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Van de redactie

De meesten van ons hebben de vakantie er al weer op
zitten. Maar er was deze zomer ook van alles te beleven
in onze eigen dorpen, waaronder de 25ste paardendagen
en natuurlijk het NK Marathon nog fris in ons geheugen.
Een verslag met foto’s kunt u vinden in deze dorpskrant.
Voor diverse jeugdleden van de vogelwacht Driesum/
Wouterswoude was er veel te beleven tijdens de BFVW
Jeugdvogelwachtdag zoals schaapscheren, polsstokspringen, met de brandweer huisjes omver spuiten en nog veel
meer. We hopen dat het mooie weer nog even aanhoudt
voor de Lampex die er aan zit te komen. Dus geef je op als
je mee wil doen.
De Nije Warf heeft een burenmaaltijd georganiseerd in
het kader van burendag met daaropvolgend een bingo
avond, georganiseerd door de evenementencommissie.
Ook organiseert deze commissie weer een winterfair dit
jaar.
Verder kunt u mountainbiken, bloemschikken genieten
van het jubileumconcert van Excelsior en voor de 55 plussers is er weer de soos. De schooljeugd kan op zoek gaan
naar een schat. Dan is er nog nieuws van IBS Driezum.
Helaas is er slecht nieuws, maar ook mooi nieuws.

Deadline volgende dorpskrant
Nr

Deadline vrijdag

Uitgifte datum

36

5

14-nov

28-nov

Het pennetje

38

1

30-jan-2015

13-feb-2015

De pen

39

2

3-apr

13-apr

Bevolking en burgerlijke stand

40

Algemene informatie

41

3

5-juni

15-juni

Wat is er te doen in Driezum-Wâlterswâld

42

4

28-aug

7-sept

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen in te korten, te wijzigen of wegens ruimtegebrek niet te plaatsen.
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Contactpersonen dorpskrant
Onderstaande personen ontvangen graag de nieuwtjes en wetenswaardigheden van uw buurt b.v. huwelijk,
geboorte, geslaagd, verhuisd etc. en geven deze aan de dorpskrant door.
Wijzigingen van contactpersonen graag door geven aan de redactie.
Vacant

Wâldwei/Terpwei

D

-

Eke Woudstra

Halepaad 6

W

424 636

Atie Daane

De Steech 11

D

424 269

Tineke Broersma

Doniawei 135ª

W

424 091

Durk v/d Zwaag

Eastwâld 12

D

701 513

Jaep Bouma

Foarwei 21

W

425 879

Joke Posthuma

Foarwei 1

D

421 372

Johanna Dijkstra

Bonifatiusstrjitte 15

W

421 756

Mr. Hofstrastr.

D

Trienke Koning

Foarwei 32

W

422 347

S.Meyerstrjitte 5

D

Siepie Postma

Foarwei 87

W

423 892

Annemiek v/d Wal

Canterstrjitte 5

D

-

Pietsje Adema

Broekloane 1

W

423 834

Elsa Veenstra

Nijewei 9 -HGv/dVeenstr

D

425 325

Geertje Reitsma

Tsjerkeloane 8

W

421 281

Annie den Hartogh

Singel 18

D

424 461

Ykje Sijtsema

Bonifatiusstrjitte 30

W

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
Secretaris en redactie tel: 0511 702 076
Feije Heidstra, H.G. v/d Veenstrjitte 1, Driezum
Penningmeester en contactpersoon bedrijven
Piet Boonstra, Fuldastrjitte 11, Wâlterswâld
tel: 0634 466 950
Redactie- en kopijadres Ww tel: 0511 425 671
Geke v/d Meer, Fuldastrjitte 9, 9113 PK Wâlterswâld
Redactie- en kopijadres Dr tel: 0511 425 325
Elsa Veenstra, Nijewei 9, 9114 RS Driezum
Opmaak/eindredactie tel: 0634305785
Klaas Heidstra, Fuldastrjitte 9, 9113 PK Wâlterswâld
Distributeur tel: 0511 424 611
Frits Feddema, Doniawei 137 Damwâld
Drukker 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
4

Stuur kopij en advertenties naar:

dorpskrant.driewa@gmail.com

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.

25ste Paardendagen

Er was speciale aandacht voor Sjolle Sinia en zijn twee zussen die al 25 jaar hun land ter beschikking stellen.
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Uitslagen veekeuring
Naam

Inzender

Naam

Inzender

1e Bicc Albertje 270

Tjeerd Kloosterman

1e ALH Borika

Bertine Dijkstra

R1 2e Bierum Wassenaar 358

Gea Bekius

R8 2e Wiersma 5258

Wietze van der Wal

3e Rhoderterpster Enda 60

Willem Dirk van der Woude

3e Foekje 170

Ate Visser

1e Bicc Superymkje 9

Nynke Denium

1e Detje R 89

Ate Visser

R2 2e Bicc Albertje 269
3e Doetje 251
e

1 ALH Dubai
R3 2e Ockema Cashcoin Mabel
3e Rhoderterpster Pietje 119
e

1 Bierum Wassenaar 356
R4 2e ALH Daintree

Kees Kloosterman

R9 2e Ockema Winbrook Anya

Hindrik Visser

3e ALH Lacoste

Feije van der Meer

Bente Werkhoven

1e Wesselcrest Cameron Angel

Arjan Werkhoven

Sietske van der Wal
Gretha van der Woude
Gea Bekius
Bertina Dijkstra

R10 2e Huijben Dg Snowbreeze
3e Sam Beauty 1503
1e Wageningen Larisa
R11 2e Rovershoekster Goldwyn Winnie

Mts. W. + J. Hoekstra
Mts. O. + J. G. Hoekstra-Cuperus

3e ALH Daystar

Klaas Pieter van der Meer

3e Krûdikker K Jantje 103

Ba+E+Yp Lawerman

1e Koarnwert Wikje 499

Wieke Marije Bakker

1e Stuurman Lynx

Ba + E + Yp Lawerman

R5 2e Rovershoekster Tex B Shottle 6
3e Bierum Wassenaar 355
1e ALH Oak Bright
R6 2e ALH Layona

R12 2e Wageningen Gina 1
Klaas-Jacob van Dijk
Klaas Pieter van der Meer
Erik van der Molen

3e Rovershoekster Gold Chip Faith
1e Ytje 138
R7 2e Koarnwert Wikje 493

Jellie Reitsma
Wieke Marije Bakker

3e Rovershoekster Trees 159

Bedrijfscollecties
J. Bakker, Ginnum
Mts. Visser-Visser, Broeksterwâld
ALH Genetics, Damwâld
Mts. O. + J. G. Hoekstra-Cuperus, Aldtsjerk
Mts. B. J.+ C.+ C. Kloosterman-Deinum, Feanw&alden
Bolleholster Holstein, J.W. van der Wal, Wanswert
Melkveebedrijf Bierum, Hantumeruitburen

Materiaalsponsors
Bouwbedrijf Van der Meulen, Wâlterswâld

Mts. W.+ J. Hoekstra

3e Eike 21

Mts. J.J.&D.P. Reitsma

1e Hiltje 388
R13 2e Wageningen Geertje 151

Mts. K.P.+ L. Reitsma-Kloosterman
Mts. W. +.J. Hoekstra

3e Noard Easter Red Lawn Jotan

Mts. T+F+M+LJ Feenstra-Sangers

1e Roelie 133

D. Zandstra

R14 2e Wageningen Jantje 684

Mts. W.+ J. Hoeksma

3e Wageningen Klaver 139

Mts. W. + J. Hoeksma

Beste voorbrengers
4 t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar
13 t/m 16 jaar
Keuring voorzitter
Jury
junior jury
Speaker

16 Kees Kloosterman
28 Sybricht Dijkstra
51 Marjan Bergsma
Cristine Deinum-Kloosterman
Nico Bons, uit Ottoland
Addy Moree, uit Oud Beierland
Peter Hansen, uit Rilbe (DK)
Sander Stuij, uit Ottoland
Meino Annema

Loonbedrijf Cor Boersma, Damwâld
Boerenhulp en Zijstra verhuur
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NK Marathon in Driezum-Wâlterswâld
Voor het eerst in de geschiedenis van Driezum-Wâlterswâld vond er op 5 en 6 september een officieel Nederlands Kampioenschap plaats.

