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Van de redactie

Ondanks het feit dat we nog steeds heel rustig zelfs bijna
voorjaarsweer hebben, is het toch echt al bijna december
en dus is dit het laatste nummer van de dorpskrant van
2014.
Sinterklaas is de afgelopen week in Driezum en Wâlterswâld aangekomen en dat wijst er op dat het bijna winter
is. Blijkbaar wordt de ‘Pieten-discussie’ in onze dorpen
niet gevoerd, de Pieten die de Sint meebracht naar Driezum en Wâlterswâld waren echte Zwarte Pieten.
In de dorpskrant kunt u dit keer een verslag lezen over de
LAMPEX die kort geleden in Driezum en omgeving is gehouden. Verder de laatste bijdrage van WeKaJe uit: “Ut ‘e
taalbourkerij fan Hotse Tsjepkema”, een verslag van de activiteiten van de Excelsior van de afgelopen tijd enz. enz.
Wij als redactie hebben deze jaargang weer met veel plezier voor u gemaakt en wij willen de adverteerders die
ons ook deze jaargang weer hebben gesteund om het mogelijk te maken de dorpskrant kosteloos huis-aan-huis in
Driezum en Wâloterswâld te verspreiden langs deze weg
hartelijk danken. Ook de verschillende contactpersonen
en de bezorgers zeggen wij hartelijk dank.
Wij wensen u allen, al is het wat vroeg, alvast Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en bovenal gezond 2015.
De redactie

Deadline volgende dorpskrant
Nr

Deadline vrijdag

Uitgifte datum

1

30-jan

13-feb

2

3-apr

13-apr

3

5-juni

15-juni

4

28-aug

7-sept

5

20-nov

4-dec

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

Vacant

Tsjerkeloane

W

-

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

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.

Medisch

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
Iban NL67 RABO 0388 3306 86 t.n.v. Dorpskrant
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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.

Nieuws van Dorpshuis De Nije Warf

Stand van zaken en informatie
Nieuws november 2014
Na vele rumoerige jaren en een nieuwe beheerder in de vorm van een pachter, is de rust rondom de
bestuurlijke zaken wedergekeerd. Ook financieel gaat het de goede kant op, maar we zijn helaas nog niet
uit de rode cijfers.
We hopen over een aantal jaren het 50-jarig bestaan van de Nije Warf met u allen te kunnen vieren. Echter
om de bestuurlijke taken, de projecten en het jubileum te kunnen uitvoeren, hebben we toch echt extra hulp
nodig.
Per direct zoeken we minimaal 2 algemeen bestuursleden én een penningmeester
Wie maakt er wat uurtjes per maand vrij om zich in te zetten voor ons dorpshuis? Geïnteresseerden hiervoor
nodigen we uit om vrijblijvend langs te komen op woensdag 17 december om 20.00 uur in de Nije Warf, voor
vragen, informatie en/of opgave. Meldt u/je aan - uiterlijk 12 december - via mail: bestuur@nijewarf.nl of
telnr. 0511-42 3075. Alvast bedankt !!
NLdoet………U/jij ook?
Ook komend jaar wil het bestuur weer een Klusjesdag in het kader van NLdoet organiseren. Afgelopen
jaren waren er echter weinig aanmeldingen van vrijwilligers. Vandaar dat we eerst willen inventariseren
hoeveel mensen kunnen komen helpen. Datum: zaterdag 21 maart 2015. Klusjes: o.a. kleine reparaties,
schilderen en schoonmaken. Iedereen is welkom. Genoeg te klussen dus, maar ook genoeg handen? U/je
kunt zich opgeven - uiterlijk 9 december - via mail: bestuur@nijewarf.nl of telnr. 0511-42 3075. 		
NLdoet………U/jij ook?

bol.com
De meeste mensen kennen bol.com van de boeken. Maar u kunt er ook bijvoorbeeld muziek, speelgoed,
elektronica en sieraden, maar ook spullen voor o.a. sport, vrije tijd, wonen, koken, tuin, klussen en dier
bestellen. U kunt de Nije Warf financieel steunen door via de website van de Nije Warf door te klikken naar
de website van bol.com.
Hoe werkt het? U gaat naar de website van de Nije Warf: www.nijewarf.nl (en bekijkt natuurlijk eerst even de
Agenda voor de geplande activiteiten ).
Op onze website staat het logo van bol.com. Als u hierop klikt, komt u automatisch op de website van bol.
com terecht. Hier kunt u de door u gewenste produkten zoeken, bekijken en bestellen, kortom u komt op de
website van bol.com terecht en doet daar wat u normaal ook zou doen. Als u hier iets bestelt en omdat u
bol.com via de website van de Nije Warf heeft bereikt, ontvangt het dorpshuis hiervoor een kleine bijdrage
(commissie). Het kost ons en u dus niets extra’s. Het vergt alleen één extra handeling. Simpel toch? Alvast
bedankt! Dus onthoud:
bol.com = Eerst naar de website van de Nije Warf: www.nijewarf.nl
Bedankt en de beste wensen
Alle dorpsgenoten, vrijwilligers, klanten, leden van verenigingen, bezoekers, Freonen van de Warf, sponsoren,
en een ieder die de Nije Warf een warm hart toedraagt: Allemaal bedankt voor uw hulp, inzet, betrokkenheid
en/of bezoek afgelopen jaar. We hopen u ook komend jaar weer te mogen begroeten.
Tevens wensen we een ieder alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2015
Een warme en hartelijke groet van het bestuur
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Nieuws van Bibliotheken Noord Fryslân.
Bibliotheken in De Westereen en Dokkum

Er verandert de komende twee maanden veel bij Bibliotheken Noord Fryslân. Bibliotheek Damwâld sluit op 12 december definitief de deuren. Bibliotheekgebruikers kunnen dan terecht in de bibliotheken van De Westereen en Dokkum.
Er wordt hard gewerkt om die vestigingen klaar te maken voor meer bezoekers en meer uitleningen. In De Westereen
komt de bibliotheek vanaf april in de nieuwe brede school. Bibliotheek Dokkum wordt opnieuw ingericht en sluit daarom de deuren van 10 tot en met 29 november. De grote veranderingen komen niet onverwachts, maar zijn onderdeel
van het spreidingsplan en de regiovisie van de gemeenten en de bibliotheek.

