Inhoud nr. 1 januari 2015
Contactpersonen dorpskrant

4

Adverteren in de dorpskrant

4

Nieuws van Dorpshuis De Nije Warf 

5

Vlooienmarkt zaterdag 21 februari

6

Nieuw Biljartspel 

6

Carnaval 28 februari

6

Ledenvergadering dorpsbelangen Driezum 25 mrt

7

Nieuws van de IBS Driezum

8

Help ons mee aan een boek over IBS Driezum!

9

Brief van verontruste ouders IBS

10

Nieuws van de Kennedymars 

11

Brief ROOBOL 

13

Kankerbestrijding Dantumadiel, één afdeling.

15

Sporter in de schijnwerpers

17

Nieuws van de Vogelwacht

19

Haarmodellen gezocht

20

Overname oudpapier route

20

Zorg dat je zichtbaar bent!

20

Van dopje tot hondje

20

SOOS

35 jaar

1979-2014

Van de redactie
De kop is er al weer af van het nieuwe jaar, maar de redactie wenst u nog een goed 2015 in alle gezondheid toe.
De agenda staat al weer vol activiteiten zoals de vlooienmarkt, carnaval en heeft u wel eens van vlotbrug gehoord? Kijk hiervoor op pagina 6, over wat er te doen is in
de Nije Warf.
De lBS te Driezum is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. In deze dorpskrant zijn de ontwikkelingen rondom
het niet meer vertrouwen in ROOBOL, de sluiting van de
IBS Driezum en de fusie met de dr. Botkeschool opgenomen. Ook is er verdere informatie over een reünie, boek
en filmmateriaal over de school.
In ‘de Pen’ kunt u o.a. lezen hoe het is om in Driezum te
wonen en zo nu en dan in het wilde westen tussen de
cowboys. En wie heeft de Friese titel met Provinciale Kampioenschappen Eerste divisie turnen dames gewonnen?
Lees het in ‘Sporter in de schijnwerpers’. Voor liefhebbers
van muziek, toneel, sport of hobby is er weer van alles te
beleven.
Tot slot op pagina 16 nog even extra aandacht voor veiligheid in het verkeer over gezien worden in het donker.
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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

Vacant

Canterstrjitte

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

Adverteren in de dorpskrant
Het is ook mogelijk om eenmalig te adverteren,vraag naar
de voorwaarden. Advertenties moeten 1 week voor de
deadline bij ons aangeleverd zijn. Prijzen op aanvraag.
Advertenties dienen in PDF aangeleverd te worden, in het
gewenste formaat.

Opmaak/eindredactie tel: 0634 305 785
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

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
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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Tel. 0511 – 789 318 / Mob. 06 – 254 472 37
Driezum – www.rietdekkersbedrijftenhoven.nl

Nieuws van Dorpshuis De Nije Warf
Vrijwilligers blijven nodig om het dorpshuis open te kunnen houden
Ook nu het dorpshuis beheerd wordt door een pachter, hopen we te kunnen blijven rekenen op vrijwilligers. De pachter runt de bar en de keuken,
de stichting zelf blijft verantwoordelijk voor alle andere zaken waaronder
bv. ook het onderhoud. Nu de financiële situatie steeds gezonder wordt en
we dit graag zo willen houden, proberen we waar mogelijk de kosten laag te
houden. Eén van de manieren is het inzetten van vrijwilligers. Dus als vrijwilliger kun je je steentje bijdragen aan het behouden van een dorpshuis voor Driezum en Wâlterswâld.
Ook het bestuur zit nog steeds met smart te wachten op vrijwilligers die ons komen versterken. Afgelopen jaren hebben onze oproepen in de dorpskrant helaas geen enkele reactie opgeleverd. We blijven hopen…..

