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Van de redactie

Net zoals in de rest van Nederland zijn ook onze dorpen
met het virus besmet. Bij sommigen is de koorts inmiddels
hoog opgelopen. Dit gaat natuurlijk over de oranjekoorts.
Een korte sfeerimpressie tijdens de fantastische wedstrijd
Nederland-Spanje in café ús thús is in deze dorpskrant opgenomen. Om nog even in voetbalsferen te blijven kunt u
een jaarverslag van ons eigen club Viod in deze dorpkrant
vinden, waarin o.a. teruggekeken wordt op een geweldig
jaar.
We houden het sportief want we hebben er weer een
evenement bij namelijk de avondvierdaagse, georganiseerd door de sportkoepel. Lees het verslag van dit succes
en wat de sportkoepel dit jaar nog meer in petto heeft. De
paardendagen worden dit jaar wel heel bijzonder en zullen vooral in het teken staan van het 25-jarig bestaan met
veel hoogtepunten. De hindernissen zullen nog imposanter zijn dan voorgaande jaren. In het artikel van Lampex
kunt u lezen hoe u uw kind kunt opgeven voor de kinderlampex.
Nog een jubileum dit jaar was het 100-jarig bestaan van
CBS “de Wynroas”. Ook hiervan een verslag en een terugblik van het eerste jubileumconcert van Chr. Muziekvereniging “Excelsior”, die dit jaar 110 jaar heeft bestaan.
Voor wie van zingen houdt in een koor, is van harte welkom bij het Chr. Gemengd Koor “Jubilate Deo”. Het bestuur van de Nije Warf vraagt nieuwe bestuursleden en
doet vooral een oproep aan de jongeren. Dan is er nog
nieuws van de Freonen van de Nije Warf, speeltuin boarterswâld en de IBS. Ook kunt u een verslag lezen van de 5
mei herdenking.
En …… de pen is terug met deze keer een avontuurlijk verhaal van Otte van der Weide, die via smokkelaars aan bier
moest zien te komen. Wij wensen u veel leesplezier en
nog meer zonnige dagen toe.

Deadline volgende dorpskrant
Nr

Deadline vrijdag

Uitgifte datum

4

29-aug

13-sep

5

14-nov

28-nov

1

30-jan-2015

13-feb-2015

2

3-apr

13-apr

3

5-juni

15-juni

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen in te korten te wijzigen of wegens ruimte gebrek niet te plaatsen.
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Adverteerders in deze dorpskrant
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Hamersma bouwkundigadviesbureau Driezum
Kommerie Meubelen Damwâld
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Dorpshuis Nije Warf 
K. Venema Assurantiën De Westereen
Van Tuyl Loonwerken Driezum
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Dierenarts De Boer Damwâld
Terpstra electronica Dokkum
Jan van der Heide Rijschool Wâlterswâld 2014
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Chris Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Appie Postma Onderhouds - Renovatie & Houtbouwbedrijf Wâlterswâld
Boonstra Multiklus Driezum
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Argus autorijschool Broeksterwâld
Ludema Bestratingen Dokkum
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Henk Kooistra Autoschadespecialist
Rabobank Damwâld 2014
Postma Verhuur Driezum
2 Add More accountants
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Hoekstra Bloemen- en Plantencentrum Damwâld
Van der Wal Auto’s Dokkum
Amarins Kindercentra Kollum
Braaksma Schildersbedrijf Wâlterswâld
Café Us Thús Driezum
Wijnberg Vakantieverblijven Hollum Ameland
It Sneuphok Driezum
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Bosgraaf Bouwkundig Bureau
Klaas Zwart Handelsonderneming Driezum
Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Tom Meindertsma 2 wielers Dokkum
Feddema Vogels 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
Gerrit den Hartogh klussenbedrijf Driezum
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Gewoan Geertje kapsalon Wâlterswâld
Frutsels en Meer Wâlterswâld
Spar Boonstra Dokkum
Meta Groot Antink Driezum
Rentmeester financieel advies Damwâld
Van der Galiën BV Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
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Contactpersonen dorpskrant
Onderstaande personen ontvangen graag de nieuwtjes en wetenswaardigheden van uw buurt b.v. huwelijk,
geboorte, geslaagd, verhuisd etc. en geven deze aan de dorpskrant door.
Wijzigingen van contactpersonen graag door geven aan de redactie.
Vacant

Wâldwei/Terpwei

D

-

Atie Daane

De Steech 11

D

Durk v/d Zwaag

Eastwâld 12

Joke Posthuma
Joukje Hamersma

Eke Woudstra

Halepaad 6

W

424 636

424 269

Tineke Broersma

Doniawei 135ª

W

424 091

D

701 513

Jaep Bouma

Foarwei 21

W

425 879

Foarwei 1

D

421 372

Johanna Dijkstra

Bonifatiusstrjitte 15

W

421 756

Mr. Hofstrastr.

D

Trienke Koning

Foarwei 32

W

422 347

422 853

S.Meyerstrjitte 5

D

Annemiek v/d Wal

Canterstrjitte 5

D

Siepie Postma

Foarwei 87

W

423 892

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

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

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.

Opmaak/eindredactie tel: 0634305785
Klaas Heidstra, Fuldastrjitte 9, 9113 PK Wâlterswâld
Distributeur tel: 0511 424 611
Frits Feddema, Doniawei 137 Damwâld

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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Entreekaarten van Aqua Zoo Friesland
Actie van de Nije Warf

Voor alle mensen die afgelopen jaren wel eens vrijwilliger zijn geweest voor de Nije Warf:
Als speciale actie kan de Nije Warf entreekaarten bestellen voor slechts € 8,- p/stuk. De reguliere entreeprijs voor volwassenen is € 17,- p/p: een korting van meer dan 50%.

Profiteer van deze aanbieding en bestel nu kaarten!

De kaarten zijn te gebruiken door iedereen: kinderen, volwassenen en 65-plussers en zijn geldig i.c.m. arrangementen. Bovendien hebben de kaarten een onbeperkte geldigheidsduur.
Meer informatie over Aqua Zoo: www.frieslandzoo.nl
Vermeld duidelijk je naam, adres, telefoonnummer en mailadres én het aantal gewenste kaarten. Je ontvangt dan een (mail)bericht terug waarin vermeld staat hoe de betaling werkt.
De kaarten dienen uiterlijk vrijdag 27 juni 2014 betaald te zijn.

•

Geef je bestelling z.s.m. door, uiterlijk a.s. woensdag 25 juni 2014
via mailadres: danielle.hoekstra@knid.nl of een berichtje naar Waldheem 14 in Wâlterswâld.
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Nieuws van Dorpshuis De Nije Warf
Na vele rumoerige jaren en een nieuwe beheerder in de vorm van een pachter, is de rust rondom de bestuurlijke zaken
redelijk wedergekeerd. Financieel gaat het iets beter, maar we zijn helaas nog lang niet uit de rode cijfers.
De komende jaren willen we ons o.a. gaan richten op het onderzoeken van mogelijkheden en het uitvoeren van projecten met behulp van subsidies en fondsen en aan de slag gaan met duurzaam/
verantwoord ondernemen. Dit alles met als doel het dorpshuis open te kunnen
houden en over een aantal jaren het 50-jarig bestaan van de Nije Warf met u allen
te kunnen vieren.