Nieuwe bibliotheek Dokkum

Op 1 december opent de vernieuwde, toekomstbestendige bibliotheek van Dokkum haar deuren. Er is dan genoeg
plek voor de zeer ruime collectie boeken, luisterboeken, dvd’s en tijdschriften. De bibliotheek wordt bovendien direct
aangepast op de vernieuwingen in de branche met uitgebreide service op het gebied van e-books, mobiele applicaties
en internetgebruik. Bibliotheek Dokkum is straks ook veel vaker open; wel 47 uren per week: alle weekdagen, drie
avonden en elke zaterdagmiddag.
vervolg op pagina7

Specialist in bruidsboeketten
en corsages

Haadwei 68 Damwâld 0511 421 267

ONDERHOUD - RENOVATIE & HOUTBOUWBEDRIJF

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

mobiel: 0651 960 820

Foarwei 14 Driezum 0511 421 109
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Grote boekverkoop om ruimte te maken

Van 3 tot en met 9 november, de week voorafgaand aan de tijdelijke sluiting is er in Bibliotheek Dokkum een grote
boekverkoop. Romans, informatieve boeken, strip-, jeugd-, en prentenboeken, dvd’s en luisterboeken kosten dan maar
één euro per stuk.

Sluiting bibliotheek Damwâld

Na 15 jaar sluit Bibliotheek Damwâld op 12 december haar deuren definitief. De leden kunnen uitwijken naar bijvoorbeeld De Westereen of Dokkum. Hun bibliotheekpas is in elke bibliotheek in Fryslân geldig.

Oplossingen voor minder mobielen Damwâld

Minder mobiele ouderen die moeite hebben om een verder gelegen bibliotheek te bezoeken kunnen contact opnemen
met de bibliotheek. Samen wordt er dan naar een oplossing gezocht. Basisschoolleerlingen kunnen terecht in de bibliotheek op hun school. In kernen zonder bibliotheek in de regio Noord Fryslân zijn inmiddels 130 bibliotheken op school
en collecties op de kinderdagopvang of peuterspeelzaal.

Nieuws van buurtvereniging
Verslag van buurtvereniging Tsjerkeloane Wâlterswâld
Na een geslaagde barbecue vorig jaar hebben we dit
jaar met de bewoners van de Tsjerkeloane in Wâlterswâld opnieuw een buurt barbecue gehouden. Deze bbq
was op 4 oktober en we hadden er super mooi weer bij.
Het was weer erg gezellig en we gaan het volgend jaar
opnieuw doen.
De familie Boer wordt heel erg bedankt voor de gastvrijheid, wij hebben hun schuur en garage mogen gebruiken en het was perfect.
Tot volgend jaar allemaal!!

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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Nieuws van de IBS Driezum
Brunch

Door de leraren van IBS Driezum wordt altijd keihard gewerkt. Dit was voor
de leerlingen en OR/MR van de school een goede aanleiding om het team
op de dag van de leraar eens in het zonnetje te zetten. Dit gebeurde in de
vorm van een verrasingsbrunch. Alle leerlingen hadden een kleurplaat gemaakt en ook waren er mooie persoonlijke boodschappen geschreven op
kaartjes die aan een klein boeketje rozen was vastgemaakt.
Deze rozen werden door de juffen in ontvangst genomen en vormden zo
een mooi boeket om in de klas mee te pronken. Door de OR/MR werd een
mooi zonnebloemenboeket aangeboden om mee naar huis te nemen. Daarna konden de juffen zich tegoed doen aan een heerlijke brunch.
De juffen waren blij verrast door deze actie en dat was nou precies de
bedoeling! Op 8 oktober werd er door alle leerlingen in de verschillende
groepen presentaties gegeven. Aansluitend aan deze presentatie werd
er een spetterende modeshow gegeven en werden de zelf ontworpen Tshirts getoond die waren gemaakt naar aanleiding van het thema Feest
van de kinderboekenweek gecombineerd met het thema kleding waar op
school aan werd gewerkt.
Tien oktober was het alweer tijd voor het jaarlijks herfstfeest. Ook dit jaar
weer een groot succes. Alle kinderen vermaakten zich prima, en gingen
met leuke prijsjes naar huis. De rollade werd door Sjoukje Weidenaar in
de wacht gesleept. Aan het eind van de avond werden ook alle prijswinnaars bekend gemaakt van de traditionele zonnenbloemenwedstrijd, en
van de prachtige t-shirts.
De uitslagen waren als volgt:
Ontwerpwedstrijd
Onderbouw:

1 Anne Fleur Westra

		

2 Edwin Veenstra

		

3 Roan Weidenaar

Middenbouw: 1 Rebecca Veenstra
		

2 Wilto Nauta

		3 Thomas Bruining

Bovenbouw:

1 Lisette Wijnsma

		

2 Harry de Vries

		

3 Gerard Lammers

vervolg op pagina 9
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Zonnebloemenwedstrijd:
1 Thomas Bruining 370 cm
2 Himke Rozema 360 cm
3 Elisabeth Rozema 330 cm

Na de prijsuitreiking keerde iedereen huiswaarts om van een welverdiende herfstvakantie te genieten.
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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 speeltuincommissie “Us Fertier” Driezum
Hier een update van de speeltuin, het achterstallige onderhoud aan de speeltuin is nu zo goed als weggewerkt. De
dingen die zijn vernieuwd zijn zoals op de foto’s in de bijlage, de beide schommels en de staander op foto 1. Op foto 2
is de nieuwe wipwap te zien. Op foto 3 en 4 de nieuwe klimwand en op de achtergrond de nieuwe handgrepen. Er zijn
ook drie nieuwe toestellen besteld, een schommel voor de allerkleinsten, een speelhuisje met glijbaan en dergelijke
ook voor de kleintjes, aangezien er niet veel was voor de kleinsten. Voor de iets grotere kinderen komt er een tafeltennistafel in de speeltuin en komen er twee verplaatsbare goals op het stukje groen ten zuiden van de speeltuin. Tot
zover de update.
Met vriendelijke groeten,
De speeltuincommissie van “Us Fertier“

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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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

0653 533807
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Nieuws van de Vogelwacht

Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
Terugblik naar afgelopen broedseizoen
De herfst is een periode om terug te kijken op het afgelopen (broed)seizoen. Verzamelde
gegevens in de terreinen worden in deze periode uitgewerkt, om de balans te kunnen opmaken.
Dit geldt zowel voor resultaten voor de weidevogelbescherming, als de gegevens die we als
vogelwacht verzamelen tijdens de controles van onze nestkasten. In het bos bij Rinsmastate
hebben we de meeste nestkasten uitgevoerd van PVC-materiaal, om vernieling door spechten te
voorkomen. Echter bleek dit seizoen dat de PVC-nestkasten ook problemen kregen, namelijk dat
de bodems loslieten en naar beneden vielen. We proberen hier nu een definitieve oplossing voor
te bedenken, om dit in de toekomst te voorkomen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat het nog
eens gebeurd dat een vogelnest met eieren of jongen door dergelijke technische mankementen
verloren gaat. Mocht u tijdens een wandeling door het bos een kapotte nestkast aantreffen, dan
kunt u deze langsbrengen bij bestuurslid Piet Zwaagstra, Van Sytzamaweg 20 te Driezum.