Vrijwilligers gevraagd
 In het kader van NLDoet organiseren we ook dit jaar weer een Klusjesdag. Datum: zaterdag 21
maart 2015 van 9 tot 15 uur. Klusjes: o.a. kleine reparaties, schilderen en schoonmaken. Iedereen
is welkom. Genoeg te doen, nu nog de handen!
 Nu er steeds meer bibliotheken hun deuren sluiten, spelen we met het idee in het dorpshuis een
kleine bibliotheek te maken, welke een aantal dagdelen per week open is. Dit idee is besproken met
beide dorpsbelangen, het lijkt ook hen een goed initiatief voor de leefbaarheid in de dorpen. Om het
idee tot uitvoering te kunnen brengen, zijn echter vrijwilligers nodig die af en toe een dagdeel in de
bibliotheek aanwezig zijn.
 Dankzij een gift van de Freonen van de Nije Warf is het mogelijk een groot informatiebord voor
buiten te maken met daarop de activiteiten in het dorpshuis. Om de kosten zo laag mogelijk
te houden, zoeken we een aantal vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Het gaat om het
sjabloneren van letters en het maken van het bord.
Met de mensen die zich aanmelden wordt in overleg een datum vastgesteld voor het maken van het informatiebord
en een bijeenkomst georganiseerd voor de bibliotheek. Wie komt helpen???!! Genoeg keuze: bestuurslid, klusjesdag,
bibliotheek, informatiebord. Uiteraard kun je je ook voor meerdere dingen aanmelden. Graag zelfs! Aanmelden, meer
info of vragen? We horen het graag - uiterlijk 28 februari - via mail: bestuur@nijewarf.nl of telnr. 0511-423 075.
Alvast bedankt !!

Bingo-avond op vrijdag 13 februari
Op vrijdag 13 februari zal er in dorpshuis de Nije Warf weer een grote bingo-avond gehouden worden. Ditmaal in het
teken van Valentijnsdag. Met (geld)prijzen voor zowel mannen als voor vrouwen belooft dit een gezellige en leuke
avond te worden. De deuren gaan om 19.30 uur open en om 20.00 uur zal de bingomolen beginnen te draaien. Kaarten
kunnen bij de ingang worden gekocht. Wie weet wordt vrijdag de 13e jouw geluksdag wel?!

vrijdag 13 februari, 19.30 uur bingo in de Nije Warf. Graag tot ziens!
Dorpsgenoten/Toneelliefhebbers opgelet!

Toneelvereniging ”De Bûnte Hûn” uit Westergeest brengt ook dit jaar weer een prachtig blijspel op de planken!! Na
de grote successen van de afgelopen jaren wordt op 21 maart in De Nije Warf een toneelstuk opgevoerd van Theo
Akkermans. Het blijspel in vier bedrijven gaat over een weduwe die volgens haar dochters ”aan de man moet”. Pake
en de dochters nodigen een aantal heren uit om te komen logeren, maar is een ieder wel diegene waarvoor hij zich
uitgeeft???
De club uit Westergeest is er wederom in geslaagd een prachtig stuk op de planken neer te zetten met vele kolderieke
situaties!! ”Mearderjierrich en Folwoeksen”

Zaterdag 21 maart in De Nije Warf. Aanvang 20.00 uur.

Voorverkoop van kaarten aan De Nije Warf. Wacht niet te lang, want ook dit jaar geld Vol is Vol!!
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Vlooienmarkt zaterdag 21 februari
Grote vlooienmarkt op zaterdag 21 februari in dorpshuis de Nije Warf

Op zaterdag 21 februari zal er in dorpshuis de Nije Warf een grote vlooienmarkt gehouden worden. Na jaren van
weggeweest is deze markt nu terug. Van 10.00 tot 17.00 uur zullen vele standhouders hun tweedehands- en nieuwe
spullen aan de man brengen. Natuurlijk is er nog plek voor meer standhouders. Deze kunnen zich via de mail opgeven
bij Jogchum Sipma (jogchum_22@hotmail.com) of telefonisch via dorpshuis De Nije Warf (0511- 421 987, bereikbaar
vanaf 17.00 uur). Een standplek kost € 2,50 per strekkende meter. De entree is GRATIS!
Graag tot zaterdag 21 februari op de supervlooi van Wâlterswâld!