Op woensdag arriveerden de eerste deelnemers en stonden de tenten met stalling voor de paarden.

De Samengestelde Men Wedstrijd klasse 2 en 3.
De toewijzing van dit NK was best bijzonder. Meestal
wordt dit georganiseerd door een menvereniging. En dat
zijn we niet. Sterker: de meeste vrijwilligers hebben niets
met paarden of aangespannen rijden.

Op donderdag liepen de twee terreinen die als camping
dienden vol. Diverse officials van de KNHS arriveerden.
Op vrijdag vond de dressuur en vaardigheid (kegeltjes)
plaats. Een honderd aanspanningen, paard en pony, van
enkel- tot vierspan namen deel.
De winnaars van de vrijdag startten zaterdag in de marathon als laatste.
De marathon tijdens de Paardendagen is nog maar drie
jaar een ‘impuls wedstrijd’. Dat houdt in dat we hulp krijgen van de KNHS (de Bond voor Hippische Sport) in de
persoon van Oene Bosma. Hij is ervaren parcours bouwer
en heeft zijn kennis, kunde en heel veel tijd gestoken in de
hindernissen, en in ons, zodat we meer dan NK waardig
waren.
Er was ons alles aan gelegen om Nederland te laten zien
dat we hier een geweldige wedstrijd konden neerzetten.
En dat is gelukt.
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Bij de marathon op zaterdag werd voor iedere hindernis
een hindernis rechter van de Bond ingezet, geassisteerd
door onze eigen vrijwillilgers. Dit keer geen grapjes op de
hindernis zoals op de fiets door de waterbak. Serieuze gezichten en een strakke organisatie.
Tussen de hindernissen waren trajecten die ook meegolden in de tijd. Dus veel vrijwilligers in de wegbewaking.
Met dank aan die vrijwilligers, maar ook aan VIOD (Heren
1 moest thuis spelen) en inwoners die er voor zorgden dat
hun auto elders stond, is dit geweldig gelukt.

Het weer was ‘de koopman’. Beter kon het niet voor paarden, deelnemers, landeigenaren en ons zelf. Om half 7
vond de prijs uitreiking plaats. Inclusief ‘bad’ voor de winnaars.
We hebben de felicitaties voor een uitstekend georganiseerde wedstrijd van de officials en menners in ontvangst
kunnen nemen.
Alle 150 vrijwilligers, sponsoren, landeigenaren, officials,
bezoekers en deelnemers wil ik hierbij bedanken voor een
geweldig geslaagde NK.
Een kroon op 25 jaar Paardendagen.

Kampioenen NK 2014

Enkelspan pony klasse 2: Hanno van Kalkeren
Enkelspan pony klasse 3: Arion Vissers
Tweespan pony klasse 2: Jan Loenen
Enkelspan paard klasse 2: Elsbeth Broekhuis
Tweespan paard klasse 2: Leo van der Burgt
Tweespan pony klasse 3: Cas Hendriks
Enkelspan paard klasse 3: Jaap van der Horst
Tweespan paard klasse 3: Hans Reitzema
Vierspan pony klasse 2/3: Gerco van Tuyl
Vierspan paard klasse 2/3: Harry Streutker

Lenet Venekamp
Voorzitter Paardendagen

Foarwei 14 Driezum 0511 421 109
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Nieuws van buurtvereniging
Wij van de Smûke Hoeke zijn woensdag 23 juli met zijn allen naar het blote voeten pad in Opende geweest.
En wat hebben we daar genoten!!! Geweldig, de kinderen vonden het prachtig en het was zeker voor herhaling vatbaar. Overal was modder en water(drek). De ene was nog zwarter dan de andere. Het was glibberen onderweg.
Op het einde hebben we met zijn allen een lekker ijsco gehaald, en toen zijn we weer huiswaarts gekeerd.

Specialist in bruidsboeketten
en corsages

Haadwei 68 Damwâld 0511 421 267
Dierenarts J.W. De Boer
www.dapdamwald.nl
Behandeling op afspraak, praktijk open van 9.00 tot 17.30 uur

Dierenartspraktijk Damwâld
Doniawei 86A, 9104 GP Damwâld. 0511 422 631, jb@dapdamwald.nl
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Bouwbedrijf v/d Meulen

Achterwei 32b Wâlterswâld
tel 0511 421 346
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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
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Burendag met chinees buffet
Beste Dorpsgenoten,
In het kader van Burendag organiseert dorpshuis de Nije Warf op 26 september a.s. vanaf 17.30 uur een buren maaltijd voor de dorpen Driezum en Wâlterswâld. Wij willen U een chinees buffet aanbieden voor de prijs van € 12,50 per
persoon (normaal € 22,50)

Opgeven

Graag willen wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen en daarom is opgeven hiervoor noodzakelijk, dit kunt
u doen op telefoonnummer 06 288 163 84 ( Ate Meindertsma) email adres nijewarf@outlook.com
of op nummer 0511 421 987 van de Nije Warf ( na 17.00 uur)
Opgeven voor woensdag 24 september a.s.

Bingo

Aansluitend word er deze avond vanaf 20.00 uur en grote BINGO georganiseerd door de evenementencommissie, wederom met mooie (geld) prijzen en als spreker is Douwe Boersma van Omrop Fryslân aanwezig.
Wij hopen op Uw komst !
Dorpshuis de Nije Warf.