Nestkast in Rinsmastate met jonge koolmezen op 15 mei 2014 (foto Renze Bosgraaf)
Ook zijn er positieve zaken te melden vanuit de nestkastcontroles. We hebben veel jeugdleden die
we op deze manier bij de vogelbescherming kunnen betrekken En er zijn leuke broedresultaten
behaald. Op 15 mei 2014 werden bijvoorbeeld de volgende zaken geconstateerd in de nestkasten:
koolmees 75 jongen, pimpelmees 71 jongen, 2 spreeuwennesten in nestkasten, broedpaar van
boomklever waargenomen, bonte specht 2 nesten waargenomen in opgaande bomen.
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Vogelvriendelijke tuin
We merken er momenteel nog niet veel van, maar binnenkort komen de eerste koude dagen er
weer aan. De maagjes van de vogeltjes beginnen dan flink te knorren. Om ze te helpen bij hun
maaltijd zijn er tal van mogelijkheden. De voedselvoorraad vermindert sterk omdat de insecten
verstopt zitten in de schors van bomen of bladerendek. Ook vruchten en bessen zijn ook al niet
meer overal te vinden. Kleinere vogels zijn de eerste slachtoffers van de verminderde
voedselvoorraad. Hun lichaamstemperatuur vraagt een vrij grote voedselopname. Een koolmees
bijvoorbeeld, moet bij vriesweer iedere dag zijn eigen gewicht aan voedsel bijeenzoeken. Lukt dat
niet, dan loopt het niet goed af voor deze vogel. Hulp van menen is dan meer dan welkom. Er kan
worden gedacht om op plekken met veel natuurlijke beschutting extra voedsel aan te bieden, in
de vorm van een voederplank, een vetbol, pindakaaspot of een snoer van pinda’s. Of een
voerhokje met een afdak, deze is ook ideaal. Het voedsel blijft hierdoor droog en langer eetbaar.

Voedertafel met vele groenlingen, vinken en vooraan een keep (internetfoto)
Ook is het fijn dat de tuin niet al te steriel wordt gemaakt voor de winter. Bladeren mogen best
blijven liggen in de borders, eenjarige planten hoeven niet uit de grond gehaald te worden. En
uitgebloeide bloemen en stengels hoeven voor de vogels niet te worden afgeknipt. Hoe meer
beschutting er overblijft in de tuin, des te meer vogels zal dit aantrekken. Enerzijds vanwege de
beschutting die wordt geboden tegen de kou, anderzijds vanwege het beschikbare voedsel in de
vorm van insecten die er tussen leven. Kortom, ons advies is maak het uzelf gemakkelijker door
minder tijd te besteden aan het “winterklaar” maken van de tuin, en de vogels zijn u dankbaar!
Contactgegevens vogelwacht
Indien u de vogels in u nabije omgeving een warm hart toedraagt, kunt u voor slechts € 8,- per jaar
lid worden van onze vereniging. Jeugdleden betalen het gereduceerde tarief van € 4,- per jaar. Een
lidmaatschap biedt u de mogelijkheid om onze jaarlijkse dialezing bij te wonen. Ook is het mogelijk
om zelf actief aan de slag te gaan met vogelbescherming, door uitvoering van nestkastcontrole of
weidevogelbescherming. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de vogelwacht, kunt
u contact opnemen met voorzitter Renze Bosgraaf, Haadwei 54, 9104 BH Damwâld, telefoon
06 - 1568 7285.
Namens het bestuur van de Vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o.
Jan Jelle Jongsma (secretaris)
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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.

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

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.
Kopij met Arial 11pt. Pagina breedte is (183mm breed) en (269mm hoog)
Lever gebruikte lettertypen mee (zowel screen- als printerfonts) of zet lettertypen
om
naar
lettercontouren.
Gebruik de koppen (style) verder geen opmaak wel als voorbeeld zo wil ik het graag.
Advertentie in PDF/EPS vector (outlines) tarieven op aanvraag.
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Online chatten met hulpverleners
Nieuw in Fryslân

Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân, via de website www.fryslanonline.nl. De website is
deze zomer gestart en is het gevolg van een gezamenlijk project van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Timpaan
Welzijn en Zorgcombinatie Interzorg. Deze online hulpverlening is bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen als
ouderen.

Geen Kosten

De website biedt verschillende chatspreekuren per week, waarbij er rechtstreeks per mobiele telefoon of computer
´gesproken´ kan worden met een maatschappelijk werker. Ook mailen behoort tot de mogelijkheid. Voor wie het
prettig vindt om anoniem te chatten is dit ook mogelijk. Aan deze nieuwe vorm van hulpverlening zijn geen kosten
verbonden.