Oproep

Sinds een aantal maanden is ons bestuur uitgebreid met een nieuw bestuurslid: Fedde de Vries. Het bestuur bestaat
momenteel uit vijf personen. Eind van dit jaar zal voorzitter Marten Faber na zes jaar uit het bestuur treden, waarmee
het aantal op slechts 4 bestuursleden uitkomt. Echter om de voorgenomen projecten uit te kunnen voeren, hebben we
extra man- én vrouwkracht nodig in het bestuur. Vandaar de oproep:

We zijn op zoek naar minimaal 3 algemene bestuursleden en tevens een bestuurslid die
penningmeesterstaken op zich wil nemen.
Voor informatie over en/of opgave als bestuurslid, kunt u contact opnemen met:
Daniëlle Hoekstra via telnr: 0511- 42 30 75 of mailadres: danielle.hoekstra@knid.nl

Woord van de voorzitter:

Graag wil ik hieraan nog wat toevoegen: Ons bestuur heeft zich in de achter ons liggende periode op bijzondere wijze
ingezet om ons dorpshuis open te houden. We kregen vele schouderklopjes en soms ook wel kritiek. Ik heb mij daar samen met mijn medebestuursleden én vrijwilligers - ieder op zijn wijze en met zijn of haar talenten en inzet - maximaal
voor ingezet, omdat ik ons dorpshuis een warm hart toedraag. Ik heb wel eens gezegd - ook in de dorpskrant - over het
dorpshuis: “Het is nooit klaar!”. En dat is ook zo.
Nu wij in ander vaarwater zijn terechtgekomen, moeten de bakens worden verzet. Wij hebben een pachter, die ook de
Warf een warm hart toedraagt en niet te vergeten: Sietse van der Meulen, een onmisbare kracht in het geheel. Het
bestuur start een onderzoek naar duurzaamheid en hoe we onze hoge energielasten zouden kunnen verminderen.
Ook de Freonen van de Warf helpen mee. En de vrijwilligers, die zijn doorgegaan met het organiseren van diverse
aktiviteiten en evenementen.
Kortom aan de éne kant genoeg “trekkers” van de kar. Aan de andere kant bekruipt mij ook wel eens het gevoel dat
de levensvatbaarheid van de Nije Warf niet van één kant moet komen. Het blijkt b.v. ontzettend moeilijk te zijn om
bestuursleden te vinden. Het wordt tijd voor verjonging van het bestuur. Waar blijven de jongeren die wat voor het
dorp(shuis) willen betekenen? Zo’n bestuursfunctie is leerzaam, geeft inzicht in hoe zaken in de maatschappij zijn geregeld, staat goed op je CV en je levert frisse input.
Ook is het moeilijk om te taxeren met welke aktiviteiten de commissies, het bestuur en/of de pachter de bevolking van
Driezum en Wâlterswâld is te verleiden om naar het dorpshuis toe te komen. Ik wil alleen maar duidelijk maken, dat
het van twee kanten moet komen, als we het over een levendig dorpshuis hebben.
Alleen met kostenbesparing, subsidies, schouderklopjes voor bestuur en zelfs Freonen en vrijwilligers komen wij er
niet. Ik wens ons dorpshuis een multifunctionele toekomst met inzet van vrijwilligers, veel bezoekers en een enthousiast bestuur toe. En ik hoop binnenkort nieuwe bestuursleden in ons team te kunnen begroeten!
Een vriendelijke groet van Marten Faber
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Christelijk Gemengd Koor “Jubilate Deo”.
Nu de zomervakantie bijna voor de deur staat wil het koor “Jubilate Deo”graag iets van zich laten horen.
Afgelopen jaar mochten wij diverse keren met ons zangkoor optreden in kerkdiensten en zorgcentra’s.
Dit zeer tot genoegen wederzijds. Ook deden we mee met de korendag in Franeker.

Huldiging

En... er stonden ook enkele koorleden in het zonnetje : Dhr S de Groot was in januari 25 jaar lid van het
koor en werd gehuldigd.
In mei waren fam. M de Haan en fam H van der Valk, beide echtparen trouwe koorleden , resp 50 jaar en
60 jaar getrouwd.
Wij hebben hen verrast door met het koor hen toe te zingen op de receptie.

Zangers gezocht

Misschien heeft u van ons zingen genoten, en durft u/ durven jullie de stap ook te nemen om met ons mee
te komen zingen. Dat kan , want na de zomervakantie op maandagavond 18 augustus om 19.30 begint de
zang weer en wij zoeken enthousiaste zangers.

U bent van harte welkom.

Het bestuur.

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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Freonen fan de Warf nieuws
De vereniging ‘Freonen fan de Nije Warf’ bestaat nu ongeveer een jaar. Vorig jaar
heeft het bestuur zich vooral gericht op het oprichten van de vereniging en het werven
van freonen. En met succes. Het aantal freonen gaat op naar de 125. En dat betekent
een mooi bedrag om te besteden aan belangrijke zaken in ons dorpshuis.

Ledengeld

Begin juni is het ledengeld van 2014 geïnd. Een freon betaalt €2,- per maand. Dat komt neer op €24,- per jaar dat in
één keer wordt afgeschreven, om zo de kosten voor bankzaken zo laag mogelijk te houden. Als er bij u/jou iets mis is
gegaan bij het afschrijven, neem dan contact met ons op.

Het doel van 2014

Van het bestuur van Dorpshuis De Nije Warf hebben wij een lijstje gekregen met wensen en mogelijke bestemmingen
voor het ledengeld van 2014. Daarop stond onder andere het aanpakken/vervangen van de geluidsinstallatie. Op dit
moment wordt onderzocht hoe dat het beste kan worden gedaan en wat de kosten zijn. Als alles duidelijk is, wordt
besloten of het ledengeld daaraan wordt besteed.

Nog een inschrijﬀormulier thuis

Vorig jaar is er huis-aan-huis een inschrijfformulier bezorgd met de oproep om ‘freon’ te worden. Deze zijn later weer
opgehaald door het ‘freonen’-bestuur en andere vrijwilligers. Het kan zijn dat die van u/jou door omstandigheden niet
is opgehaald. Neem dan contact met ons op, dan komen wij alsnog langs om het formulier op te halen.

Ook ‘freon’ worden?

Bent u/ben jij nog geen ‘freon’ van ons dorpshuis, maar wilt u/wil jij dat wel? Dan horen wij het graag! Dat kan via freonen@nijewarf.nl of bij één van de bestuursleden. Meer informatie over de vereniging en hoe het werkt, kunt u vinden
op: www.nijewarf.nl/freonen-fan-nije-warf.
Het bestuur van de ‘Freonen fan de Nije Warf’ bestaat uit Douwe Boersma (voorzitter), Helga Schaafsma (penningmeester), Tom Spiegelaar (secretaris) en Elisabeth Hoekstra.
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25ste Paardendagen met boeiend showprogramma
Boerengames

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

Marathon

Vrijdagmorgen 25 juli gaat het Open Fries kampioenschap marathon
van start, met een vaardigheidsproef en een marathontraject van 16
kilometer. Het eerste enkelspan start al om 10:00 uur en de wedstrijd
gaat zeker tot het einde van de middag door. Meer dan 125 aanspanningen zullen de elf hindernissen proberen te bedwingen in de snelst
mogelijke tijd. De hele marathon is van dichtbij te volgen en is gratis toegankelijk voor het publiek. De hindernissen zijn op de fiets het
beste te bereiken. Vrijdagavond vanaf ± 18:30 uur is er als afsluiting
op het hoofdterrein nog een uit Amerika afkomstige “Barrelrace” en
een Stoelendans te Paard. Daarna worden ook de kampioenen van
de acht verschillende wedstrijdklassen in de marathon door de burgemeester van Dantumadiel gehuldigd. Na afloop is het feest in de
feesttent met muziek van zanger/entertainer Jelle B.

Boerendag

Zaterdag 26 juli valt vanaf 9:00 uur de Boerendag weer te beleven. Hoogtepunt is ongetwijfeld de Veekeuring NoordFryslân waar het beste melkvee van de wereld valt te bewonderen. Ook de Geitenfokvereniging Fryslân organiseert weer haar jaarkeuring tijdens de Boerendag. Natuurlijk ook weer het
grote Boerenboelgoed, waarbij veel antieke spullen en prachtig materiaal uit grootmoeders
tijd onder de hamer komen. Heeft u nog spullen liggen die u op het boelgoed wilt laten verkopen, neem dan contact op met Klaas Annema - 06-51334332. Het karakter van de Boerendag wordt compleet gemaakt met de oude tractorenshow, dors-demonstraties, hooipersen
met oude persen en een behendigheidsspel voor tractoren.
Ter gelegenheid van de 25ste Paardendagen zal, tijdens het showprogramma, een prachtig koetsen-defilé gehouden
worden met 25 authentieke rijtuigen, gevarieerd aangespannen. Voorafgaand aan het optreden in het showprogramma, waar alle koetsen op het hoofdterrein verschijnen,
gaan ze eerst een rondrit maken door onze dorpen.
Rond 13:30 uur gaat de rondrit van start en de route
is vanaf het Paardendagen-terrein via de Foarwei richting Driezum. Vervolgens de Tsjerkestrjitte, de Van Sytzamawei, de H.G. van der Veenstrjitte, weer de Foarwei richting Wâlterswâld en dan de Doniawei richting
Damwâld.
Daarna via de bypass (om de Centrale As-bouwput
heen) dan via het terrein van ‘Botniahiem’ van de familie De Jong langs ‘De Sûkerei’ naar de Trekwei. Via de
Doniawei gaat de stoet weer terug naar het hoofdterrein achter ‘De Nije Warf’. Daar zullen de antieke koetsen gepresenteerd worden tijdens het spectaculaire
showprogramma dat rond 15:00 begint.
De bierkoets van de Heineken brouwerij, één van de deelnemers aan het koetsen defilé
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Alle informatie over de Paardendagen en met name ook over het showprogramma, met vele hoogtepunten, kunt u de komende tijd vinden op de website www.paardendagen.nl, op de Facebook-site van de Paardendagen en in
de komende huis-aan-huis editie van de paardendagen-krant.
De marathon op de vrijdag is gratis toegankelijk. Voor de zaterdag geldt éénmalig entree voor de gehele dag zowel in de tent als op de terreinen rondom
de tent. 12 t/15 jaar € 5,- en ouder dan 15 jaar € 10,- Voorverkoop respectievelijk € 4,- en € 8,- bij Het Vergeet Mij Nietje, Haadstrjitte 20 in Feanwâlden
en Primera Van der Weg, Winkelcentrum Damwâld.
Klaas de Haan uit Jouswier komt ook dit
jaar weer met een jubileumstunt