Nieuw Biljartspel
Wij willen U kennis laten maken met een nieuw biljartspel genaamd Vlotbrug. Deze spelvorm wordt slechts
met 1 bal gespeeld. In de hoek van het biljart wordt een schuin oplopend plankje gelegd. In dit plankje zijn gaten
aangebracht waar een bal in kan blijven liggen. Elk gat geeft een aantal punten. Als de bal in een gat komt worden deze punten geteld. Nu is het de bedoeling om elke laatste vrijdag van de maand dit spel te gaan spelen,
te beginnen op 27 februari a.s. vanaf 20.00 uur. De inleg voor dit spel is € 1,50

We gaan spelen om mooie VLEESPRIJZEN

Carnaval 28 februari
Er even gezellig een avondje uit ? dan nodigen wij U uit op zaterdag 28 februari a.s vanaf
21.00 uur in de bar, om gezellig CARNAVAL te komen vieren ! Dit in samenwerking met
“DRIVE-IN SHOW DE KOLKENBLAZERS” We hopen op een volle bar met gezellige mensen, verkleed mag ! Entree € 2,00
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Ledenvergadering dorpsbelangen Driezum 25 mrt
Beste inwoners van Driezum,

Op woensdag 25 maart a.s. houdt het bestuur
van dorpsbelangen Driezum de jaarlijkse ledenvergadering. Hierbij roepen wij alle leden
op tot het bijwonen van deze belangrijke vergadering.
Het bestuur wil graag met u een nieuwe
dorpsvisie samenstellen. Want geen visie is
geen toekomst, geen visie is stuurloos besturen, geen visie is stilstaan en stilstaan betekent achteruit gaan. Krimp!
Daarom vragen wij u of u ideeën, wensen
heeft voor ons dorp zodat het leefbaar blijft
voor ons allen in de toekomst. Geen ideeën,
geen wensen→ Geen visie.

Heeft u nu al ideeën of vragen? Dien uw idee of vraag dan nu al in bij de secretaris, theavandenberg-e@knid.nl ,Tsjerkestrjitte 19 of via uw wijk bestuurslid. Het bestuur kan dan de vragen van te voren behandelen en zich op een antwoord voorbereiden. De ingezonden ideeën zullen kenbaar gemaakt worden tijdens de ledenvergadering.

Woensdag 25 maart 20.00 uur Bovenzaal café Us Thús

Boonstra Dokkum
Brood en gebak van Bakker v/d Berg
Ambachtelijk vlees van Smit en Weidenaar
Belegde broodjes
Verse maaltijden
Bezorgservice
Post.nl
En al uw andere boodschappen!
Online bestellen: www.boonstra.spar.nl

Ma t/m do:
Vr:
Za:
Zo:

8.00 tot 20.00
8.00 tot 21.00
8.00 tot 20.00
13.00 tot 17.00

Graag tot ziens bij de klantvriendelijkste supermarkt van Dokkum!
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Nieuws van de IBS Driezum

Ontwikkelingen IBS Driezum

Zoals u in de verschillende persberichten heeft kunnen lezen is de IBS Driezum op dit moment veel in het nieuws. In
februari 2014 lazen we in de Kollumer Courant dat er een onderzoek wordt opgestart naar een brede school in Damwâld, hierbij werd genoemd dat IBS Driezum hier ook in mee zou gaan.

Geen negatieve invloed

Op 6 maart 2014 werden we uitgenodigd voor een ouderavond, op deze avond kwam de bestuurder van Roobol vertellen dat de school per augustus 2015 samen moet gaan met de Dr. Botkeschool in Damwâld. De bestuurder vertelde
dat financiën, kwaliteit en krimp de oorzaak zijn voor het voorgenomen besluit. Natuurlijk hebben wij als ouders hiertegen geprotesteerd. IBS Driezum heeft geen negatieve invloed op de reserves van de Stichting Roobol. Wij hebben
meer baten dan lasten in Driezum.

Kwaliteit IBS is goed

Ook met de kwaliteit zit het goed in Driezum. IBS Driezum is een goede school, voor de inspectie voldoen wij aan het
basisarrangement, dit betekent dat de kwaliteit, de zorg en de doorstroom percentages aan de normen van de inspectie voldoen. Op de IBS Driezum zitten veel leerlingen die eerst op een andere (vaak grotere) basisschool hebben gezeten, op die basisschool ging het niet goed met deze kinderen. De ouders hebben een school gezocht die goed bij hun
kind past en zijn zo op de IBS Driezum terecht gekomen. Op de IBS Driezum krijgen de leerlingen onderwijs op maat,
ze hoeven niet allemaal dezelfde methode door te werken. Op de IBS Driezum werken we met het programma van de
Vreedzame School. Hierbij leren de kinderen goed naar elkaar te luisteren. De manier waarop de kinderen met elkaar
omgaan is bewonderenswaardig. Een ieder mag zichzelf zijn, niemand valt buiten de groep, er is plek voor iedereen.