Professionele hulpverlening

De chatmedewerkers van Frysl@n Online bieden de hulpvrager een luisterend oor, geven tips en advies en indien
gewenst kunnen zij diegene doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Van familiezaken, financiën, geweld, relaties,
school, seksualiteit, verslaving, vrienden, werk, opvoeding, rouwverwerking tot echtscheiding en nog veel meer: de
medewerkers behandelen alles vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt mensen in Fryslân op een toegankelijke en eigentijdse manier professionele hulpverlening aangeboden.
Meer informatie is te vinden op de website www.fryslanonline.nl
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Kerkdienstenrooster tot 12 februari
Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron” WW
30-nov
7-dec
14-dec
21-dec
25-dec
26-dec
28-dec
31-dec
1-jan

ds. J. Jongsma, Wâlterswâld
9.15 uur Leesdienst
ds. J. Jongsma, Wâlterswâld
ds. S. Cnossen, Ureterp
ds. J. Jongsma, Wâlterswâld
ds. A. Krijgsheld, Ureterp

Diensten om 9.15 en 13.45 uur
ds. K.D. Smit, Dokkum
19.00 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
ds. J.J. Verweij, Leeuwarden
ds. A. Krijgsheld, Ureterp
13.45 uur Leesdienst
Kinderkerstfeest
14.00 uur ds. K.F. Dwarshuis, Drachten-Nijega
19.30 ds. J. Jongsma, Wâlterswâld
10.00 Leesdienst

Hervormde Gemeente Wâlterswâld

Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur

30-nov
7-dec
14-dec
21-dec
25-dec
26-dec
28-dec

Ds A.v Herk Hasselt
Ds.B.J. van der Kamp Hierden
Ds.L.H. Oosten Driezum
Dhr. M. van Heijningen Dorkwerd
Ds C. Stelwagen Damwoude
Ds.L.H. Oosten Driezum
Kand. J.K. Abbink Vriezenveen

Ds A.v Herk Hasselt
Ds.B.J. van der Kamp Hierden
Ds.L.H. Oosten Driezum
Dhr. M. van Heijningen Dorkwerd
Ds C. Stelwagen Damwoude
Ds.L.H. Oosten Driezum
Kand. J.K. Abbink Vriezenveen

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld

Diensten 9.30 en 14.00 uur

30-nov
7-dec
14-dec
21-dec
25-dec
28-dec

Ds R. De Pee, Veenwouden
Lofprijsdienst
Ds P. Beintema, Dokkum
Ds Fraanje, Drachten

Ds A. Bouman, Leeuwarden
Dhr L. Blees, Damwoude
Dhr J.Y. vd Wal, De Westereen
Ds C. Neef, Kollum
Ds Fraanje, Drachten
11.00 uur Dhr T.R.A. Simonides

Ds A.J. Fraanje, Drachten

Nieuws van sportkoepel Driezum-Wâlterswâld
RECTIFICATIE
In de voorlaatste dorpskrant heeft Sportkoepel Driewo de datum genoemd van de avond4daagse 2015, alleen valt Hemelvaartsdag in
deze week en dat is natuurlijk geen wandeldag daarom onderstaand
de juiste gegevens.
Datum: Avond4daagse 11 tot en met 15 mei 2015 (donderdag 14 mei
wordt er niet gewandeld).
Om voor een medaille in aanmerking te komen moet men minimaal
3 avonden wandelen dus het is geen probleem als men een van de
avonden niet kan deelnemen.
Tevens kan men ook één avond deelnemen aan de avond4daagse.
Alvast vriendelijk bedankt,
Sytze Wijbenga
Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld
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Rietdekkersbedrijf Ten Hoven
- Nieuw dekken
- Onderhoud
- Reparatie
Voor vragen, advies
of een offerte kunt
u altijd vrijblijvend
contact met ons
opnemen!
Bertus ten Hoven
Eastwâld 10
9114 AD Driezum
T. 0511 – 789 318
M. 06 – 254 72 37
info@rietdekkersbedrijftenhoven.nl

www.rietdekkersbedrijftenhoven.nl

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 2014
Winnend team Lampex Driezum komt uit eigen regio

Acht vrienden en aangetrouwde familieleden van het team Schaafsma & Co namen deze week de beker in ontvangst
die hoort bij het winnen van de 3e Lampex. De ploeg presteerde het om de nachtelijke survival met puzzelelementen
af te ronden in 5 uur en 28 minuten.
Dat was maar een nipte voorsprong op de tweede ploeg, die drie minuten langer nodig had voor het parcours van 15 kilometer. “In totaal zijn er 43 teams
gestart en daarvan kwamen er negen binnen zes uur lopen weer terug”.
De Lampex bleek minder zwaar dan vorig jaar, maar bleef een uitdaging.
Schaafsma & Co; “De hindernissen kwamen vlot achter elkaar. En de cryptische omschrijvingen van de route waren geweldig goed gevonden. We hebben
wel twijfels gehad, maar als je bij de volgende omschrijving dan weer op het
goede punt uitkomt, weet je dat je goed zit. In die zin is het ook handig dat je
uit de buurt komt. Soms zie je dingen die je herkent, of je snapt dat je rondom
het Driezumer meer wordt geleid. Maar het volgende moment liepen wij ook
weer te dwalen. In het donker heb je af en toe geen idee meer waar je ergens
rondloopt. Je hoort en ziet wel andere teams met hun lichtjes. Maar wie zegt
dat zij de goede route hebben? Dat maakt de strijd ook zo leuk”.

Het winnende team: Jan Willem
den Boer, Tjitske den Boer, Harmen
Schaafsma, Lieuwe Schaafsma, Annegreet Bos, Sytse Schaafsma, Wietse
Kempenaar en Wytske Schaafsma

Over de mooiste elementen wisselen de meningen: “Bij Westergeest moesten
we over een touwladder langs de brug, dat was een mooie. Maar het opblaaskussen dat we midden in de weilanden tegen kwamen was ook een leuke verrassing. En tot slot die palletbrug over de vijver in het bos. Het is gewoon dikke
lol om mee te doen. En waar vind je nou zoiets?”
Op Facebook zijn nog veel meer foto’s en loftuitingen te vinden. Zoals van
Jacob Kobus: “Leuk, pittig, gezellig, lastig maar vooral prettig. Hulde!”. Voor
buitenstaanders blijft het wel een lastig evenement, zo’n Lampex. Want wat
is dat dan, zo’n Amfibische Expeditie?. Antwoord: ‘Een soort apenkooi in het
donker’. Juist ja.