Grote bingo-avond op vrijdag 26 september
Op vrijdag 26 september draait de bingomolen weer in ons dorpshuis!
Evenals de vorige keren staan er weer geweldige prijzen op de prijzenplank. En ook de hoofdprijs is meer dan de moeite waard om voor te komen!
Om 20.00 uur zullen we van start gaan. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.
We hopen weer op veel belangstelling, niet alleen van buitenaf, maar ook
vanuit de dorpen!
Graag tot vrijdag 26 september. Neem gerust buren, vrienden en kennissen
mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Grote winterfair 29 november
Grote Winterfair op zaterdag 29 november!
Op zaterdag 29 november wordt dorpshuis De Nije Warf weer omgetoverd tot een waar winters landschap.
Wij, de evenementencommissie van de Nije Warf, organiseren dan namelijk weer een grote winterfair. Evenals de voorgaande keren zal er weer een reuze aanbod zijn van ‘winterse’ artikelen en ook de inwendige
mens en de kinderen worden niet vergeten.
Voor iedereen is er deze dag wel iets te beleven, voor zowel jong als oud, man of vrouw. Kortom, een
dagje uit voor het gehele gezin! Ook de muzikale omlijsting van deze dag is meer dan de moeite waard.
Diverse instrumenten zullen deze dag muzikaal opluisteren. Meer informatie volgt nog via een huis-aanhuis folderactie, maar noteer alvast zaterdag 29 november in uw en in jullie agenda’s. Aanmeldingen voor
de winterfair kunnen gemaild worden naar metawielstra@hotmail.com.
Oant 29 novimber!
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55+ nieuws

Soos- en Spelmorgen
De zomer is bijna voorbij, dus beginnen wij weer met onze activiteiten in de "Nije Warf".
Voor de soos is dit op dinsdag 7 oktober om 14.00 uur (2x per maand) en
voor de spelmorgen is dit op woensdag 8 oktober om 09.30 uur (1x per maand).
Nog nooit geweest? U bent van harte welkom, kom vrijblijvend een keer naar de soos of de spelmorgen.
Voor vervoer naar de soos of de spelmorgen, kunt u contact opnemen met de heer
W. v.d. Zwaag, telefoonnummer: 421 982.
Voor de soos vragen we nog resten wol om dekentjes van te breien voor Roemenië.
U kunt dit inleveren bij B. Bakker-Hansma, Singel 1 te Driezum of bij Sj. v.d. Zwaag-Koonstra, Presterikker 24 te
Wâlterswâld. Halen kan ook, dan even bellen met 422 694 of 421 982.
Groetjes van de dames van de Soos- en Spelmorgen.
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Nieuws van de IBS Driezum
Laatste schooljaar

Voor IBS Driezum is het begin van dit schooljaar ook het
begin van het laatste schooljaar. Zoals in het voorjaar al
in het nieuws naar buiten kwam heeft het bestuur van
ROOBOL (regionaal organisatie openbaar basisonderwijs
Lauwersland) besloten de drie kleinste scholen binnen de
organisatie te sluiten. Helaas hoort IBS Driezum ook bij
deze drie scholen.
Dit was zowel voor het team, ouders en leerlingen erg
zuur omdat het leerlingenaantal van school, ondanks de
krimp, weliswaar klein, maar wel groeiend was. In december 2013 had de onderwijsinspectie de kwaliteit van het
onderwijs op IBS Driezum als goed beoordeeld. Daarnaast
werkt IBS Driezum al jaren met een passend onderwijsaanbod voor ieder kind, dus wij konden beslagen ten ijs
komen t.a.v. passend onderwijs.
M.R. team en ouders hebben alle mogelijkheden die binnen ons bereik waren onderzocht om onze school te kunnen behouden. Helaas heeft dit niet mogen baten en komt
er een einde aan meer dan 130 jaar openbaar onderwijs
in Driezum. De school waar een plek was voor ieder kind,
ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond, is na augustus 2015 geschiedenis.

U zult begrijpen dat dit, in ieder geval voor ons, als een
enorm verlies voelt. Er zullen verschillende zaken moeten worden afgesloten en aan het eind van het schooljaar zullen we niet alleen afscheid nemen van de kinderen
en ouders die onze school verlaten, maar ook van de belangstellenden en de mensen die IBS Driezum altijd een
warm hart toegedragen hebben. Hoe dit er uit zal gaan
zien, moet nog vorm gaan krijgen en zal natuurlijk met de
betrokkenen gecommuniceerd worden.

Zeehondjes

Wij gaan natuurlijk niet een heel jaar rouwen, maar er
met z’n allen nog een heel fijn en leerzaam schooljaar van
maken. De eerste excursie hebben de leerlingen alweer
achter de rug. Tijdens onze vierdaagse schoolreis naar
Ameland hadden de leerlingen twee, door het noodweer
aangespoelde, zeehondjes gevonden. Deze zeehondjes
gingen met dezelfde boot als waar wij op zaten, terug naar
de vaste wal. In de eerste schoolweek hebben we met z’n

allen de zeehondjes in Pieterburen bezocht en zijn we tot
de ontdekking gekomen dat deze diertjes in 9 weken wel
heel hard gegroeid zijn!
Eind september werken alle groepen rond het thema van
de kinderboekenweek -FEEST- en daarna bereiden we
ons voor op het herfstfeest. De activiteitencommissie is
al druk in de weer met knutselmateriaal en meetstokken, want we zijn natuurlijk heel benieuwd wie de zonnebloem-koning of koningin van dit jaar wordt!

ONDERHOUD - RENOVATIE & HOUTBOUWBEDRIJF

Appie Postma Foarwei 18 9113 PD Wâlterswâld
tel: 0511 422 465

mobiel: 0651 960 820
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Volop genieten...

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 de peuterspeelzaal
De vakantie is weer voorbij en dat betekent dat de peuterspeelzaal ook weer open is. De eerste weken werken we
aan het thema “welkom”. We lezen verschillende boekjes en zingen liedjes die aansluiten bij dit thema. Natuurlijk
hopen we dat we nog een paar mooie zomerse weken krijgen zodat we heerlijk met de kinderen naar buiten kunnen.
Dichtbij de natuur staan vinden we erg belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind.
Ook is het fijn dat we een paar nieuwe kinderen mogen verwelkomen.
Want zoals al eerder geschreven merken we helaas dat de groepen op
onze speelzaal steeds kleiner worden.
Daarom zijn we steeds weer bezig ouders van jonge kinderen er op te attenderen de kinderen op tijd in te laten schrijven voor de peuterspeelzaal.
Het is namelijk zo dat een kind al ingeschreven kan worden als hij of zij 1,5 jaar oud is.
Dit betekent niet dat hij of zij dan ook gelijk naar de peuterspeelzaal moet gaan.
Dit kan pas vanaf 2,3 jaar, of, als de ouders hun peuter liever later willen laten plaatsen, dan kan dat ook.
Toch is het belangrijk dat wij op tijd weten hoeveel peuters er in Driezum/Wâlterswald naar de peuterspeelzaal willen komen. De gemeente wordt steeds kritischer en te weinig inschrijvingen kan op termijn tot gevolg hebben dat wij
een groep moeten sluiten. Dit willen we natuurlijk voorkomen want wij zijn er van overtuigd dat de peuterspeelzaal
een grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen én voor ons dorp heeft!
Dus bij dezen, opnieuw een oproep aan alle ouders met jonge kinderen. Schrijf ze alvast in en dan kunt u later nog
aangeven of u ze met 2,3 jaar of liever later wilt plaatsen!
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden of de speelzaal iets voor uw kind is dan kunt u natuurlijk vrijblijvend binnen lopen. De openingstijden zijn van 8.30 – 11.30 uur (ma t/m do).
Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen op onze website: www.kearn.nl
Tel. peuterspeelzaal: 0511 - 422 239
Met vriendelijke groet,
Tiny Woudsma (leidster dinsdag ochtend/ donderdag ochtend)
Marieke Wielstra (leidster maandag ochtend/ woensdag ochtend)
Hinke Braaksma (tutor)
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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

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

Een verhaal in de Dorpskrant
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
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Nieuws van de vogelwacht

Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
Ernstig bedreigde velduil broedt op uitzonderlijk veel plekken
In een aantal weidevogelgebieden in Friesland is men de afgelopen zomer verrast door broedende
velduilen. Dat is uniek, want de soort broedt in Nederland eigenlijk alleen nog maar op de Wadden
met jaarlijks tussen de 22 en 27 broedparen. De velduil staat als ernstig bedreigd op de zogeheten
Rode Lijst. Het zeer grote aantal muizen dit jaar is waarschijnlijk de verklaring voor het grote
aantal broedgevallen. In ons wachtgebied zijn geen broedgevallen bekend, maar vlakbij in
Readtsjerk is bijvoorbeeld een legsel succesvol uitgebroed. Vogelliefhebbers die goed opletten
kunnen in onze omgeving daarom ook foeragerende velduilen aantreffen, met name op plaatsen
met ruige begroeiing waar muizen veel beschutting hebben. Een jaar of 10 geleden foerageerden
deze roofvogels bijvoorbeeld nog in de Hooidollen nabij de Terpwei.

