
• Waar woon je?
Foarwei 17 Wâlterswâld
• Heb je ook broers of zussen?
Twee broertjes Jacob & Gerard
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 5
• Favoriete muziek?
Hey brother, All of Me, Tsunami en
Timber

ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema
0611 031 337
gfennema@knid.nl
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• Favoriete film?
De groeten van Mike
• Wat wil je later worden?
Politieman en bij mijn vader werken
• Ik geef het pennetje door aan
Pieter Woelinga

r

ete
P
an
v
,
s
tje
Groe

Bevolking en burgerlijke stand
Geboren

19 febr 2014

Renske Marrit d.v. Klaas en Baukje Kooistra, Freulestrjitte 9, Dr.

30 mrt 2014

Oane Hedde z.v. Klaas van der Veen en Jeltje Reitsma, Sape Meijerstrjitte 2 Dr.

Overleden
26 mrt 2014

Catharina Kramer - de Zwart, 92 jaar, H.G. v.d. Veenstrjitte 14, Dr.

Verhuisd

De familie Tanja van de Foarwei 31 Ww, naar Kollum

Ziek thuis / in het ziekenhuis gelegen
Peter Bloem, Bonifatiusstrjitte 19, Ww

Geslaagd

Rectificatie: zwemdiploma B en C: Christina Bruining, Achterwei 30, 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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