IBS Driezum geen krimp

Daarnaast werd door de bestuurder nog gesproken over de te verwachten krimp in de regio. In het gebied waar
Roobol scholen heeft (Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Achtkarspelen) is er al sprake van krimp, de verwachting is dat het aantal leerlingen met 12% zal dalen. Opvallend is dat de IBS in Driezum behoorlijk aan het groeien
is, we zijn 43% gegroeid!
Door de ouders werden veel vragen gesteld, de bestuurder gaf aan dat we de stukken mogen inkijken die betrekking
hebben op het voorgenomen besluit. Aangezien de bestuurder deze stukken zegt te hebben en wij niet in het bezit zijn
van deze stukken gaat dat inkijken erg moeilijk. We mogen ze inkijken, maar ze laat ze niet zien...
De medezeggenschapsraad van IBS Driezum heeft nog verschillende opties onderzocht, waaronder een eventuele
samenwerking met CBS De Wynroas. Beide scholen stonden er voor open om dit te gaan onderzoeken, maar beide
bovenschoolse directeuren wilden hier niet aan meewerken.

Fusie met de Dr. Botkeschool

In juni 2014 hadden we weer een ouderavond met de bestuurder. Op deze ouderavond werd alvast vooruit gekeken
naar de fusie van de Dr. Botkeschool en de IBS Driezum. Op deze avond werd weer naar de betreffende stukken gevraagd. De bestuurder kon onze vragen weer niet beantwoorden.
12 januari 2015 hebben we wederom een ouderavond gehad met de bestuurder. Op deze avond zouden we antwoord
krijgen op al onze vragen. Aan het eind van deze avond hebben we als ouders van IBS Driezum het vertrouwen in de
bestuurder van Roobol opgezegd.
Lees verder op pagina 9...
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vervolg van pag. 8

Diezelfde week is er een *petitie uitgezet en door 182! ouders, verzorgers en betrokkenen van IBS Driezum ondertekend.
*Zie brief op pagina 10.

Donderdag 22 januari hebben de leerlingen en hun ouders de petitie
aangeboden aan Burgemeester S. Heldoorn en Wethouder van onderwijs
G. Wiersma van de gemeente Dantumadiel. De gemeente kan ingrijpen
als het bestuur van Roobol ernstige fouten maakt.
Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 27 januari zijn er door de raadsleden vragen gesteld aan de wethouder om de gang van zaken rond IBS
Driezum en Stichting Roobol uit te leggen. De wethouder gaf aan dat hij
eerst het onderzoek van de Raad van Toezicht wil afwachten.
Op 4 februari 2015 is er een delegatie van de ouders bij de Raad van
Toezicht van Stichting Roobol geweest om de petitie toe te lichten. De
Raad van Toezicht laat onderzoeken of het College van Bestuur wel naar
behoren functioneert.

Voorbereiding fusie

Ondertussen zijn we op school druk bezig met de voorbereidingen van
de fusie met de Dr. Botkeschool in Damwâld. De juffen hebben al samen
vergaderd en de medezeggenschapraden van beide scholen zijn ook al bij
elkaar geweest. Er zijn ook al leerlingen op de Dr. Botkeschool geweest
om de school te verkennen.
Om het schooltijdperk in Driezum af te sluiten wordt er een film gemaakt en een boek met allemaal foto’s door de
jaren heen. Heeft u nog materiaal voor ons dan kunt u dit op school afgeven (in envelop met naam en adres). Voor alle
(oud)leerlingen, (oud)leerkrachten en direct betrokkenen van de IBS Driezum wordt op zaterdag 20 juni een reünie
gehouden. Voor informatie over deze reünie kunt u mailen naar reunieibs@gmail.com.

Help ons mee aan een boek over IBS Driezum!
Wij zijn op zoek naar:
•

Oude(re) schoolfoto’s van klassen, groepen kinderen en/of gebeurtenissen van of over het openbaar onderwijs in Driezum.

•

Oude krantenknipsels, artikelen, schoolkranten, leerboekjes of iets anders wat met school te maken heeft of
heeft gehad.

•

Mooie verhalen, herinneringen, anekdotes of bijzondere momenten, over school, leerkrachten of leerlingen.
(oud of nieuw).