Nederlands Kampioenschap samengesteld mennen
Selectie kampioenschap

Op 5 en 6 september, 6 weken na de 25ste Paardendagen, zal in onze dorpen het Nederlands Kampioenschap samengesteld mennen klasse 2 en 3 plaatsvinden. De deelnemers rijden landelijk op het één na hoogste niveau en kunnen zich plaatsen voor het
NK door in het outdoor wedstrijdseizoen in de selectieperiode 15 juli 2013 tot 15 juli
2014 ten minste drie wedstrijden te rijden met voldoende resultaat qua strafpunten.
De beste menners in elke categorie (enkel-, dubbel en vierspan paarden en pony’s)
plaatsen zich. Een andere mogelijkheid om zich te selecteren is het winnen van een districtskampioenschap. Het KNHS-mendistrict Noord (de provincies Fryslan, Groningen
en Drenthe) heeft haar kampioenschap op 2 en 3 augustus in Boijl. Uiteindelijk kunnen
er circa 90 deelnemers uit geheel Nederland zich plaatsen voor het
kampioenschap.

Drie proeven

Het kampioenschap (op twee wedstrijddagen) bestaat uit drie
proeven: de dressuurproef, de vaardigheidsproef en de marathon.
Op vrijdag 5 september wordt op de terreinen rond het dorpshuis
de dressuurproef en de vaardigheidsproef verreden. Het onderdeel dressuur duurt ongeveer 8 minuten en alle deelnemers rijden
per rubriek dezelfde proef. De deelnemers worden beoordeeld
door drie juryleden. Zij beoordelen de rust en regelmaat van de
gangen, de harmonie, de soepelheid, de drang naar voren en de
juiste houding van de paarden en pony’s. Tevens wordt de deelnemer beoordeeld op zijn stijl van rijden, nauwkeurigheid van de
figuren en zijn beheersing van het span.

Verzorging

Van belang is ook de uiterlijke verzorging van de rijder en de groom (s), de conditie, de onderlinge overeenstemming en verzorging van de paarden, het tuig en
het rijtuig. De vaardigheidsproef is bedoelt om de conditie, de gehoorzaamheid
en de soepelheid van de paarden en de pony’s te toetsen, alsmede de behendigheid en het vakmanschap van de rijder te beoordelen.
Het parcours is een 600 meter lang en bestaat uit 18 hindernissen. Deze worden
gemarkeerd met oranje kegels waarop een bal rust. De afstand (spoorbreedte)
tussen de kegels wordt bepaald naar de klasse waarin men rijdt. Het parcours
moet met een gemiddelde snelheid worden afgelegd en dit kan per rubriek verschillen.
Pieter, Thea en Lienke de Jong uit
Driezum in dressuurwedstrijd
Lees verder op pag. 12
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NK marathon spectaculairste wedstrijdonderdeel
Op zaterdag 6 september vindt de marathon plaats. De marathon is het zwaarste en meest spectaculaire wedstrijdonderdeel. Het te rijden traject is ongeveer 18 kilometer lang en heeft drie fasen. Het eerste gedeelte is het A-traject dat
7 kilometer lang is. Dit traject moet worden afgelegd in een vastgestelde snelheid; deze snelheid is ook weer afhankelijk van de klasse en het feit of er met pony’s of paarden wordt gereden. Daarna volgt traject B dat bestaat uit een
kilometer stappen.
Te laat finishen in de trajecten levert strafpunten op,
maar te vroeg ook. Hier ligt een belangrijke taak voor
de groom om aan de hand van tabellen en de stopwatch
aanwijzingen te geven aan de koetsier. Het laatste traject
is het E-traject. Dit traject is 10 kilometer lang en in dit
traject zijn tevens 6 hindernissen opgenomen die zonder fouten en zo snel mogelijk genomen moeten worden. Elke seconde in de hindernis levert strafpunten op
en ook het in verkeerde volgorde rijden van de diverse
poortjes die in elke hindernis zijn opgenomen, elke hindernis bestaat meestal uit 6 doorgangen t.w. A t/m F.
Frans Hollebekkers uit het Brabantse Bladel. Deelnemer
tijdens de Paardendagen en mogelijk ook tijdens het NK.

Foarwei 14 Driezum 0511 421 109

Ook bij de verschillende marathontrajecten speelt de factor tijd een belangrijke rol. Daarom worden de routes hoofdzakelijk door de omliggende landerijen uitgezet, zodat de deelnemers geen oponthoud ondervinden op de openbare
weg. De Dijkstra-Draisma hindernis die tijdens de Paardendagen naast de bypass aan de Doniawei in Damwâld wordt
gebouwd zal na de Paardendagen worden gedemonteerd en
wordt weer opgebouwd achter ‘De Nije Warf’.
Daar is het hindernis 1 in het NK-marathontraject. Vandaar
gaan de deelnemers naar hindernis 2, het Vikingschip naast
de Blaulânsreed en hindernis 3, de Schaafsma-brug aan de
Tsjerkeloane. Vanaf de Tsjerkeloane gaan de deelnemers weer
terug naar het dorpshuis voor een verplichte rust en worden
de viervoeters gecontroleerd door een dierenarts.
Na deze pauze gaan de deelnemers naar de hindernis bij de
fam. Sinia, vervolgens de Damstra-hindernis op de hoek Foarwei-H.G. van der Veenstrjitte en daarna de laatste hindernis bij ‘Rinsma State’. Vanaf ‘Rinsma State’ gaan de deelnemers, langs een soort uitlooptraject door de landerijen, weer richting ‘De Nije Warf’ in Wâlterswâld.
Het is een bijzondere eer dat de Stichting Paardensport Driezum –Wâlterswâld, ter gelegenheid van de 25ste Paardendagen, deze landelijke KNHS-kampioenschappen mag organiseren. Twee grote paardensport-evenementen organiseren vergt veel meer inzet, medewerking van landeigenaren en financiën. Maar de afspraken die er zijn met de landeigenaren, sponsoren en vrijwilligers geeft alle betrokkenen de overtuiging dat er twee prachtige wedstrijden kunnen
plaatsvinden. Nog een aantal weken hard werken aan de hindernissen en dan zijn Driezum en Wâlterswâld klaar voor
de uitdaging.
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Nieuws van IBS Driezum
Nu het schooljaar alweer naar zijn einde loopt wil ik u nog graag iets vertellen over de afgelopen periode. Allereerst
de opbrengst van de moestuin. De aardbeien smaken heerlijk en de radijsjes zijn groter dan we ooit hadden verwacht.
Ook de groenten zoals de o.a. de broccoli hebben het heel goed gedaan. Na alle goede zorgen kunnen we trots zijn op
het resultaat!