Kinderlampex met patat

Ook de Kinderlampex, dit jaar voor de 2e keer gehouden, was een voltreffer. Niet alleen waren er veel meer teams, er was ook veel meer publiek en
dankzij de koffie en patat bij de finish voelde iedereen zich de winnaar. Het
echte winnende ploegje deed dit jaar voor het eerst mee en bestond uit
zes Wynroasleerlingen uit groep 8: Kees Vrieswijk, Aant Soepboer, Walter
Kingma, Trianke Boersma, Berber Wiersma en Rianne Hoekstra onder leiding van Bonny Soepboer.
Het zestal deed mee puur voor de lol, maar ontdekten al snel dat het ze
gemakkelijk afging. Aant Soepboer schoot met pijl en boog twee keer in de
middelste ring en de stormbaan was echt teamwork waarbij de kinderen
elkaar omhoog stapelde, met mem als opstapje onderop. Volgend jaar weer dus? “Ja, zeker weten!” Maar of dat ook
in de huidige samenstelling zal zijn? “Dan zitten we op andere scholen”. Waarvoor Berber de oplossing al weet: “Dan
wordt het onze ‘groep-acht-reünie’!’’
Tips voor de organisatie zijn er ook. Het team van Schaafsma & Co wil graag nog meer verrassingen rond startlocatie
en de route. Onbekend terrein graag, hoewel ze het juist ook geweldig vinden om zo rond de eigen dorpen te lopen
langs routes waar je normaal gesproken op deze leeftijd (17 t/m 33 jaar) niet meer komt. De Ruchhouwers uit groep 8
willen nóg meer water, nog meer kabelbanen en graag een stuk met de kano erin. “En die vlottenbrug over de vijver
was ook wel heel vet”.
De organisatie houdt haar plannen voorlopig geheim. “Eerst evalueren, een BBQ met alle vrijwilligers en dan de nieuwe
plannen. Eind dit jaar zetten we de nieuwe datum weer op de website”.
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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.

“De Sûkerei” vraagt vrijwilligers
Museum “De Sûkerei” wil graag het aantal vrijwilligers uitbreiden zodat er minder een beroep
hoeft te worden gedaan op de huidige vrijwilligers.
Dit museum geeft een reëel beeld van het verleden wat de verwerking van de cichoreiwortel
betreft en het vroegere wonen in Dantumadiel
met de drie huisjes.
Het is een fijne tijdsbesteding om met bezoekers
op te trekken bij rondleidingen en/of koffie te
serveren en/of achter de kassa plaats te nemen.
Er is begeleiding om vrijwilligers in te werken bij
de werkzaamheden.
Kom eens langs of bel ons voor meer informatie.
De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zondag van 13.00 - 17.00 uur.
Het museum is van april tot en met oktober te bezoeken.
Telefonisch zijn we te bereiken op nummer 0511- 420 936.
Ook het bezoeken van onze website: www.desukerei.nl geeft een goed beeld wat het museum is.
Tot ziens
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Ondernemer in de schijnwerpers
Voor velen van u ben ik wel bekend als pedicure in onze dorpen en omliggende omgeving. Maar omdat ik in de afgelopen zomer mijn diploma
Medisch Pedicure heb behaald wil ik mij nogmaals presenteren.

Ik ben al jaren werkzaam als ‘Pedicure Plus’ dat wil zeggen: basispedicure met de
aantekening Diabetische Voet. Als basispedicure verzorg ik de voeten door middel van nagels knippen, eelt en likdoorns verwijderen, behandelen van kloven,
verdikte nagels, ingroeiende nagels, reinigen van nagelwal en nagelomgeving. De
behandeling wordt afgesloten met het reinigen van de voeten en het aanbrengen
van een verzorgende voetbalsem.
De aantekening Diabetische Voet houdt in dat ik diabetici mag behandelen en dat,
na verwijzing van de huisarts, de mogelijkheid bestaat dat het ziekenfonds (een
gedeelte van) de kosten vergoedt. Dit is afhankelijk van de simmsclassificatie en
de zorgverzekering.
Ook ben ik in het bezit van het certificaat Schimmelnageldiagnostiek.
Schimmelnagels (mycosenagels) zijn (verdikte) nagels met een schimmelinfectie. Deze infectie is moeilijk te bestrijden maar de nagels zijn wel
goed cosmetisch te behandelen bijvoorbeeld: frezen, vijlen en polijsten.
Omdat er veel gebeurt op het gebied van de voetverzorging leek het mij een uitdaging om het traject tot Medisch Pedicure te volgen. Dit traject hield in dat er eerst veel theoretische kennis opgefrist moest worden, vooral betreffende
de reumatische, oudere en spastische voet. Ook was er aandacht voor de administratie en kwaliteitszorg.
De praktische vakken bestonden uit de specialistische technieken:
nagelregulatie, nagelreparatie, nagelbeugeltechnieken, antidruk en
orthesiologie. Nagelregulatie en reparatie kunnen toegepast worden bij een gescheurde, afgebroken of stootnagel door middel van
gel of acryl. Een nagelbeugel kan geplaatst worden bij een ingroeiende nagel zodat de nagel begeleid wordt door middel van heveling.
Bij antidruk en orthesiologie maak ik gebruik van vilt of siliconen om
drukontlastend te werken bij een weke likdoorn tussen de tenen, hamertenen en klauwtenen.
Als Medisch Pedicure ben ik aangesloten bij de brancheorganisatie Provoet en sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicures.
Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.
Cadeautip: Om iemand te verrassen met een ontspannende voetverzorgingbehandeling kunt u bij mij terecht
voor een tegoedbon.
Met vriendelijke groet,
Baukje de Vries – Hansma
Trekwei 3
Wâlterswâld
Tel: 0519-292483

Medisch

PEDICURE
Voor algehele voetverzorging en klachten zoals:
eelt, likdoorns, ingroeiende nagel, kalknagel, enz.

Baukje de Vries – Hansma
Trekwei 3
9113 AR Wâlterswâld
tel. 0519-292483
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Awake WINTERPARTY!
@de Nije Warf 12 december, 20.00uur
Hé jij daar! Heb jij al een gehoord van Awake, het maandelijkse jongerenevent in de Nije Warf?
De Awake avonden zijn speciaal bedoeld voor tieners en jongeren,
door een thema en verschillende activiteiten wordt er een te gekke avond neergezet! Activiteiten zoals competitiespellen, een toffe
band die de muziek verzorgt en een spreker die een inspirerende
boodschap brengt.
Deze avonden organiseren wij mede, omdat het ons is opgevallen dat er veel jongeren zijn die momenteel de kerk
verlaten. Als jongeren zelf vinden wij dat erg jammer om te horen en willen wij door middel van de Awake-avonden
laten zien dat het geloof enorm actueel is en zeker niet saai. Stuk voor stuk hebben wij meegemaakt dat Jezus via verschillende manieren heel persoonlijk in onze levens heeft ingegrepen. Dit heeft enorm positieve veranderingen teweeg
gebracht in ons leven en we geloven dat dit voor iedereen mogelijk is.
Tot nu toe hebben we elke avond ongeveer tussen de 25 tot 40 jongeren mogen verwelkomen zowel kerkelijk als niet
kerkelijk. We zien er naar uit om nog veel meer jongeren welkom te heten!
Bij dezen willen wij jullie van harte uitnodigen voor de ‘WINTERPARTY’ aanstaande 12 december om 20.00 uur in de
Nije Warf in Wâlterswâld.
Iedereen is welkom, gewoon zoals je bent! Ook zeer geschikt om met je hele jeugdgroep langs te komen!
Tot dan!