Velduil tijdens de vlucht (foto www.fotonatura.org)
Geslaagde BFVW Jeugdvogelwachtdag
Zaterdag 14 juni 2014 had Fûgelwacht Droegeham e.o. de jaarlijkse BFVW Jeugdvogelwachtdag
georganiseerd. Ieder jaar is er een andere vogelwacht die de organisatie dient te verzorgen. Na
toespraken van de vogelwacht Drogeham, gedeputeerde Johannes Kramer en loco-burgemeester
Marten van der Veen gingen alle groepjes een route volgen door de Hamster Mieden. Ook waren
diverse jeugdleden van de vogelwacht Driesum/Wouterswoude (Kees & Thomas Vrieswijk, Jorn de
Boer, Patrick van Rooyen en Janneke & Andries Posthuma) aanwezig onder begeleiding van onze
bestuursleden Durk Zwaagstra en Thys Woudstra.
Er was voor de jeugd veel te beleven. Zo werd er bijvoorbeeld bij zorgboerderij de Mieden stukken
hout op lengte gezaagd, konden de kinderen schaapscheren en was er een rondleiding door een
groentetuin. Door tussen de houtwalletjes en elzensingels door te lopen kwamen de kinderen en
hun begeleiders uit bij het Hossebos, waar Staatsbosbeheer een prachtig buitenspeelterrein heeft.
Hier konden de kinderen vrij spelen met water, of ze konden polsstokspringen.
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Met een huifkar werden de groepen later opgepikt en zo weer naar het startpunt gebracht waar
ze met de brandweer van Drogeham met het hydraulische schaar bromfietsen konden verknippen,
met de spreider konden ze eieren verplaatsen of ze konden met de spuit een aantal huisjes om
spuiten. Na afloop kreeg iedereen een broodje met knakworst en konden de kinderen nog bij de
diverse standhouders langs zoals Staatsbosbeheer, de BFVW, Vogelbescherming Nederland, enz.
Iedereen kijkt terug op een zeer geslaagde dag.

Impressie van activiteiten tijdens de BFVW Jeugdvogelwachtdag (foto Thys Woudstra)
Nestkastcontrole
De kerntaak van de vogelwacht is het beschermen van vogels. Hiertoe behoort ook het plaatsen,
onderhouden en inventariseren van nestkasten zoals bijvoorbeeld in Rinsma State.

Jeugdleden worden intensief betrokken bij nestkastcontrole (foto Renze Bosgraaf)
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o.
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Kerkdienstenrooster tot 27 november
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Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron” WW

Diensten om 9.15 en 13.45 uur

14-sep
21-sep
28-sep
5-okt
12-okt
19-okt
26-okt
2-nov
5-nov
9-nov
16-nov
23-nov
30-nov

19.00 Ds. A.G. de Bruijn Uithuizen
Ds. A. Haak Emmeloord
Ds. J.D. van `t Zand Sneek DD in Driezum
Ds. Jongsma Wâlterswâld
Ds. A. Krijgsheld Ureterp
Ds. M.H. de Boer Tolbert
Ds. T. Dijkema Enumatil DD in Dokkum
Leesdienst
19.30 (Dankst) Ds. J. Jongsma
Ds. K.D. Smit Dokkum
Ds. J. Jongsma Wâlterswâld
Ds. L.G. Boonstra Slochteren
Ds. K.D. Smit Dokkum DD in Driezum

H.A. Ds. Jongsma Wâlterswâld
Ds. Jongsma Wâlterswâld
Ds. J.J. Verweij Leeuwarden
Ds. K.F. Dwarshuis Drachten-Nijega
Leesdienst
Leesdienst
Ds. Jongsma Wâlterswâld
Ds. H. de Vries Hattum
Ds. H. Venema Onnen
Ds. J.J. Verweij Leeuwarden
Leesdienst
Ds. J. Jongsma Wâlterswâld

Hervormde Gemeente Wâlterswâld

Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur

14-sep
21-sep
28-sep
5-okt
12-okt
19-okt
26-okt
2-nov
5-nov
9-nov
16-nov
23-nov
30 nov.

Ds. H.L. Oosten Driezum
Ds. A Beens Barneveld
Ds. P. Vermeer Wezup
Ds. B.L.P. Tramper Driezum
Ds. G.H. Vlijm Nieuwe ter Aa
Dr. P. Vermeer Wezup
Kand. J.A.J. Veendendaal
Ds. D.J. Budding Elspeet
19.30 Ds. M. Baan Veenendaal Dankdag
19.30 Ds. A. v. Herk Hasselt
Kand. G.R. Mauritz Cillarshoek
Ds. J.N. Zuijderduin Oosterwolde
Ds. A. van Herk Hasselt

Ds. H.L. Oosten Driezum
Ds. A. Beens Barneveld
Dr. P. Vermeer Wezup
V.H.A. Kand. T.J. Lukas IJselmuiden
H.A. Ds. G.H. Vlijm Nieuwe ter Aa
Dr. P. Vermeer Wezup
Kand. J.A.J. Pater Veenendaal
Ds. D.J. Budding Elspeet
Dankdag 14.00 Ds. M. Baan Veenendaal
14.00 Ds. A. v. Herk Hasselt
Kand. G.R. Mauritz Cillarshoek
zo.K.jr. Ds. J.N. Zuijderduin Oosterwolde
1e Advent Ds. A. van Herk Hasselt

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld

Diensten 9.30 en 14.00 uur

14-sep
21-sep
28-sep
5-okt
12-okt
19-okt
26-okt

Ds. Strietman Kollumerzwaag
Ds. Timmer Damwâld
Startdienst jeugd
Ds. R. de Pee Feanwâlden
Ds. R. de Pee Feanwâlden
Lofprijsdienst
Ds. M.J. Koppe Broeksterwâld

Ds. J. Bakker H.A. Feanwâlden H.A.
Ds. C. Neef Kollum
Ds. Lof Leeuwarden
Ds. Fraanje Drachten
Dhr. G. Visser Wâlterswâld
Dhr. J.Y. van der Wal De Westereen
Ds. M.J. Koppe Broeksterwâld

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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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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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 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 facebook.
com/LampexDantumadiel of Twitter: LampexDriezum
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Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Dorpsbelang Wâlterswâld syket?
Doarpsbelang syket in frijwilliger mei griene fingers dy’t sa út en troch ris in kear de skoffel troch it “túntsje”
op de Bakkershoeke helje wol. De gemeente meant it gers.
Tink(st)e jo/do dat liket my wol wat ta, lit it ús dan efkes witte. Wy soene der tige mei op ‘t skik wêze. Jo
kinne jo opjaan by: Gjetsje Wijnstra-Eisma. Til. 0511 - 423 366 e-mail: eppiewijnstra@hotmail.com
Yn ’t foar tige tank.