Koningsspelen

Verder zal het u niet ontgaan zijn dat er ook dit jaar weer koningsspelen waren. Dit jaar voor IBS Driezum in samenwerking met De Botke school uit Damwâld. Door groep 1 t/m 4 werd er op De Botke ontbeten, waarna er gezamenlijk naar
de sporthal werd gewandeld. Hier was een heel parcours uitgezet waar de kinderen zich helemaal op uit konden leven,
met als hoogtepunt een heuse stormbaan! De groepen 4 t/m 8 mochten eerst naar de sporthal, en hebben daarna van
een heerlijke brunch genoten. Al met al een hele geslaagde dag.
De groepen 4/5/6 brachten een bezoek aan de boerderij dit naar aanleiding van de spreekbeurt van Andries Posthuma. Hij had zelf deze excursie eraan vastgeplakt.

Adfunture park in Dokkum

Op 15 mei was het Juffendag ‘s morgens werden er spelletjes gedaan op school en ook was er disco. Tussen de middag
werd er gezamenlijk pannenkoeken gegeten op school. ‘s middags ging de reis naar Adfunture park in Dokkum. Daar
hebben de kinderen zich prima vermaakt en ook juf Jannie schuwde de grensverleggende activiteiten niet.
Voor de hogere groepen stond evenals andere jaren de sportdag weer op het programma. ‘s Morgens bestond het programma uit atletiek en ‘s middags werd er slagbal gespeeld. Helaas moest het middagprogramma voortijdig worden
gestaakt vanwege onweer. Gelukkig was het tijdens de terugtocht op de fiets weer droog.
Schrijfster Manon Sikkel bracht een bezoek aan groep 6/7/8 zij vertelde over haar boeken waaronder Heartbreak Hotel
en over haar schrijversnaam Izzy Love. Maar ook vertelde ze over haar leven, en de kinderen mochten vragen stellen.
Rest mij alleen nog iedereen alvast een fijne vakantie toe te wensen en tot volgend schooljaar!

Volop genieten...
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WMO gemeente Dantumadiel

Samen leven, zorg voor elkaar
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Gemeenten

Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog

Nieuw sociaal domein
Alle Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om een
nieuw sociaal domein te vormen nu het Rijk gemeenten
verantwoordelijk maakt voor taken op het gebied van
jeugd, werk en zorg. Onder het motto ‘Durf te vragen!’
willen de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel,
Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog
burgers voorbereiden op de transformatie van het sociale domein. Wie durft te vragen, staat sterker in een
samenleving waarin een groot beroep gedaan wordt op de
zelfredzaamheid van burgers.
Inhoud
•
•
•
•

•

Bij de gesprekken hanteren wij de volgende uitgangspunten:
• De colleges van B&W hebben besloten zoveel mogelijk
de huidige zorgaanbieders voor het jaar 2015 te
contracteren. Dit geldt voor cliënten waarvoor het
overgangsrecht van toepassing is;
• Bij deze contractering houden we rekening met de
financiële taakstelling van 25% die we van het Rijk
krijgen opgelegd;
In de gesprekken met de aanbieders bespreken wij onze
voorgenomen contracteerwijze, waarbij er uiteraard ruimte
is voor de inbreng en vragen van de aanbieders.

Vormgeving gebiedsteams
Inkoopproces gaat van start
Vormgeving gebiedsteams in Noordoost Fryslân
Transitie Jeugdzorg en Passend onderwijs
Website Noordoost zorgt

Inkoopproces
gaat van start
Colofon

Gemeenten in Noordoost en Noordwest Fryslân gaan samen
zorg inkopen. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor nieuwe taken uit de AWBZ en de Jeugdwet. We
krijgen de verantwoordelijkheid over (nieuwe) cliënten
en hulpvragen. Daarvoor moet een nieuw zorgaanbod
beschikbaar zijn. Gemeenten in de regio Noordoost en
Noordwest Fryslân hebben afgesproken om de inkoop
voor de Wmo en Jeugdhulp gezamenlijk te doen. Dat is
praktisch en goedkoper, ook voor de aanbieders. In de
eerste helft van juni gaan de samenwerkende gemeenten
de inkoopgesprekken aan met de zorgaanbieders in onze
regio’s. Als gemeenten zijn wij nu al volop bezig met het
voorbereiden van de contracteringsgesprekken met aanbieders in het kader van de transitie Wmo en Jeugdzorg.

De kernpartners, die samen de gebiedsteams in Noordoost Fryslân (NOF) gaan vormen, hebben 1 mei met
elkaar gesproken over de nieuwe integrale aanpak. De
kernpartners zijn: het maatschappelijk werk, MEE Fryslân,
Bureau Jeugdzorg, het welzijnswerk en de gemeenten. De
gemeenten hebben een opdracht geformuleerd, gebaseerd
op de notitie ‘Gebiedsgebonden aanpak NOF: Toegang
tot het Sociaal domein’. U kunt de notitie binnenkort op de
website www.noordoostzorgt.nl vinden.

De kernpartners stellen gezamenlijk de kaders voor het
succesvol invoeren van gebiedsteams. De gemeenten faciliteren dit proces. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
verzorgt de monitoring en evaluatie van het traject. De
organisaties willen de nieuwe integrale aanpak per 1
september 2014 invoeren. Uitgangspunt is vooralsnog

Samen leven, zorg voor elkaar
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dat iedere gemeente een gebiedsteam krijgt. De gemeente stelt een functionaris aan die het gebiedsteam gaat
coördineren.

Transitie Jeugdzorg en Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend onderwijs van
kracht. De wet verplicht het onderwijs om ieder kind een
passende plek in het onderwijs te bieden, ongeacht de
onderwijsondersteuning die het kind nodig heeft.
In de praktijk geven problemen thuis vaak ook problemen
op school en hetzelfde geldt omgekeerd. Daarom moet
de zorg in het onderwijs goed worden afgestemd met de
jeugdhulp die vanuit gemeenten wordt georganiseerd.
Zowel gemeenten als schoolbesturen moeten wettelijk
gezien de individuele ondersteuning aan een kind of gezin
afstemmen met andere voorzieningen op het gebied van
gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning/jeugdhulp, werk en inkomen.

Noordoostzorgt.nl
De website www.noordoostzorgt.nl is een portaal voor
inwoners, zorgverleners en belangenorganisaties met
alle informatie over de veranderingen in de zorg en
ondersteuning in Noordoost Fryslân. Dus ook voor u! Wat
vindt u van de website? Laat het ons weten!

www.noordoostzorgt.nl

In de RMC-Regio Friesland Noord zijn de ondersteuningsplannen van de Samenwerkingsverbanden inmiddels besproken en vastgesteld door de colleges van
B&W. Gemeenten en schoolbesturen spreken af hoe
de zorg in de school afgestemd kan worden met de zorg
rondom de school. Dit gebeurt in het overleg van de Lokale
en Regionale Educatieve Agenda’s. Als het gaat om de
dyslexiezorg, wordt duidelijk afgesproken wat onder de zorg
van onderwijs en wat onder de zorg van gemeenten valt.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeenten
Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel,
Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog.
De nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd.
Aanmelden?
Stuur een e-mail naar rmeekma@dantumadiel.eu
Redactie: werkgroep Breed Sociaal Domein

Dierenarts J.W. De Boer
www.dapdamwald.nl
Behandeling op afspraak, praktijk open van 9.00 tot 17.30 uur

Dierenartspraktijk
Damwâld
Samen leven, zorg voor elkaar

Doniawei 86A, 9104 GP Damwâld. 0511 422 631, jb@dapdamwald.nl
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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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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.

Tip van de redactie

Zorg ervoor dat eventueel geplaatste bitmap
afbeeldingen in het bestand ook zijn meegeleverd in hogere resolutie.(foto`s voor kopij
los meesturen met hoge resolutie 300 dpi).
Opmaak lukt niet als foto`s in Word bestanden zijn geplakt. (korrelig effect)
Grote bestanden met “www.wetransfer.com”
naar dorpskrant.driewa@gmail.com.

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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Dodenherdenking zondag 4 mei 2014

Het thema van dit jaar was “Vrijheid geef je door” met de verdiepende tekst 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, werd 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 het dodenappel lazen kinderen van basisscholen de namen voor van de slachtoffers wiens namen op het monument geschreven staan en
van de Engelse militairen, die op 27 februari 1942 zijn neergestort in Driezum.
Aansluitend werd het gedicht “Geluidloos verzet van Jasmijn Seghers” voorgelezen
door mevr. T. Bremer-Heikamp. Hierna volgde een stille tocht naar de begraafplaats
bij de hervormde kerk waar bloemen werden gelegd bij de Engelse graven.