25

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

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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Nieuws van KWF, afdeling Driesum- Wouterswoude
Huldiging en afscheid van mevr. Eelkje Akke Botma
Tijdens een gezellige morgen, ten huize van Lenie Schaafsma, werden 14 dames bedankt met een bloemetje en een speldje voor hun jarenlange inzet als collectanten of bestuurslid van de KWF.
Veertig jaar geleden is de collecte voor KWF opgestart te Driesum en Wouterswoude. Door mevr. Eelkje
Visser-v.d. Veen en mevr. E. Visser (in 1995 overleden).
Ook Eelkje Akke is vanaf 1974 al actief met bestuur en als collectant. Dus 40 jaar als collectant en 20 jaar
als bestuurslid. Ze kreeg hiervoor als dank een gouden speldje en een tinnen collectebusje als aandenken
uit handen van mevr. Ettje Wassenaar.
Er is veel veranderd door de jaren heen. Vroeger werden er donateurwervingsacties gedaan, jaren met lijsten gecollecteerd, en nu is er de collectebus.
Die heeft voor de beide dorpen het bedrag van 1496,80 euro opgebracht.
Hier zijn we heel blij mee,er worden veel goede dingen mee gedaan.
En we zijn druk opzoek naar iemand die de lege plek van Eelkje Akke kan en wil invullen.

BOONSTRA DOKKUM
Liudgerslaan 1, Dokkum
Tel. 0519-294068
boonstra@despar.info
Online bestellen: www.boonstra.spar.nl

Ambachtelijk Brood en gebak
Ambachtelijk vlees
BBQ service
Bake off afdeling
Verse jus d’orange pers
Gratis bezorgservice
Post NL servicepunt
BP Express Tankstation

Openingstijden:
Ma t/m do
: 8:00 tot 20:00
Vrijdag
: 8:00 tot 21:00
Zaterdag
: 8:00 tot 20:00

Hotel
v/d Meer

Spar

200 meter
Woudpoortbrug

ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema
0611 031 337
gfennema@knid.nl
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Ut de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema
Skriuwe

Dat wurd is in ynkommeling yn ús taal. It is fan Latynsk komôf. It Aldfrysk hie de foarm skrîva. Mar it eigentlike Aldfryske wurd wie: writa. It betsjutte winliks: ynkrasse. (Tink oan ‘e “ynskripsje” yn hout, bien, stien
ensfh. - It besibbe Ingelsk hat “write” hâlden foar skriuwe, ynprintsje en sa. By har betsjut “Holy Writ”: de
Hillige Skrift). Mar wy ha noch in moaie einrym-kombinaasje oerhâlden: Dêr is wryt noch slyt oan. (D.w.s.
dêr mankeart neat oan, dat is geef. It kin fan in ding sein wurde, mar figuerlik ek fan in persoan. No geane
wy werom nei it wurd skriuwe. Hoe brûke wy dat?
1.

Men kin altyd wol skriuwe en wriuwe. (Dat einrym sil wol ûntstien wêze yn de tiid fan it laai. Winkellju
f’ral brûkten in laai. Dêr kaam op, foar hoefolle oft immen yn ’t kryt stie. (Noch betelje moast). Mar as
er betelle, waard it wer útwreaun. De siswize betsjut no: Boekhâlde, formulieren ynfolje ensfh.

2.

Yn ‘e jierren tusken 1945 en ’49 hearde men wolris: Us dochter skriuwt mei in soldaat yn Eastynje.
(Dy briefket dêrmei).

3.

Dêr kin ‘k mei lêze en skriuwe. (Dat wurdt wol sein fan immen dêr’t men tige mei oer de wei kin.
Earder doelde it gauris op in hynder, dat och sa noflik yn ’t gebrûk wie).

4.

De hantwurkslju witte tsjintwurdich wol fan skriuwen. (Dat sizze de klanten
soms, as hja de rekkens krije.
Ik ha it sà ek al ris heard: Us timmerman hat slim swarte inket yn ‘e pinne).

5.

Ik skriuw der net folle mear foar op. (Dat dit of dat noch trochgean sil).

6.

Hoe skriuwe jo jo? (Wat is jo fan, of skaainamme –achternamme-).

7.

Skriuw dat mar ûnder ‘e soalen. (D.w.s dêr komt neat fan).

8.

Sille wy dêr op skriuwe? (Foar 1940 hearde men dat gauris, as der yn ‘e krante
in pleats te hier oanbean waard foar 5 of 7 jier. Op in baarch skriuwe, barde yn
’t foarige ek, doe ’t der by de boer noch bargeslachte waard. It betsjutte: riede
hoe swier oft er wie).

9.

Hy skriuwt oan ‘e slachter. (Dat doelt op in âld, meager hynder, dy’t, efkes stilsteande foar de wein, mei de foarste poat yn ‘e grûn skrabbet).

10.

It beskriuwt wol wat. (It betsjut wol wat- De siswize doelt hast altyd op ûngeunstige dingen).

11.

Hy is net in skriuwer. (Hy komt net maklik oer skriuwen gear; it slacht f’ral op briefskriuwen).

12.

Hastû ek in skriuwke foar my? (Koartswilich foar: in poatlead as pinne.