Heeft u nog iets liggen, help ons dan mee om er een fantastisch boek van te maken!! Alles graag voorzien met uw naam, adres
en telefoonnummer, maar ook zoveel mogelijk met de namen van de er op afgebeelde personen, de datum/jaartal en eventueel
uw herinnering erbij.
Inleveren of opsturen graag voor 13 maart naar school of naar Elsa Veensta: 					

Ibs Driezum t.a.v. J. Meeuwsen

Elsa Veenstra

Canterstrjitte 2 9114 RJ Driezum

Nijewei 9 9114 RS Driezum

judith.meeuwsen-bosch@roobol-onderwijs.nl

veenstraelsa@gmail.com

Nadat uw bijdrage digitaal is verwerkt krijgt u het aangeleverde materiaal zo snel mogelijk terug. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via bovenstaande mailadressen of bellen met Ibs Driezum 0511- 421 336 (liefst op dinsdag) of bellen met Elsa
Veenstra 0511- 425 325 mag ook.

Commissie Boek Ibs Driezum
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Brief van verontruste ouders IBS
Brief verstuurd aan:

Het college van Bestuur van Stichting *Roobol, Raad van Toezicht van Stichting Roobol, GMR van Stichting Roobol,
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dantumadiel.

Betreft:

Verontruste ouders zeggen het vertrouwen in het College van Bestuur van Stichting Roobol op.

Bijlage:

Handtekeningen verontruste ouders/verzorgers en betrokkenen van IBS Driezum.

Aan Stichting Roobol,

Wij, ouders/ verzorgers van de leerlingen van IBS Driezum hebben geen andere keus voor openbaar onderwijs en
stemmen daarom ook met volste vertrouwen in met de fusie en de voorwaarden die gesteld zijn tijdens de informatieavond op maandag 12 januari om een succesvolle fusie aan te gaan met de Botkeskoalle.
De keuze voor openbaar onderwijs wordt echter bemoeilijkt door de het College van Bestuur van Roobol, welke uit
één persoon bestaat.
Wij als ouders zeggen het vertrouwen in het College van Bestuur van Stichting Roobol op, op basis van onderstaande
punten.
De visie van Roobol is duidelijk geformuleerd. De uitwerking van de visie sluit niet goed aan bij deze visie. IBS Driezum
voldoet aan bijna alle punten in de visie (op dit moment is de school niet ‘trijetalich’, maar hier wordt aan gewerkt),
maar wordt toch gesloten.
-Uitwerking van de visie: ‘De kleine scholen binnen ROOBOL te weten: Ids Wiersmaskoalle te Brantgum, i.b.s.Driezum
te Driezum en de Van Heemstra te Oudwoude, zijn kwetsbaar. Ook omdat deze scholen om hun exploitatie rond te
krijgen gebruik maken van de reserves van ROOBOL.’
IBS Driezum maakte (tot 2014) geen gebruik van deze reserves, zij hebben zelfs een groot deel van de reserves opgebouwd, dit werd op de ouderavond niet door het College van Bestuur ontkend.
- Uitwerking van de visie: In de stukken van Roobol staat: ‘Noordoost Friesland krijgt te maken met krimp, de bevolkingsdaling heeft gevolgen voor het primair onderwijs. Het is de verwachting dat het aantal basisschoolleerlingen in
Noordoost Friesland de komende jaren daalt met gemiddeld 12 % tot 2025.
IBS Driezum heeft in tegenstelling tot de verwachting de afgelopen vier jaar (tot 2014) een stijging van het leerlingenaantal van 43%.

Communicatie voorbeelden:

-Vanuit ouders is er meerdere malen inzage in de financiële voor- en nadelen voor Roobol m.b.t. de fusie gevraagd. Dit
is door het College van Bestuur toegezegd, maar tot op heden nog niet gebeurd.
-Bij het beantwoorden van vragen van ouders verwijst het College van Bestuur naar documenten die niet ter inzage
zijn voor de ouders.
Onstabiel maken van het leerlingen aantal (onrust en verdeeldheid creëren). Door de onrust ontstaan door publicaties
omtrent fusie (waar ouders niet van op de hoogte waren dat deze geplaatst werden) heeft het leerlingenaantal schade
opgelopen. Voorbeeld: Ouders wachten niet op fusie voorstellen, maar halen kinderen al van school. Inschrijvingen
van leerlingen en toekomstige inschrijving van leerlingen worden teruggetrokken of niet ingediend.
Dit heeft tot gevolg dat we nu wel in moeten stemmen met de fusie, omdat we anders geen bestaansrecht meer hebben doordat het leerlingen aantal onder de 23 gezakt is.
Structureel geen adviezen zijn gevraagd aan de MR bij het aanstellen en wijzigen van directeuren ondanks het adviesen instemmingsrecht van de MR. Het College van Bestuur overtreedt daarmee de wet op de medezeggenschap en zet
de MR buitenspel.
leesverder op pag 11...
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vervolg van pag. 10