18

vervolg van pag. 18

Daarna de terugtocht naar het monument. Daar werd de taptoe gespeeld door Sikke de
Vries. Om 20.00 uur werden twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse
oorlogsslachtoffers. Herdacht werden al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen of vermoord. Herdacht werden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Hierna kregen de nabestaanden en de overige aanwezigen, gelegenheid bloemen te leggen bij het
monument. Sjoerd Visser en Minke Visser legden een
krans namens de bevolking van Driezum en Wâlterswâld.

Dhr. R. Bos, wethouder gemeente Dantumadiel, hield
een toespraak waarin hij de nadruk legde op de wederkerigheid. Vrijheid geef je door in wederkerigheid.
Door elkaar de ruimte geven en elkaar te respecteren. En door de verhalen te blijven vertellen van
hen die daarvoor streden. Niet alleen op 4 en op 5 mei, maar het hele jaar door.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door muziek vereniging Excelsior.
De kosten van deze herdenking worden gedekt door de vrijwillige bijdrage van bedrijven in Driezum en Wâlterswâld.
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Auto & Motorrijschool ARGUS

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

Kerkdienstenrooster tot 7 september
Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron” Wâlterswâld

Diensten om 9.15 uur en 13.45 uur
22-jun
29-jun
6-jul
13-jul
20-jul
27-jul
3-aug
10-aug
17-aug
24-aug
31-aug
7-sep

1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e

*
Ds. Verweij Leeuwarden
Ds. Boonstra Slochteren
Ds. Prins Buitenpost
*
Ds. Heij Harkstede
*
Ds. Kuiper Assen
*

2e
1e

*
*
*
*

2e
1e
2e
1e
2e

20-jul

17-aug

2e
1e

13-jul

10-aug

2e
1e

6-jul

3-aug

2e
1e

29-jun

27-jul

2e
1e

22-jun

*
Ds. Verweij Leeuwarden
*
Ds. de Meij Drogeham 14.00 uur
Ds. de Meij Drogeham H.A.
*

24-aug
31-aug
7-sep

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld
Diensten om 9.30 uur en 14.00 uur
1e voorbereiding H.A.
2e dhr. Feddema lofprijsdienst
1e Ds. Postma Wâlterswâld H.A.
2e Ds. Bouman Leeuwarden
1e Ds J. Droogsma 11.00 uur
2e Geen dienst
1e

dhr. v/d Wal De Westereen

2e Geen dienst
1e

Ds. Neef Kollum

2e Geen dienst
1e

dhr. T. Simonides 11.00 uur

2e Geen dienst
1e

Leesdienst

2e Geen dienst
1e

Ds. Neef Kollum

2e Geen dienst
1e

Leesdienst

2e Geen dienst
1e

Ds. Beens en bevestiging dhr.Blees 10.00 uur

2e Geen dienst
1e

Openluchtdienst

2e Geen dienst

*
2e *
1e

Oproep om een verhaal in de Dorpskrant te schrijven
Wij bieden onze lezers de gelegenheid om een verhaal in de Dorpskrant te schrijven. Dit kan in de verschillende rubrieken zoals De Pen, Ondernemer in de schijnwerpers, of sporter in de schijnwerpers enz. enz. Maar ook een zoekertje
“gratis af te halen” behoort tot de mogelijkheden. Dus klim in de pen en zet uw verhaal op papier, en stuur het naar
dorpskrantdriewo@gmail.com

Alle reperaties van auto`s en trekkers. Wij leveren alle onderdelen
o.a. accu`s banden (winter) met nieuwe of gebruikte velgen enz.enz.

Nieuwe *Uitleesapparatuur voor storingen!

Auto service

Jan Hoekstra

Tel. 0611 115 295

Airco service

vanaf € 85.Dokkummerloane 6
9113 AN Wâlterswâld
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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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Opgave Lampex 19 en 20 september
Nu opgeven voor Kinderlampex op 20 september

Het bestuur is er al helemaal klaar voor: de 3e Lampex van Driezum-Walterswâld op vrijdag 19 en zaterdag 20 september a.s.. De Lampex voor volwassenen zit al voor meer dan de helft vol. Kinderen kunnen zich NU opgeven voor
Kinderlampex die ongetwijfeld dit jaar ook records zal breken.
Weet je het nog? Het klimmen over touwbruggen, de twee tokkelbanen in de het Driesummer bos en dat bruggetje aan het eind waar je
kleddernat de finish kon bereiken? Meer dan honderd kinderen deden
vorig mee aan de pilot-versie van deze Amfibische Expeditie en waren
zo enthousiast dat ze de route het liefst nog een keer hadden gelopen!
Dit jaar komt er een nieuwe editie vol met verrassingen. Het bestuur
heeft de inschrijving geopend en rekent op zeker het dubbele aantal
deelnemers.
Ben je tussen de 8 en 13 jaar en wil je wel eens weten hoe ver jij komt
in een puzzeltocht vol modder, water, klimonderdelen en hindernissen?
Vorm dan nu een groepje van 4 tot 6 vrienden en geef je op, met één
volwassen begeleider. De start is op zaterdagmiddag 20 september rond 13 uur, en je bent zeker een paar uurtjes onderweg. Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn welkom om te kijken, en ook voor hen wordt van alles op touw gezet. En
let op, dankzij de sponsoren is ook deze keer deelname geheel GRATIS!
De tocht zelf is iets minder dan vijf kilometer lang. ,,Goed te doen, de kinderen
vonden het vorig jaar prachtig. Daarom
hebben we de route niet langer gemaakt,
maar geven we meer kinderen de kans om
mee te doen,” aldus bestuurslid Henk Jaap
Bakker.
Vorig jaar gaf het spijkerslaan de doorslag
voor de winnende groep. Wat dit jaar de
beslissende factor zal zijn, laat het bestuur
nog even in het midden. ,,We gaan iets
doen met vogels, bos en water. Het polsstokspringen komt zeker terug dit jaar. En
naast actie gaat het ook om kennis. Heb je
meegedaan aan de vogelteldag, dan heb
je wellicht een voordeel. Maar meer verklappen we niet. Kom het zelf maar beleven!”.
Meedoen? Ga naar www.lampex.nl en geef je op, en vergeet niet om alle aanwijzingen te volgen via https://www.
facebook.com/LampexDantumadiel of Twitter: LampexDriezum .

23

Specialist in bruidsboeketten
en corsages

Haadwei 68 Damwâld 0511 421 267

VIOD heeft voordeel van Ecosupporter
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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Topseizoen v.v. VIOD 2013/2014
Jaarverslag v.v. VIOD seizoen 2013/2014

Het is alweer een geweldig jaar voor VIOD geweest. Hoewel zowel de VIOD-vrouwen als de heren promotie
op een haar na hebben gemist, kunnen beide teams terug zien op een prima seizoen. Maar liefst vijf kampioenschappen wist VIOD te behalen, namelijk VIOD heren 2, VIOD MB1, VIOD B1 en tenslotte de allerkleinsten VIOD MP1. Kortom een topseizoen.
Hoe het kan dat de heren van Theo Alink geen sportploeg van het jaar zijn geworden, is voor iedereen nog
steeds een raadsel.
De desbetreffende commissies komen in hun verslagen uitgebreid terug op de prestaties.
Op het gebied van de PR is er nog te melden dat Anne Waterlander achter de schermen bezig om de
beide sites (www.viod-driezum.nl en www.vioddames.nl) te integreren. Ook VIOD-TV zal een facelift krijgen.
De successen van VIOD zijn breed in de kranten en websites uitgemeten. Dit zijn seizoen was één lange
reclamespot voor onze vereniging. In plaats van het clubblad zal in augustus een glossy presentatiegids
verschijnen.
In het seizoen 2013-2014 bestond de kantinecommissie uit drie personen:
Elisabeth Boonstra, Joke Posthuma en Auke Visser.
Stand van zaken in het kort:
Er is voor een nieuwe koffieautomaat gekozen. Grote voordelen zijn:
Binnen 15 seconden staat er een verse pot koffie klaar.
Je kunt er een enkel bakje mee zetten.
Ook heet water voor de thee is snel klaar.
Een besparing van tijd, maar zeker ook een besparing op de kosten.