Startdienst zondag 28 september

Zondag 28 september: Jeugddienst met Lifenote
Het nieuwe jeugdwerkseizoen staat weer voor de deur en dat wordt traditioneel begonnen met een spetterende
jeugddienst! Deze keer is dat op zondag 28 september om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Foarwei te
Wâlterswâld. Voorganger is Leo Blees en de muzikale begeleiding is in handen van gospelformatie Lifenote.
Bring Your Own
Het thema van de jeugddienst is ‘Bring Your Own’. Dit kun je tegenkomen bij restaurants in o.a. Australië. Het staat
voor ‘Neem je eigen mee’. Dat betekent dat je je eigen bier of wijn mag meenemen voor bij het eten, wanneer het
restaurant geen alcoholvergunning heeft. Zo is het eigenlijk ook bij God. Je kunt met lege handen bij Hem komen,
maar je mag ook je hele sores meenemen: je zorgen, je verdriet, je tranen, je blijdschap, je teleurstelling of iets wat
je dierbaar is. Zijn deur staat altijd open.
Wat neem jij mee?
We vragen iedereen om iets mee te nemen. Iets wat je dierbaar is en wat je graag bij je hebt. Dat kan een foto zijn
van iemand, een knuffel of een speciaal berichtje op je mobiel. Iets wat je het gevoel geeft dat die iemand dichtbij je
is. En wat je graag bij je hebt voor het aangezicht van God.
Lifenote
De jongerenband Lifenote zorgt voor de muziek in deze dienst. Lifenote is groep enthousiaste jongeren met ‘een
groot verlangen om echt te zijn, waar de passie voor God en muziek vanaf straalt’, zo zeggen ze zelf. In deze band
zitten twee dorpsgenoten: Alie Feddema uit Wâlterswâld en Paudwina Spiegelaar uit Driezum. Beide zongen eerder
ook de populaire gospelgroep Different8.
Voedselbank Dantumadiel
Ook dit jaar zamelen we weer producten in voor de Voedselbank Dantumadiel. Daarom roepen we iedereen op om
iets mee te nemen! Er is behoefte aan houdbare producten, zoals koffie, thee, suiker, mix voor macaroni/bami/nasi,
rijst, macaroni, soep, pakken drinken, alles in blik/pot enz.
Iedereen is op 28 september welkom! De dienst begint om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk Driezum ca,
Foarwei 27 in Wâlterswâld.

27

Op deze dag worden voorbeelden van najaars en
kerstworkshops gepresenteerd en is de mogelijkheid om
hiervoor in te schrijven. Je kunt ook met buurtvereniging
of vriendinnen, collega’ s etc. bij mij terecht voor een
workshop , op een voor jou passende datum.
Leuke nieuwe decoratie trends.

Klaske Visser, Schwartzenberglaan 8,
9108 AL Broeksterwâld. Tel: 06-20710830
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Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld
Activiteit:

Mountainbike/Veldrit

Let op:

15 november i.p.v. 29 november

In de vorige dorpskrant is deze tocht ook al vermeld, maar doordat de winterfair ook op 29 november wordt gehouden
krijgt bovenstaande tocht een andere datum.

Startlocatie: De Nije Warf
Starttijd:

Tussen 9.00 en 10.00 uur

Leeftijd:

Vanaf 13 jaar

Afstanden: 25 en 40 km (de route wordt aangegeven via pijlen)
Kosten:

€ 7,50 (incl. herinnering)

Voor een vlotte start graag voorinschrijven via sportdriewo@gmail.com onder vermelding van:
-afstand
-voor/achternaam
-woonplaats
(bij groepen graag contactpersoon en aantal deelnemers vermelden)
Betalen kan op de 15e november en graag gepast betalen.
’s Middags kan de jeugd van start gaan voor hun eigen tocht.

Startlocatie: De Nije Warf
Starttijd:

Tussen 13.00 en 14.00 uur

Leeftijd:

8 t/m 12 jaar

Afstand:

10 km

Kosten:

€ 3,50 (incl. herinnering)

Geen voorinschrijving, wel graag gepast betalen.
Voor de jeugd zijn op de oversteekplaatsen begeleiders aanwezig en verder wordt de tocht verreden op afgebakend
terrein.
Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld gaat voor iedere deelnemer € 1,- overmaken aan stichting Heifer uit Roosendaal die
actief is in Afrika en Oost-Europa en gezinnen ondersteunt op agrarisch gebied.

Voor verdere info zie www.heifer.nl

Graag tot ziens op 15 november!
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Bouwkundig Bureau
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0511 425753
06 83408433
info@bbbosgraaf.nl
www.bbbosgraaf.nl

Wij komen bij u thuis uw bomen en
balken tot planken zagen

Ook leveren wij:
* Maatwerk in balkhout
* Lariks schaaldelen (bekleden van schuur of schutting)
* Eiken palen
* Robuuste picknicktafels (4 en 6 persoons)
* Tuinbanken en Landhekken
Foarwei 31b 9113 PA Wâlterswâld

tel. 0511 425 545 - 0651 751 820

Medisch

Vo o r a l g e h e l e v o e t v e r z o r g i n g e n k l a c h t e n z o a l s :
eelt, likdoorns, ingroeiende nagel, kalknagel, enz.

Tr e k w e i 3 9 11 3 A R W â l t e r s w â l d
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
De hân

Men kin it fan tinken wol ha, dat in lichemsdiel lyk as
de hân oanlieding jûn hat ta it yn swang kommen fan
in macht sizwizen. Allegearre útdrukkings, dêr’t wy it
wurd en it begryp hân yn oantreffe, yn it iental (“enkelvoud”), mar ek wol yn it meartal (“meervoud”).
Wy dogge mar in taast:
1.

Men kin gjin hân foar eagen sjen (Sa tsjuster is
’t.)

2.

Dêr binne de rjochte hannen oer gear. (Dat wurdt
goed dien.)

3.

Wy binne yn hâldershân. (Dat wurdt sein, as
it fee of it ark, of oars wat – mocht it net goed
útfalle – noch betelle wurde moat.)

4.

Dy sitte de hannen net yn ‘e knoop. (Dy kin mei ’t
wurk fuort- komme.)

5.

Dy lju brekt alles by de hannen om ’t ôf. (Wat hja
ek ûndernimme, it mislearret allegearre.)

6.

Dat is my ek wer om ‘e hannen gearteard. (Dat is
ek wer mislearre.)

7.

Men kin gjin izer mei hannen brekke. (It
ûnmooglike kin men net.)

8.

Hy hâldt de hân op ‘e rêch. (Dat in oar dêr stil wat
yn dwaan kin. D.w.s., hy lit him omkeapje.)

9.

It is allegearre hannen en fuotten. (Dat wurdt
sein fan ien, dy’t wakker skript en docht, mar dêr
net neffens út it strie set.)