Hotse Tsjepkema, Friesch
Dagblad 7 april 1979

Mei dit stikje út de taalbuorkerij fan Hotse Tsjepkema, âld ynwenner fan Driezum, wol ik dizze rubryk nei
ryklik trije jier ôfslute. De stikjes binne oernaam út syn boeken “Efkes taalbuorkje”. (Dêrfan wie hy de skepper en de skriuwer).
“Tsjepkema hie in fine noas foar krekt dy aspekten fan de taal, dy ’t de niget fan de minsken oproppe. Hy
slút derby gauris oan by algemien bekende eleminten en bout dêr dan syn taalferhaal op fierder”. Sa waard
yn it Friesch Dagblad fan 7-4-1979 oer him skreaun en ik hoopje dat in protte lêzers fan de doarpskrante
dat ek sa ûnderfûn ha.
It earste stikje stie yn juny 2011 yn de doarpskrante en my tinkt it wurdt no wer tiid foar wat oars.
Foar de kommende tiid hoopje ik it ien en oar oer de “Wâlthiem tochten”, dy’t hjir fanôf 1968 oant en mei
1994 hâlden binne, te fertellen.
WKJ. Slachtmoanne 2014
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Nieuws van Excelsior
Op zaterdag 6 september stonden we op het evenemententerrein naast de
Nije Warf tijdens de Nederlands Kampioenschappen Samengestelde Menwedstrijd Marathon.
Het was een gezellige dag! Hierbij de uitslagen van de winnaars van de spelletjes.
Bij het spijkerslaan heeft Bernard Ruis uit Damwâld gewonnen met drie slagen. Bij de sjoelbak had Janine uit Wâlterswâld, Waldheem, de hoogste score met 109 punten. Bij het spijkerbroekhangen waren er twee categorieën, tot 16 jaar heeft Kees Vrieswijk uit Driezum gewonnen met een tijd van 1:54.54.
In de categorie van 16 jaar en ouder heeft Wieger Jacobs uit Wâlterswâld gewonnen met een tijd van 1:26.69. Helaas
zijn er van de skelterrace geen uitslagen bekend, het papier kon niet op tegen de regen aan het einde van de dag.

Jubileumconcert:

Op zaterdag 15 november was het dan zover. Ons officiële jubileumconcert, Excelsior 110 jaar! We hadden een galaconcert in de Nije Warf en hierbij was het brassensemble Fryslân Brass aanwezig die een gastoptreden verzorgde.

Afscheid dirigent Piet Visser

We hebben afscheid genomen van dirigent Piet Visser, welke deze avond nog één nummer heeft gedirigeerd, namelijk
het stuk ‘Consolation’ van Jan de Haan. Ook kreeg Piet een speldje omdat hij al langer dan 25 jaar dirigent is.
Ook in het korps zelf zaten meerdere jubilarissen die gehuldigd zijn. Namelijk: Sikke de Vries, Harry de Boer, Peter
Hoekstra, Bonne Offinga, Tineke Kommerie, Nelleke Zuidema en Hilda Raap. Het was een mooie, bijzondere avond,
waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. Hieronder de groepsfoto die op deze bijzondere dag is gemaakt!
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Fotoverslag Sinterklaas in Driezum - Wâlterswâld
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Adverteerders in deze dorpskrant
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Hamersma bouwkundigadviesbureau Driezum
Kommerie Meubelen Damwâld
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Appie Postma onderhoud - renovatie & houtbouwbedrijf Wâlterswâld
Boonstra Multiklus Driezum
Hoekstra Bloemen- en Plantencentrum Damwâld
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Dierenarts De Boer Damwâld
Van Tuyl Loonwerken Driezum
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Terpstra electronica Dokkum
Argus autorijschool Broeksterwâld
Ludema Bestratingen Dokkum
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Chris Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Frutsels en Meer Wâlterswâld
Gerrit den Hartogh klussenbedrijf Driezum
Henk Kooistra Autoschadespecialist
Rabobank Damwâld 2014
2 Add More accountants
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Tom Meindertsma 2 wielers Dokkum
Van der Wal Auto’s Dokkum
Braaksma Schildersbedrijf Wâlterswâld
Jan van der Heide Rijschool Wâlterswâld 2014
Dorpshuis Nije Warf 
It Sneuphok Driezum
Klaas Zwart Handelsonderneming Driezum
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Bosgraaf Bouwkundig Bureau
Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Spar Boonstra Dokkum
Gewoan Geertje kapsalon 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
Café Us Thús Driezum
Wijnberg Vakantieverblijven Hollum Ameland
Feddema Vogels Wâlterswâld
Meta Groot Antink Driezum
Antje Dijkstra administratiekantoor Wâlterswâld
Postma Verhuur Driezum
Rentmeester financieel advies Damwâld
Van der Galiën BV Wâlterswâld
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
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De Pen
Ik ben Ellie Zijlstra, ik ben geboren in Brantgum.
Sinds 1996 woon ik aan de van Sijtzamawei 21 te Driezum.
Ik ben in 1999 getrouwd met Fokke Zijlstra, samen hebben we drie prachtige kinderen gekregen. Christien 14 jaar, Egbert 12 jaar en Sita 5 jaar.
In 2009 heeft Christien mij besmet met het paardenvirus.
Na het volgen van lessen bij manege Vrieswijk, was ik er al snel achter dat
het geweldig was om op een paard te kunnen rijden. We gingen op zoek
naar een mooie Friese merrie, dat was onze voorkeur. Christien rijdt met
haar dressuurwedstrijden en dat gaat erg goed.
Toen we haar kochten kon ze alleen de basis stap, draf zonder galop. Nu
rijdt ze bijna L2. Ook Sita rijdt wel eens op haar, of op de pony van Otte.
Toen kwam het mennen op mijn pad, iets wat mij ook erg leuk leek. Otte
van der Weide had een menkar, die heb ik overgenomen. Vervolgens heb
ik een tuig gehaald, waarna ik samen met Siep Kempenaar aan het mennen ben geslagen. Binnen een maand liep ze voor de kar en konden we
een blokje lopen. Nu vier jaar later loopt ze nog steeds voor de kar en ik ben zelfs al met haar alleen op pad. Wat kom
ik tot rust als ik een blokje met mijn topper om ben en elke keer geniet ik weer met volle teugen.
Ben lid geworden van de menvereniging ACHTER IT HYNDER, waar ik les krijg op vrijdagavond. Soms organiseren ze
een parcourtje of een puzzelrit, erg leuk. Ook vroegen ze me om met de Sape Meijer partij te rijden, iets wat ik prachtig
vind.
In de vakantie moet ik haar altijd missen, maar met de boot door Fryslân varen vind ik ook geweldig.
Dit is wat ik doe in mijn vrije tijd.
Groetjes Ellie Zijlstra
Ik geef de pen door aan Sonja Zijlstra.