Oproep vrijwilligers

Juichende Marieke Boonstra na winEr is een groot tekort aan vrijwilligers, om schoon te maken.
nend doelpunt
Omdat deze groep uit ongeveer 45 mensen bestaat, en om er voor
te zorgen dat ze niet vaker dan 3 keer per jaar hoeven schoon te maken, is gekozen voor kleine groepjes.
Groot nadeel is natuurlijk dat er met minder mensen dezelfde kantine moet worden schoongemaakt.
Het bestuur is zich aan het oriënteren wat de mogelijkheden betreffende een kunstveld zijn.
Na de nieuwe kleedhokken, wc’s in de kantine en de berging is er nu begonnen met het opknappen van de
kantine. Dit is mogelijk gemaakt door de club van 100 en de vele vrijwilligers die bergen werk verzetten voor
onze club. Ook is het hele complex voorzien van een likje nieuwe verf.
Het VIOD kerstzaalvoetbaltoernooi is verplaatst naar vrijdag 2 januari 2015 en aansluitend zal
in de kantine de nieuwjaarsreceptie zijn. Er zal in augustus een familiedag worden gehouden.
Het jaar 2015 zal in het teken staan van het 50-jarig jubileum van VIOD. Dit zal groots worden gevierd.
Wij wensen iedereen een prettige en zonnige vakantie en dan zien
we elkaar weer in augustus.
Ellie Feddema Secretaris v.v.VIOD
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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
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Groot Oranje Feest Bij Café Us Thús!
Vrijdag de 13e belooft vaak niet veel goeds. Eindelijk begon het allermooiste toernooi van de wereld. De meeste
mensen gaven ons Oranje geen schijn van kans tegen het almachtige Spanje, de wereldkampioen
van 4 jaar geleden. Al dik 2 uur voor aanvang van de wedstrijd was de kroeg tot aan de nok toe
gevuld met Oranjesupporters.
André Hazes bleef maar zingen ‘Wij houden van Oranje’ de sfeer zat er geweldig in bij de fantastische supporters. De nieuwe beamer en televisie zorgden er voor dat ze op een geweldige manier de wedstrijd konden beleven.

Om 21:00 uur was het dan eindelijk zover het eerste fluitsignaal. Oranje begon onzeker en kwam op achterstand,
maar knokte zich op fantastische wijze terug met een 5-1 eindstand tot gevolg. Daarmee neemt Nederland op grootse wijze revanche voor de verloren finale van vier jaar geleden. De fantastische supporters waren dolgelukkig en het
grote Oranjefeest ging tot in de late uurtjes door. Na deze wedstrijd is de hoop weer helemaal terug om zondag 13
juli de wereldbeker omhoog te houden.

WK live op groot scherm
Alle wedstrijden van het WK zijn live te volgen bij Café Us Thús in Driezum. Bij de wedstrijden van Oranje is er een
speciale actie voor onze Oranjesupporters. Komt allen en wij maken er een fantastisch Oranjefeest van.
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Speeltuin Boarterswâld te Wâlterswâld
Speeltuin Boarterswâld is een stichting met een bestuur dat bestaat uit 5 personen, ook hebben we een vaste tuinman
die voor ons het groenonderhoud doet.
Op 29 maart hebben we weer ons jaarlijkse grote onderhoud gehad.
Dit jaar hebben we rotte stukken rondhout langs de speelvlakken vervangen en de zitbankjes opgeknapt en houtsnippers langs de groenstrook aangebracht. Ieder jaar wordt het zand van de speelvlakken bijgevuld. Ook lopen we de
toestellen na op gebreken. Verder wordt de speeltuin opgeruimd en schoongemaakt enz. Op deze dag worden we
gelukkig geholpen door vrijwilligers.

Om het onderhoud te bekostigen krijgen we van de gemeente subsidie en gaan we als bestuur langs de deuren in
Wâlterswâld voor een donateurbijdrage.
Soms is er vanuit de gemeente de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een renovatiesubsidie. Hiervan hebben we afgelopen jaren gebruik van kunnen maken.
Zo hebben we vorig jaar een tafeltennistafel deels kunnen bekostigen.
In de speeltuin hebben we een schommel, vliegende schotel, klimtoestellen, zandbak, peuterwip, duikelrek, speelhuisje, voetbalveld met
vaste doelen en nu dus ook een tafeltennistafel.Dus voor elke leeftijd
is er wel iets te doen, welkom in Boarterswâld!!
Het bestuur
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Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld
Nieuws van de sportkoepel Driezum/Wâlterswâld

Op woensdag 23 juli 2014 zal men kunnen deelnemen aan onderstaande tochten:
1. Fietstocht van ± 25 km
2. Combinatietocht van ± 20 km. Fietsen en 5 km. wandelen
Start: De Nije Warf.
Tijdstip: Vanaf 18.00 tot 19.00.
Kosten: € 3,50.
Bij slechte weersomstandigheden zal de tocht plaatsvinden op 30 juli.
Informatie: Sytze Wijbenga 06 830 790 28
Op 29 november 2014 zal er een mountainbike fietstocht worden gehouden in omgeving van Driezum/Wâlterswâld.
‘s Ochtends voor ouderen. (25 of 40 km.)
‘s Middags voor de jeugd (12½ km.)
Voor verdere informatie zie dorpskrant van september en www.sportdriewo.nl

Verslag eerste avondvierdaagse.

De op 12 t/m 16 mei 2014 gehouden eerste avondvierdaagse in onze dorpen is zowel door de deelnemers als
door de organisatie Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld als
zeer positief ervaren. Op maandag gingen de deelnemers van start met muzikale begeleiding van het draaiorgel
van Dhr. Anjema uit Holwerd.De weersomstandigheden
waren tijdens het wandelen prima.Voor zowel de 5 km.
als de 10 km. waren er elke avond verschillende routes
op papier gezet. Op de vrijdagavond zijn de wandelaars
het laatste gedeelte achter ons korps Excelsior naar de finish in de Nije Warf gelopen. Hier werden de welverdiende
vierdaagse medailles uitgereikt en tevens het wandeldiploma. In totaal zijn er 135 medailles uitgereikt, maar als de
begeleiders worden meegeteld zijn er ongeveer 200 mensen aan het wandelen geweest. Iedere avond was er een
traktatie en hiervoor wil de organisatie de volgende bedrijven bedanken:
A.H. Nanne van der Schaaf te Dokkum.
Fortuin (Wilhelmina pepermunt) te Dokkum.
Ate Meindertsma (Nije Warf) te Wâlterswâld.
Door alle positieve reacties zal de tweede avonvierdaagse gehouden worden in week 20
(12 t/m 15 mei 2015).
Nadere berichten over deze activiteit zullen weer in
de dorpskrant en op www.sportdriewo.nl verschijnen.

29

Bouwkundig Bureau
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0511 425753
06 83408433
info@bbbosgraaf.nl
www.bbbosgraaf.nl

Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
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100 jaar “Gereformeerde school” De Wynroas
Op 10 mei 2014 werd stil gestaan bij het 100-jarige jubileum van de “Gereformeerde school” (tegenwoordig heet
de school “de Wynroas”) in Wâlterswâld. Ruim 260 reünisten van heinde en ver (zelfs uit Amerika en Canada) waren
aanwezig op deze feestelijke bijeenkomst om samen herinneringen op te halen.

Programma

Het programma begon met ontvangst in dorpshuis de “Nije warf” waar men een heerlijk bakje koffie/thee met een
stuk oranjekoek kreeg voorgeschoteld. Meteen bij binnenkomst werden oude verhalen en contacten weer opgehaald!
Nadat de organisatie iedereen welkom had geheten en uitleg had gegeven over het programma werd een moment
stilte in acht genomen uit respect en ter nagedachtenis aan allen die aan school verbonden zijn geweest en ons zijn
voorgegaan. Vervolgens werd door Jan Fokkens het eerste exemplaar van het boekwerkje dat speciaal ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum was gedrukt aangeboden aan de heer Klaas Fokkinga, algemeen directeur van PCBO
Dantumadeel. De heer Fokkinga stond tijdens zijn toespraak stil bij de wortels van de school en vertelde iets over het
onderwijs van toen en heden.