10. Hja draacht it mei de waarme hân oer. (It nijs dat
hja krekt heard hat.)

hâlden. (Oars hie er finânsieel oekedakke gien.
Letterlik: Sa wurdt immen seinge.
18. Myn frou hat in rije hân fan sâltsjen. (Docht de
rûmte fan sâlt yn it iten.)
19. Hast ek noch wat om hannen? (Of: omhâns;
d.w.s., dochst ek noch it ien of it oar?)
20. Dy man is moai foar de hân. (Wat leaf yn it oankommen, m.o.w. wy moatte ôfwachtsje , hoe ’t
er op ‘en doer is.)
21. Dat moat alwer mei de mijende hân dien wurde.
(Dat wurk moat alwer behindich útfierd wurde ,
om ‘e sinten.)
22. Dat kostet in hânfol jild. (Dy sizwize sil ûntstien
wêze yn ‘e tiid, doe ’t der noch gjin papierjild
wie.)
23. Mei de iene hân barre en mei de oare wer útjaan.
(Sa giet it b.g. winterdei mei de melkerij, as der
hege byfoerrekkens binne.)
24. Ha ik de rjochterhân betelle, dan bin ‘k de lofter wer skuldich. (Ik moat fan ‘e iene liene om de
oare te beteljen.)
25. It stiet him net sa nau op hannen. (Hy hoecht net
krekt sa en sa, om ‘e sinten.)
De lêste fiif sizwizen geane allegearre om en oer jild.
Wylst ik hjirmei dwaande wie kaam my samar in gedichtsje yn ’t sin dat we ryklik fyftich jier lyn learden by
master Renes en dat by einsluten ek om it jild gie. It like
my wol aardich ta om dat gedichtsje dizze kear as ôfsluter te brûken. It giet oer in man (Piebe) dy’t fergie fan
pine mûle. Hjir komt it: vervolg op pag. 33

11. Hy stiet altyd mei omkearde hannen. (Hy hat gjin
trochsicht, hoe ‘t er mei it wurk oan moat.)
12. Hy is suver mei hannen omkeard. (Hy stelde him
earst net ta deugd oan, mar docht no syn bêst.
F’ral, trochdat er ûnder oare lieding kommen is
en oare hannen him stjoerd ha.)
13. As men sokken de finger jout, nimme se de hiel
hân.
14. Hy is ûnder dokters hannen. (Is net rjocht goed.)
15. Dat is net rjocht hân foar foet gien. (Net earlik
om en ta gien.)

Totaaloplossing voor
uw administratie







Boekhouding
Omzetbelasting
Inkomstenbelasting
Debiteurenbeheer
Incasso
Advisering

16. Wy moatte it mei de hannen winne. (Wy ha gjin
kapitaal.)
17. Syn skoanheit hat him de hân boppe de holle

▪ www.admdijkstra.nl ▪ email: antje@admdijkstra.nl ▪
▪ Tel: 06-43108243 ▪
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vervolg pag.31 De taalbuorkerij

Schatzoeken in de Nije Warf

Pine mûle

Och wat ha ‘k in pine mûle,
‘k moat mar nei de dokter ta
’t stekt en pimpert nacht en dagen,
‘k wol sa’n lijen net mear ha.
Piebe fytste nei de dokter.
“’k Ha in siik âld kies menear.”
“Wol”, sei dokter, “’k Sil him lûke
en it docht folstrekt net sear.”
Ien, twa, trije, “krak” dêr wied’ er
sûnder hast dat Piebe it murk.
“Wol” sei dokter “en no twa gûne.
Sa ferstean ik lean op ’t wurk.”
“Wat, twa gûne? “skreaude Piebe,
“en dat yn in heal kertier?

Ga je mee schatzoeken? (kinderen van 4-12 jaar)
Zit jij op de basisschool en heb je zin in een te gekke ochtend? Kom dan 14
oktober 2014 mee schatzoeken in de Nije Warf! Je vrienden en vriendinnen zijn ook welkom.
Dinsdagochtend 14 oktober wordt er vanuit verschillende kerkelijke gemeenten in Driezum-Wâlterswâld een activiteit georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het programma duurt van 9.45 uur tot ongeveer
12.30 uur. Voor drinken, iets lekkers en eten wordt gezorgd. Het thema dat
deze ochtend centraal staat is ‘schatzoeken’. Wij zijn altijd bezig om toe
te werken naar dingen die we graag willen. Als ons hart uitgaat naar een
mooie auto of een nieuwe fiets zullen we daar ook heel erg mee bezig zijn.
We bedenken dan hoe we dat kunnen krijgen, hoe duur is het, wanneer
kunnen we het kopen enz. Kinderen willen ook graag bepaalde dingen hebben,
sommige kinderen hebben liever een
computerspel, anderen een Nintendo,
OKT
een ander kind heeft graag een fiets, of
2014
AANVANG: 9:30 uur
een mooie skelter.
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Menear mei dreame
dat ik jild op strjitte fyn.
Wolle jo twa gûne hawwe,
set him er dan mar wer yn!”
WKJ. Hjerstmoanne 2014.

14 oktober 2014 Aanvang: 9.30 uur

Natuurlijk is het mooi wanneer je veel
kunt kopen en wanneer je ergens voor
spaart geeft het een goed gevoel wanneer je datgene wat je graag wilt ook
kunt krijgen, maar wat is het meest
waardevolle in een mensenleven? Door
middel van knutselactiviteiten (4-7 jaar)
en sport & spel (8-12 jaar) gaan we dieper in op dit thema.
Wij hopen jou te zien!

DE NIJE WARF
WALTERSWALD

PROGRAMMA 9:45 uur - 12:30 uur

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

ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema
0611 031 337
gfennema@knid.nl
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Muziekvereniging Excelsior viert feest!
Jubileumconcert

Zoals al eerder aangegeven bestaat Excelsior 110 jaar en daarom vieren we feest! Ons
jubileum hebben we al op verschillende manieren gevierd en we willen deze reeks afsluiten met ons jubileumconcert op zaterdag 15 november. Dit jubileumconcert is in
samenwerking met kopergroep Fryslân Brass. Op hoog niveau muziek maken en het
publiek daar op een ontspannen manier van laten genieten, dat is de doelstelling van
Fryslân Brass. De groep bestaat uit 11 koperblazers en heeft een zeer
veelzijdig repertoire opgebouwd van klassieke tot moderne amusementsmuziek. Daarbij ontbreekt ook zeker de humor niet. Iedereen is
van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.

Datum: Zaterdag 15 november
Plaats: De Nije Warf
Aanvang: 19.30 uur
Entree: Gratis. Collecte voor de onkosten bij de uitgang
Ander nieuws

Na ruim 8 jaar prettige samenwerking heeft onze dirigent Piet Visser besloten om na het seizoen 2013-2014 onze
muziekvereniging te verlaten. Piet is genoodzaakt om als dirigent een stapje terug te doen en is daarom gestopt bij
Excelsior. Piet hoopt op het jubileumconcert op 15 november langs te komen om officieel afscheid te nemen van de
band en haar trouwe publiek. We kijken terug op een leuke en leerzame tijd.