Totaaloplossing voor
uw administratie







Boekhouding
Omzetbelasting
Inkomstenbelasting
Debiteurenbeheer
Incasso
Advisering

▪ www.admdijkstra.nl ▪ email: antje@admdijkstra.nl ▪
▪ Tel: 06-43108243 ▪
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Het pennetje
• Wie ben je?
Tjisse van der Werf

• Favoriete eten?
Patat en kipnuggets

• Roepnaam
Tsjisse

• Favoriete film?
Mr Peabody en Sherman

• Hoe oud ben je?
9 jaar
• Waar woon je?
Eastwâld 7 Driezum
• Heb je ook broers of zussen?
1 broer Jetze
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 5
• Favoriete muziek?
Fireball van Pittbull

• Heb je ook hobby’s?
mijn dieren verzorgen, op mijn mini
tractor rijden, vissen, timmeren.

• Wat wil je later worden?
Kapitein op een baggerschip
• Ik geef het pennetje door aan
Jellie Hoekstra
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sjis
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,
s
tje
e
o
r
G

35

Opbrengsten diverse collectes
Opbrengst Diabetes Fonds Wâlterswâld
De collecte van het Diabetes Fonds in Wâlterswâld, heeft het bedrag van € 636,45 opgebracht.
Alle collectanten en gevers, hartelijk dank hiervoor!
Met vriendelijke groeten, Namens het Diabetes Fonds Rinskje de Groot - Postma.
Opbrengst Fonds Verstandelijk Gehandicapten
De collecte van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, heeft dit jaar in Wâlterswâld, een bedrag van €
711,11 opgebracht, dit is € 74,99 meer dan vorig jaar! Alle gevers, geefsters en collectanten nogmaals
hartelijk dank.
Baukje de Vries, collecteorganisator.
Opbringst Stichting Alzheimer Nederland
De kollekte foar de Stichting Alzheimer Nederland had yn Driezum/Wâlterswâld € 1004,76 opbrocht yn de
wike fan 3 oant 8 novimber.
Alle rinners en jouwers tank foar dit moaie bedrach. Boukje Bakker en Sietske Leistra

kerstzang- en muziekavond in het dorpshuis
Christelijk Gemengd koor Jubilate Deo & Christelijke Muziekvereniging Excelsior

Woensdag 24 december is er weer een kerstzang- en muziekavond in het dorpshuis “De Nije Warf” te Wâlterswâld.
Deze avond wordt georganiseerd door Christelijk Gemengd Koor “Jubilate Deo” en de Christelijke Muziekvereniging
“Excelsior”.
“Jubilate Deo” zingt onder leiding van dhr. H Visser. Zij worden op de piano begeleid door Fedde de Vries.
“Excelsior” speelt onder leiding van dhr. H van Hijum. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij.
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Iedereen is van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Syb Rozendal, secr. “Jubilate Deo”.
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren:

12 oktober 2014

Marijke (Marin), d.v. Sietse en Tineke Damstra-Kuitert, Van Sytzamawei 1, Dr.

16 oktober 2014

Anna Martha, d.v. Bertus en Jessica ten Hoven-van der Wier, Eastwâld 10, Dr.

21 oktober 2014

Esmee, d.v. Gerard van der Galiën en Margaretha van der Molen, Foarwei 73, Ww.

24 oktober 2014

Jikke, d.v. Johan en Sandra Veenstra, Tsjerkestrjitte 5, Dr.

Getrouwd:

15 september 2014

Jan Sipma en Jettie Broersma, H.G. vd Veenstrjitte 16, Dr.

11 november 2014

45 jaar getrouwd, Binne en Jellie de Groot-Loonstra, Foarwei 71, Ww.

22 december 2014

50 jaar getrouwd, Paulus en Durrie Heeringa, Master Hofstrastrjitte 36, Dr.

Overleden:

4 november 2014 Mevrouw Froukje Kooistra-Zijlstra, 93 jaar, Dokkum, voorheen Foarwei 31, Ww.		
12 november 2014 Mevrouw Pietje van der Meer-Kooistra, 89 jr, voorheen Foarwei 12, Ww.

Verhuisd:

Vanuit Drachten, Jan Titus van der Heide en Regina de Jong naar de Canterstrjitte 6 Dr.
Van de Canterstrjitte 7 Dr. naar Damwâld, Ahmed Najar en Asmaa Katan en hun 2 kinderen.
Tineke Dijkstra van Eastwâld 9 Dr, naar Dammeloane 18 Damwâld.
Symen Damstra van Eastwâld 24 Dr, naar Dammeloane 18 Damwâld.
Verhuisd van Broekloane 4 Ww, fam. H. Bosgraaf naar Feanwâlden.
Verhuisd van Broekloane 10 Ww, Jeroen en Fardau Hulstein-Jacobs naar Foarwei 43 Ww.
Verhuisd van de Foarwei 67a Ww, Romkje-Grytsje Wijnsma naar Dokkum.
Vanuit Damwâld naar Broekloane 4 Ww, Gerda Grijpstra.
Vanuit Nieuw Vennep naar Fuldastrjitte 4 Ww, C. E. Klaver.
Vanuit Dokkum familie Verbeek, naar de Kooiloane 4 Ww.
Vanuit Ureterp familie Jongsma, naar de Tsjerkeloane 1, Ww.
Vanuit Jistrum familie Zwaagstra, naar de Tsjerkeloane 45, Ww.

In het ziekenhuis/in het ziekenhuis gelegen/ziek thuis

Everd Voor de Wind, Canterstrjitte 4 Dr, ligt sinds 8 november in het ziekenhuis met een verbrijzelde enkel.
Graag een kaartje sturen naar Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, afdeling B3, kamer 336.
In het ziekenhuis, De heer T. van der Sluis, Foarwei 7, Ww.
Ziek thuis mevr. M. Admiraal Voorweg 67b Ww.
Ziek thuis mevr. A. van der Wal Broeklaan 2 Ww.
In het ziekenhuis verbleef Tsjikke Sipma Broeklaan 16 Ww.
In het ziekenhuis te Groningen; Lieuwe Woelinga, Ww.
In het ziekenhuis gelegen, T. Broersma, Achterwei 6, Dr.

Geslaagd:

Voor zwemdiploma C: Rebecca Veenstra, Nijewei 9, 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
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