Attentie

Er zijn nog enkele herdenkingsboekjes over. Voor 5 euro per stuk kunt u
ze afhalen bij Jan Fokkens, foarwei 79, Wâlterswâld. Op=op. )
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vervolg van pag.32

“Herinneringsboom”

Vervolgens ging een ieder richting de school; deze was door de leerlingen en
leerkrachten feestelijk versierd! Ook was allerlei oud en nieuw lesmateriaal te
bezichtigen dat de afgelopen eeuw werd gebruikt ter ondersteuning van de
lessen. Verder werden er oude foto’s en films vertoond en kon men met oudklasgenoten op de foto in een antieke schoolbank. Ondertussen genoot men
van een hapje en een drankje waarbij het drankje voor veel hilariteit zorgde
omdat men ranja uit een oude melkbus moest scheppen! (net zoals vroeger
tijdens de schoolreisjes)! Om klokslag drie uur werd een “herinneringsboom”
op het schoolplein geplant ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum. De
oudste aanwezige leerlingen; dhr. Arend Castelein en mevr. Antje Veenje-v/d
Meulen mochten deze boom planten. Dit klusje ging hun prima af; in no time
stond de boom kaarsrecht en stevig in de grond.
’s Middags waren ook ook de Gereformeerde kerk aan de Foarwei 29 en de
Geref. Kerk vrijgemaakt aan de Tsjerkeloane 12 in Wâlterswâld voor een
bezichtiging opengesteld.
Na afloop keerde het overgrote deel
van de gasten terug naar het dorpshuis waar voor hen een heerlijk buffet klaarstond. Het buffet begon met een moment stilte en het zingen van enkele christelijke liederen onder begeleiding van dhr. F. de Vries op de piano. Ook tijdens
het eten was het een gezellige boel en werden veel herinneringen en anekdotes nog eens opgehaald! Al met al kunnen we terugzien op een gezegende en zeer geslaagde reünie!
Tot slot: iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen om deze reünie tot een succes te maken: heel
hartelijk bedankt!!!
Met vriendelijke groet, de Reüniecommissie: Wietze vd Zwaag, Joukje Hamersma, Minke Boersma en Jan Fokkens.
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Verslag vaute avond chr. muziekvereniging Excelsior
Terugkijkend op ons eerste jubileumconcert hebben we een geweldige avond gehad tijdens het vaute concert op 24
mei! Dit mede dankzij de verrassende acts van de meewerkende verenigingen!
Ondertussen zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor na de vakantie. Zo zullen we onze medewerking
verlenen bij het Nederlands Kampioenschap Samengestelde Menwedstrijd op 6 september. Hierbij verzorgen wij
verschillende activiteiten op het terrein naast de Nije Warf.
Vergeet u vooral ons tweede jubileumconcert op zaterdag 15 november niet! Dit in samenwerking
met Fryslân Brass, hierover meer informatie in de volgende editie!
Met een muzikale groet van Excelsior
Kijk ook eens op:
Website: www.excelsiordriwo.nl
Facebookpagina: Christelijke Muziekvereniging Excelsior Driezum-Wâlterswâld

35

Ondernemer in de schijnwerpers
Hallo allemaal,

Hierbij een introductie van mij en mijn bedrijf.

Ik ben Gerrit den Hartogh, 25 jaar en woonachtig aan de Singel in
Driezum. Hier vertoef ik al sinds mijn geboorte. Na basisschool de
Wynroas heb ik de mavo in Damwâld gedaan.
Na het behalen van mijn diploma ben ik naar ROC de Friese Poort
in Drachten gegaan om Werktuigbouwkunde niveau 4 te doen.
Toen ik dat 2 jaar had gedaan heb ik besloten om verder te gaan
met Bouwkunde niveau 4, dit sprak me meer aan en vond ik leuker dan werktuigbouwkunde. Hiervan heb ik absoluut geen spijt
gehad.
Tijdens mijn opleiding bouwkunde kwamen er diverse stages aan bod, onder andere bij Hekstra Rietdekkers Damwâld.
hier heb ik veel geleerd over de bouw en ben er nog regelmatig werkzaam. Toen ik klaar was met mijn opleiding bouwkunde ben ik gelijk zelfstandige geworden (zzp’er). Dat is inmiddels alweer 4 jaar geleden.
In die 4 jaar heb ik veel dingen geleerd en gerealiseerd, mijn werkzaamheden in de bouw zijn veelzijdig, hierbij valt te
denken aan:
Onderhoud binnen en buiten uw woning;
Verbouwingen en aanbouwen;
Tuinhuisjes, schuttingen;
Dakkappelen, dakramen;
Badkamers, toiletten;
Hokken/loodsen en overkappingen;
Plat dak en hellend dakwerk;
Zinken goten;
Robuuste houtbouw(pen-gatverbindingen).

Als u geïnteresseerd bent of een offerte wilt hebben voor een klus kunt u altijd vrijblijvend informatie opvragen.
Telefonisch ben ik bereikbaar op 06-222 60 437 en via de mail op gdenhartoghbouw@gmail.com, u bent uiteraard ook
altijd welkom op Singel 18 in Driezum, de koffie staat altijd klaar.
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Vervolg pag.36

Op de bovenstaande foto`s enige voorbeelden van hier in de buurt. Bij ons thuis heb ik een grote schuur gebouwd, en
ook de schuur op het perceel aan de Achterwei 10a in Wâlterswâld is door mij gebouwd, en diverse kleine werkzaamheden.
Vriendelijke groet, Gerrit den Hartogh
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De pen
Eindelijk weer terug “De Pen”

Eerst even voorstellen: Ik ben Otte van der Weide en woon, samen met Tieneke en een hele hoop dieren, tegenover
Rinsma State. Inmiddels is Rinsma State verkocht aan een Rus maar dat is u vast niet ontgaan.
Inmiddels wonen wij al weer bijna 10 jaar in Driezum en ik moet zeggen met heel veel plezier. Zelf ben ik geboren
en getogen in Itens, een klein dorpje in de buurt van Sneek. De eerste levensjaren op een afgelegen boerderij. Al het
vervoer ging per boot want er was geen verharde weg. Volgens overlevering pas op mijn 4e een keer naar de stad en
op de foto bij een echte fotograaf. Mijn oudste foto is dan ook ruim vijftig jaar oud. Op mijn vijfde verhuist naar Britswert (ligt bij Wieuwert) en daar tot mijn 22ste gewoond bij mijn ouders. De wereld ziet er plots heel anders uit als de
politie voor de deur staat en mijn moeder komt vertellen dat
haar man verongelukt is onder de trein. Ik was toen 21 jaar en
zat in dienst. Omdat het kleine boerenbedrijf door moest gaan
kon ik de militaire dienst verlaten. In Itens komt het huisje van
mijn oma vrij en dat heb ik toen gekocht. Inmiddels werk ik bij
Koninklijke Nooitgedagt in IJlst als onderhoudsmonteur.
Als ik een baan bij de CCF in Leeuwarden kan krijgen ga ik
daar werken. Na een aantal jaren doet er zich een mogelijkheid voor om naar Nigeria te gaan voor een grote revisie van een zuivelfabriek nabij Lagos. Wat het eerste opvalt als je uit het vliegtuig stapt is dat iedereen zwart is.
Bovendien is het er ontzettend warm en de lucht vochtigheid is erg hoog dus enorm zweten. Het wordt een
complete cultuurschok, wat een armoede en wat een grote contrasten tussen arm en rijk. Ontzettend crimineel, corrupt en gevaarlijk om alleen op straat te lopen. Je gaat anders denken en ziet de betrekkelijkheid van
dingen. Terug in Nederland vind ik iedereen maar zeuren en klagen, terwijl alles tot in de puntjes is geregeld.
Een paar jaar later krijg ik de mogelijkheid om naar Jemen te gaan. Lijkt me wel een uitdaging. Er is een nieuwe fabriek
gebouwd maar het rendement is te laag en er moet een onderhoudsdienst worden opgezet. In Jemen is het erg warm,
maar een lage luchtvochtigheid, waardoor het goed draagbaar is. Jemen is islamitisch en drank is taboe. Maar als het
zo warm is wil je toch wel een koud biertje als je uit je werk komt. Via smokkelaars kunnen we ergens midden in de
woestijn aan bier komen, maar je moet nog wel een aantal politiechecks passeren. Ach en dan zie je dat ook de islamiet
niet zonder zonden is. In ruil voor een biertje doorzoekt hij je auto niet.
Geen enkele nare ervaring gehad, er wordt niet gestolen en je kan vrij op straat lopen ook ’s avonds. In de talrijke
duistere winkeltjes veel oud zilver gekocht. Door de enorme devaluatie van het geld koopt iedereen waardevast goud.
Na 18 jaar CCF , waarbij de naam diverse malen is gewijzigd en inmiddels Friesland Campina heet, ga ik naar de Nestle’
. Ben inmiddels ook motorreizen gaan organiseren, dit is zo’n succes dat ik onvoldoende snipperdagen heb om aan alle
vraag te kunnen voldoen. Het verzoek om minder te gaan werken wordt afgewezen. In overleg met Tieneke, besluiten we
dat ik stop met werken. Ik ben dan 42. In een dolle bui kopen we een touringcar die omgebouwd is tot camper. Hiermee
op vakantie naar o.a. Frankrijk. Echt een belevenis overal waar je komt vragen mensen of ze wel even binnen mogen kijken. Maar grote problemen om de 12 meter lange en 3,5 meter hoge camper te stallen. Uit eindelijk staat er een boerderij in Driezum te koop die binnen het budget valt. De boerderij wordt gekocht maar er moet wel het nodige gebeuren.
Nu is het vaak zo dat als je een boerderij koopt, het maar kort duurt en dan is er allemaal vee. Geen tijd meer voor de
camper, jammer. De boerderij om de camper gekocht en de camper om de boerderij weer verkocht. Maar zo gaat dat.
Als motorrijder “moet” je een aantal dingen doen, zo “moet “ je een stuk Route 66 rijden, de Noordkaap bezoeken, de Stelvio (een bergpas in Italië met ontzettend veel haarspeldbochten) en de hoogst begaanbare bergpas ter wereld de Khardung La in de Himalaya berijden. De hoogste bergpas ontbrak nog.
Deze bergpas, die ik in het voorjaar van 2013 heb bereden, ligt op 5602 meter en van een weg naar boven kun je eigenlijk niet spreken. Kijk maar eens op Youtube: Most dangerous roads of the Himalaya.
Bovendien is er weinig zuurstof, je krijgt gegarandeerd hoofdpijn hartkloppingen en je gaat langzaam bewegen. Maar
heb een prachtige film gemaakt (moet nog knippen en plakken) maar hoop er binnenkort aan te kunnen werken.
Ik zie dat als je eenmaal bezig bent je ook zomaar een bladzijde vol hebt.
Ik stop er mee en heb met Aranka Dol afgesproken dat zij de pen zal overnemen, zij heeft afgelopen zomer namelijk de
Kilimanjaro te voet beklommen een hele prestatie!
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Het pennetje
• Wie ben je?
Pieter Berend Woelinga
• Roepnaam
Pieter
• Hoe oud ben je?
9 jaar
• Waar woon je?
H.G. vd Veenstrjitte 21 Driezum
• Heb je ook broers of zussen?
1 zusje Crista
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 6
• Favoriete muziek?
Tsunami, Timber en Shot gun