Hille van Hijum

Het komende seizoen zal Excelsior onder leiding staan van Hille van Hijum uit Kollum. Hille is een oude bekende van Excelsior. Hij is namelijk jaren geleden onze vaste dirigent geweest en heeft al hele mooie tijden beleefd met de band. We gaan samen met Hille het nieuwe seizoen in en kijken hoe we als vereniging verder willen en kunnen gaan. We hopen samen vele mooie momenten te beleven en mooie muziek te maken.
Ook zijn er sinds het nieuwe seizoen een aantal jeugdleden die de gehele repetitieavond meespelen in de band. Dit
betreft Folkert Bremer, Johan Pilat, Aafke Raap, Watse Hoekstra en Jan Roelof Raap. We wensen hun veel plezier en
succes.
Met muzikale groet,
Muziekvereniging Excelsior Driesum – Wâlterswâld
Voor meer informatie zie:
Website: www.excelsiordriwo.nl Facebookpagina: Christelijke Muziekvereniging Excelsior Driezum-Wâlterswâld
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Ondernemer in de schijnwerpers
Hallo dorpsgenoten van Driezum en Wâlterswâld e.o.

Mijn naam is Geale Postma eigenaar van Postma Verhuur te Driezum.
Getrouwd met Griet en vader van 2 dochters Froukje en Akkelien en zoon Sietse.
Inmiddels 3 kleinkinderen, ook twee meisjes en een jongetje.
Even wat info over mijzelf en het bedrijf, ik heb jaren geleden bij diverse loonbedrijven gewerkt en toen veel uren
gemaakt. In 1990 een baan gekregen bij Gemeente Dantumadiel als vrachtwagenchauffeur op een containerauto met
kraan. Omdat ik gewend was om lange dagen te werken heb ik voor de grap toen een minigraver gekocht. Zo kon ik
mijn vrije uurtjes nuttig besteden. Dit grapje liep echter volkomen uit de hand door de vele drukte die hier achter weg
kwam. Zodoende een verhuurbedrijf opgestart in 1999, wij woonden toen aan de Tsjerkestrjitte 20 in Driezum.
Doordat ik steeds meer machines aanschafte, was er geen ruimte genoeg in de houten garage. In 2005 garage tegen
de vlakte en een nieuwe loods gebouwd aan de Tsjerkestrjitte.
Door het vele werk wat volgde en nog meer machines en veel te weinig tijd om nog in loondienst te zijn, heb ik de
knoop doorgehakt en in 2007 ontslag genomen bij Gemeente Dantumadiel.

De loods aan de Tsjerkestrjitte bleek veel te klein voor al mijn materiaal. Wij moesten naar een groter pand, en het
liefst in Driezum op het bedrijventerrein. Eerst bezig geweest met nieuwbouw wat niet haalbaar bleek.
Op een gegeven moment kwam het pand Kolkensloane 10 van Jan Kamma te koop, dat hebben wij in 2008 gekocht.
Voordat wij hier heen verhuisden hebben wij eerst nog achter de loods een kapschuur gebouwd voor de grotere machines, en opslagbunkers voor grond, zand en schelpen geplaatst.
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Wat doen wij

Het grootste gedeelte is het grondverzet, hier zijn speciale machines nodig, voor meestal moeilijk bereikbare plaatsen.
Aanleg drainage in tuinen, aanleg rioleringen, rooien struikgewas (stobben), spitten, ontgraven opritten, sleuven mbt
kabels leidingen, ingraven trampoline en wat je nog meer kunt bedenken, ook aan en afvoer grond, zand en afvoeren
stobben snoeiafval, levering teelaarde, zand, gebroken asfalt, schelpen etc. Tevens verkoop drainage, pvc hulpstukken
en buizen, worteldoek en niet te vergeten strooizout.
Voor het opschonen van sloten en vijvers beschikken onze midikranen over een maaikorf, voor walbeschoeiingen
hebben we een trilblok aan de kraan, onze kleinste minikraan past door een deuropening van 85cm. Trekker met ley
overtopfrees voor manege bakken of graszode frezen en daarna inzaaien. Trekker met dumpers, knikdumper, shovel,
klepelmaaien, rotorkopeg, kilverbak en zaaimachine enz, vrachtautoverhuur laadvermogen 6,5 ton voor vervoer machines, trekkers, auto,s

Verhuur

Dan verhuren wij nog alle soorten trilplaten op een aanhanger, trilstampers, rijplaten, rolsteigers en verschillende
bouwmachines van betonmolens tot kachels, tuingereedschap bosmaaiers, verticuteermachines, hoogsnoeiers, kettingzagen enz enz.
In de zomerperiode verhuren wij profesionele partytenten, koelkasten, stoelen,
tafels, statafels, bierbanken, verlichting,
verwarming en bbq en nog veel meer, bovendien kunnen wij dit bij u thuis bezorgen.
Nou genoeg geschreven, als u van onze
diensten gebruik wilt maken kunt u contact opnemen,of u komt even langs op Kolkensloane 10 in Driezum de koffie staat altijd klaar.
Groeten Geale en Griet Postma
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Het pennetje
• Wie ben je?
Jan Roelof Raap

• Favoriete eten?
Pannenkoeken en Pizza

• Roepnaam
Jan Roelof

• Favoriete film?
Ice age 4

• Hoe oud ben je?
10 jaar
• Waar woon je?
Achterwei 10 Driezum
• Heb je ook broers of zussen?
1 broertje Freerk Pieter en 1 zus Afke
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 6
• Favoriete muziek?
Can you love me again

• Heb je ook hobby’s?
Voetbal, kaatsen en drummen
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• Wat wil je later worden?
Klompenmaker
• Ik geef het pennetje door aan
Tjisse van der Werf
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De pen
Toen bij de Hanzehogeschool gezocht werd naar collega’s
die mee wilden op expeditie naar de Kilimanjaro, hoefde
ik niet lang na te denken. De Kilimanjaro, die magische
berg van bijna 6000 meter hoog, met zijn altijd besneeuwde top, zomaar middenin Afrika, die wilde ik best wel eens
van dichtbij bekijken! Ik sprong dan ook een gat in de lucht
toen ik werd geselecteerd en daarna ook de verplichte fittest doorstond.

Goede doel

De Hanzehogeschool bestond in 2013 215 jaar en om dit
heuglijke feit te vieren, werden er tijdens dit lustrumjaar
tal van activiteiten georganiseerd en zamelden we geld in
voor Care4Kenya - de bouw van het Hanze House op de
campus van het North Coast Medical Training College in
Mwapa. Ook de expeditieleden dragen hun steentje bij
aan het goede doel: uiteindelijk hebben we 105.000 euro
opgehaald.
Het is aanbevelenswaardig om vroegtijdig te beginnen
met trainen. Om in ieder geval over een conditie te beschikken waarmee je probleemloos 80 kilometer kunt lopen. Tel daarbij op een hoogteverschil van zo’n 6 kilometer met zeer ijle lucht en je ziet de uitdaging wel voor je…
Dus dat werd trainen: hardlopen, fietsen en aan de
apparaten hangen in de sportschool. En wandelen,
door de Friese wetlands, over de Friese savannes en
door de Friese regenwouden….

Kilimanjaro

Na een korte hoogtestage van een week in de Franse Alpen is het dan in augustus zover: de reis naar Tanzania. De
ochtend na aankomst konden we gelijk aan de bak met de
beklimming van de Mount Meru.
Met 4565 meter minder hoog dan de Kili, maar met zijn
gruispaadjes en rotspassages best wel een uitdaging. In
twee dagen tijd stonden we op de top en binnen een dag
waren we ook weer beneden. Met deze beklimming hadden we ons in ieder geval goed voorbereid op de ijle hoogte van de Kilimanjaro.