• Heb je ook hobby’s?

Voetballen en Kaatsen
• Favoriete eten?
Pizza, patat en pannenkoeken
• Favoriete film?
De groeten van Mike
• Wat wil je later worden?
Architect of vrachtwagenchaufeur
• Ik geef het pennetje door aan
Jan Roelof Raap
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Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema
0611 031 337
gfennema@knid.nl
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Algemene informatie
Huisartsen
S. Verkerk Foarwei 70 Wâlterswâld tel: 0511 422 402 spoed 0653 410 298
•
•

D. van den Bremer Doniawei 33 Damwâld 0511 421 316

•

J. de Groot Haadwei 10a Damwâld 0511 421 319 spoed 0511 425 187

•

J. Henstra Doniawei 77 Damwâld 0511 421 416 spoed 0511 425 553

•

Dokterswacht bij de Sionsberg, Birdaarderstraatweg 68-70 te Dokkum 0900 112 7 112

Tandartsen
Tijdens weekend en zon- en feestdagen belt u uw tandarts. Op de band staat welke tandarts dienst heeft.
•

Tandartspraktijk Damwoude, Doniawei 9, Damwâld, 0511 421 768

•

J. Boersma, Foarwei 27, De Westereen, 0511 441 393

•

Ubbink, Birdaarderstraatweg 72g, Dokkum, 0519 221 656

Dierenartsen
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.
08.00 – 21.00
Zaterdag 08.00 – 18.00
Maandag t/m vrijdag
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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Bevolking en burgerlijke stand
Getrouwd
15 mei 2014

Siebe Vis en Annie Postma, foarwei 74, Ww

20 mei 2014

60 jaar, Hendrik en Saakje van der Valk - Groeneveld, Trekwei 5, Dr

21 mei 2014

40 jaar, Jan en Ytie Slagman, Van Sytzamawei 10, Dr

Overleden
28 april 2014

Elizabeth Zwart-Postma, 66 jaar, Foarwei 8, Dr.

1 mei 2014

Albertus Ploegh voorheen HG v/d Veenstrjitte 6, Dr

5 mei 2014

Wijtse Pieter de Jager, 39 jaar, Master Hofstrastrjitte 44, Dr

16 mei 2014

Herma Marie Kooistra - de Vries, 60 jaar, Foarwei 54, Ww

04 juni 2014

Pieter van der Veer, 90 jaar, Foarwei 34 Ww

Verhuisd
Minke Sipma, van de Broekloane 16 Ww naar Bogermanstrjitte 30 Kollum
Anneke Vrieswijk en dochter Anne Wiersma, van de Blaulânsreed 1 Ww naar de Foarwei 12 Dr
Familie T. de Vries van Tsjerkeloane 45 naar Blaulânsreed 1 Ww
Familie Roorda, van de Gouweloane 3 Ww naar Achterwei 34 Ww
Familie Bakker vanuit Kollumerpomp, naar de Gouweloane 3 Ww
Lieuwe Rozema, Tjidde Geart en Anne Nynke vanuit Broeksterwâld naar de Foarwei 31 Ww
Mevrouw E. Visser van de Foarwei 34 Ww, naar Brugchelenkamp 1, kamer 104 9271 EP De Westereen
Ziek thuis / In het ziekenhuis (gelegen)
In het ziekenhuis verbleef mevrouw Maaike Venema, Broekloane 22 Ww
Langdurig ziek mevrouw Meike Raap, Broekloane 30 Ww
Geslaagd
Zwemdiploma B: Rebecca Veenstra, Nijewei 9, Dr
Zwemdiploma A: Dorinda Mertens, Fuldastrjitte 7, Ww
Landmeetkunde MBO 4 Deltion College Zwolle: Bienze Wielstra, Bonifatiusstrjite 34, Ww

Alle scholieren en studenten Van Harte Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma.
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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
zaterdag 5 juli 2014
woensdag 23 juli 2014
donderdag 24 juli 2014
vrijdag 25 juli 2014
zaterdag 26 juli 2014
zaterdag 23 augustus 2014
zaterdag 30 augustus 2014
vrijdag 5 september 2014
zaterdag 6 september 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 29 november 2014
zaterdag 29 november 2014
zaterdag 13 december 2014

Us Thús
Us Thús
Us Thús
Us Thús
Driezum - Wâlterswâld
Nije Warf
Nije Warf
Driezum - Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum - Wâlterswâld
Driezum - Wâlterswâld
Driezum - Wâlterswâld
Driezum - Wâlterswâld
Damstra Driezum
Damstra Driezum
Driezum - Wâlterswâld
Driezum - Wâlterswâld
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Driezum - Wâlterswâld
Driezum - Wâlterswâld

19.30
19.30
20.00
14.00
8.30
18.00-19.00
18.00
9.00
9.00
9.00
8.30
9.00-17.00
9.00-17.00
20.00
13.00
8.30
9.00
19.30
ochtend
middag
8.30
9.00

Maat klaverjassen
Darten
Klaverjassen
Oud papier inzamelen IBS
Fietstocht en Combinatietocht fietsen/wandelen
start Paardendagen
Paardenmarathon
Boerendag
Oud papier inzamelen geref.kerk
Oud papier inzamelen IBS
Nederlands Kampioenschap Paardenmarathon
Nederlands Kampioenschap Paardenmarathon
Lampex
KinderLampex
Oud papier inzamelen IBS
Oud papier inzamelen geref.kerk
2e jubileumconcert Excelcior
Mountainbike fietstocht ochtend 25 of 40 km
Mountainbike fietstocht middag 12,5km
Oud papier inzamelen IBS
Oud papier inzamelen geref.kerk

42