Shira plateau

Na een dagje rust in de lodge (en lekker onder de douche)
met de jeep naar de Londorossi park gate en de eerste hike
naar het Shira plateau op 3500 meter. Prachtig uitzicht op
de Kilimanjaro. ’s Nachts werd het al het behoorlijk koud,
maar met een goede slaapzak en een geïsoleerde slaapmat was dat geen probleem.
De daarop volgende dagen passeren we gestaag de diverse kampen die rondom de berg gelegen zijn en zien we
ons doel steeds dichterbij komen. Wat een magnifiek uitzicht boven het wolkendek!

Naar de top

En dan de topdag! Dik ingepakt vertrekken we, om 2 uur
‘s morgens vanaf kampement School Hut op 4700 meter
hoogte richting Gilman’s point op 5600 meter, dat bereikt
wordt via een eindeloze, lange, steile helling van gruis en
losse brokken steen. Over deze steile flank moeten we
900 hoogtemeters klimmen. Kleine stapjes doen, hijgend
als een postpaard. Goede conditie? Ja, ik dacht van wel
voor vertrek….. maar het ploeteren door die steenmassa
– met zekere kracht de punt van je voeten in die grindbak
steken en daarmee niet bij elke stap twee stappen naar
beneden zakken – dát hadden we op de Kardingeberg niet
echt geoefend….
Om 8 uur bereikt de kopgroep de top.
Na een kort verblijf moet de terugweg weer worden aanvaard. Hoogteziekte ligt nog steeds op de loer, en om niet
in de problemen te raken wordt half skiënd half rennend
de lange puinhelling richting het dal genomen.
Bij aankomst in het basiskamp een warm welkom met
zang en dans door het honderdtal mannen dat de afgelopen weken voor ons heeft gekookt, tenten opgezet, tassen
gedragen en ons is voorgegaan langs de bergpaden van de
Meru en de Kili. Fantastisch!
En dan is het moment van vertrek onherroepelijk aangebroken. Met een korte stopover op Mombasa, vliegen
we rakelings langs de Kilimanjaro weer naar het noorden.
Prachtig, wat een uitzicht, en wat steekt ie een eind boven
de wolken uit.
Groetjes, Aranka Dol
Meer lezen, en alle foto’s bekijken
www.dolopdekilimanjaro.blogspot.nl
Ik geef de pen door aan Ellie Zijlstra!
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren:
17 juni 2014 Fenna d.v. Jaap & Petri, Bonifatiusstrjitte 14, Ww
02 mei 2014

Overleden:

Henry, z.v. Jelle en Hetty de Boer, Freulestrjitte 11, Dr.

17 juli 2014

Hieke Raap, 55 jaar, MH17 Oekraïne

02 aug 2014

Meike Raap - Wiersma, 70 jaar, Broekloane 30 Ww

23 aug 2014

Jurjen Drevis Uitterdijk, 79 jaar, Singel 13 Dr

Verhuisd:

Nico Zwart van Dokkum naar Foarwei 29a Ww
Patrick van der Zee van Damwâld naar Foarwei 29a Ww
Ruben Roodhart van Foarwei 14 Ww naar Mr. Klokwei Damwâld
Fokke Wijbenga vanuit Buitenpost naar Canterstrjitte 17, Dr
Mahmud Kelija vanuit Eritrea/Ethiopie naar Canterstrjitte 23, Dr
Mevr. Wil Hoekstra van de Bonifatiusstrjitte 13, Ww naar Voorstraat 28a, Buitenpost
Familie Tj. Veenstra, van de Van Sytzamawei 25 b Dr, naar Broeksterwâld
Uilke en Albertje van der Bij vanuit Kollumerzwaag naar de Van Sytzamawei 25 b, Dr
Minne Dantuma van de Fuldastrjitte 4, Ww naar Brugchelencamp, De Westereen

In het ziekenhuis/gelegen/ziek thuis:

Mevr. M. Venema Broekloane 22, Ww, heeft in het ziekenhuis gelegen
Dhr. H. de Vries Broekloane 32, Ww, heeft in het ziekenhuis gelegen
Dhr. J. Turkstra en mevr. T. Turkstra, Foarwei 67, Ww, hebben in het ziekenhuis gelegen
Fenna de Jong, Bonifatiusstrjitte 14, Ww, heeft in het ziekenhuis gelegen
Mevrouw M. Admiraal, Foarwei 67 b, Ww, ligt ziek thuis

Geslaagd:

HBO V psychiatrie: Ria den Hartogh Achterwei WW
MZ 4 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg: Aukje Visser Achterwei WW
Medisch Pedicure: Baukje de Vries - Hansma, Trekwei 3, Ww.

voor zwemdiploma A:

Wiebe Tamme Kaspersma, Achterwei 9, Dr
Sita Zijlstra, Van Sytzamawei 21, Dr.
Wietze Hedman Annema, Freulestrjitte 13, Dr.
Anna de Vries, Blaulânsreed 1, Dr.

Voor zwemdiploma B:

Oane van der Meulen, Master Hofstrastrjitte 41, Dr.

Voor het rijbewijs:

Pieter Bloemsma, Van Sytzamawei 24, Dr.
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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
41

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

wanneer

waar

tijd

Biljarten

elke woensdag

Us Thús

19.30

Maat klaverjassen

elke donderdag

Us Thús

19.30

Darten

elke vrijdag

Us Thús

20.00

Klaverjassen

elke zaterdag

Us Thús

14.00

Lampex

vrijdag 19 september 2014

Damstra Driezum

20.00

KinderLampex

zaterdag 20 september 2014

Damstra Driezum

13.00

Soos 55+

dinsdag 7 oktober 2014

Nije Warf

14.00

Spelmorgen 55+

woensdag 8 oktober 2014

Nije Warf

9.30

Oud papier inzamelen IBS

zaterdag 11 oktober 2014

Driezum - Wâlterswâld

8.30

Schatzoeken kinderen basisschool

dinsdag 14 oktober 2014

Nije Warf

Oud papier inzamelen geref.kerk

zaterdag 18 oktober 2014

Driezum - Wâlterswâld

9.00

2e jubileumconcert Excelcior

zaterdag 15 november 2014

Nije Warf

19.30

AED oefening

woensdag 1 oktober 2014

VIOD kantine

19.00

AED oefening

maandag 13 oktober 2014

VIOD kantine

19.00

Mountainbike fietstocht ochtend 25 of 40 km

zaterdag 15 november 2014

Nije Warf

9.00-10.00

Mountainbike fietstocht middag 12,5km

zaterdag 15 november 2014

Nije Warf

13.00-14.00

Jubileumconcert Excelsior

zaterdag 15 november 2014

Nije Warf

19.30

Winterfair

zaterdag 29 november 2014

Nije Warf

hele dag

Oud papier inzamelen IBS

zaterdag 29 november 2014

Driezum - Wâlterswâld

8.30

Oud papier inzamelen geref.kerk

zaterdag 13 december 2014

Driezum - Wâlterswâld

9.00

9.30-12.30