Wij maken ons als ouders zorgen dat het College van Bestuur zonder ouders op de juiste wijze erin te betrekken wijzigingen kan aanbrengen in de uitvoering van het strategisch beleidsplan. Dit is al aan de orde geweest.

Voorbeeld:

Een gezin met 2 leerlingen zijn in 2013/2014 van IBS Driezum afgegaan i.v.m. privé omstandigheden. Kozen voor een andere school
binnen Roobol. Haar eerste keus was de Nynke van Hichtum school, omdat dat ook een kleinere school was. Deze school stond
echter ook vermeld in het visieplan van Roobol om op korte termijn te sluiten en ze wilde de kinderen de commotie besparen
omtrent het sluiten van nog een school. (deze commotie had ze al op school in het schooljaar 2013/2014 op IBS Driezum meegemaakt). Ze koos voor een grotere, stabiele school, de Burgerschool, en dacht dat haar kinderen daar zonder onrust hun schoolperiode af konden maken, wat nu vanwege het beleidsplan onmogelijk wordt gemaakt. Het vertrouwen dat dit in de toekomst niet
ook op andere Roobolscholen kan gebeuren, onder het mom uitvoering van beleidsplan, is daardoor geschaad.
Instandhouding Roobol scholen (College van Bestuur - 9 oktober 2013): Uit dit rapport blijkt dat Roobol 1788 leerlingen telt:
‘Zolang het aantal leerlingen (incl. 3%) meer is dan 1575 (15 x 105) is er niets aan de hand voor de zelfstandige scholen met een
*BRIN nummer. Aan “echte” leerlingen moeten we dan hebben: ca. 1530. Conclusie voor de zelfstandige scholen: Op grond van
bovenstaande berekening kunnen we concluderen dat ROOBOL op 1 oktober 2013 voldoende leerlingen heeft om de zelfstandige
scholen open te houden.’
Gezien het leerlingenaantal is er bij een daling van 15% geen probleem voor de in stand houden van de Roobol scholen. De verwachte krimp is volgens het College van Bestuur gemiddeld 12% in het Roobol gebied. Ouders begrijpen niet dat vervolgens door
het bestuur drie scholen worden gesloten.

Doel:

Wij willen dat onze kinderen naar een openbare school kunnen die goed en eerlijk bestuurd wordt.
Wij willen weer vertrouwen krijgen in het College van Bestuur van Roobol, dit kan in onze ogen alleen als het huidige College van
Bestuur opstapt en er een nieuw College van Bestuur geïnstalleerd wordt.
Zie pag 13 voor brief ROOBOL

*ROOBOL staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in de regio Lauwersland. De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van
Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL. ROOBOL biedt algemeen toegankelijk openbaar onderwijs op 17
locaties in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland ca. Binnen de koepel bieden we verschillende soorten onderwijs aan: drietalig
onderwijs, Leonardo onderwijs en het programma van de vreedzame school.

*De Basis Registratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse Ministerie van OCW wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante instellingen bevat. Elke onderwijsinstelling wordt hierin geïdentiﬁceerd aan de hand van het Basis Registratie Instellingen-nummer, meestal BRIN-nummer, een vier tekens
lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden.

Nieuws van de Kennedymars
Met een splinternieuwe route én website is de Kennedymars Fryslân, na een jaar van afwezigheid, terug. Het wandelevenement staat dit jaar gepland op vrijdag 28 en zaterdag 29
augustus.

Nieuwe route

Een nieuw jaar, een nieuwe route, dacht het bestuur, dat achter de schermen alweer druk
bezig is met de voorbereidingen. De route leidt u onder andere door het terpengebied en u
zult zelfs een glimp van de Waddenzee opvangen.
28/29 augustus 2015

Neem snel een kijkje op onze nieuwe website voor meer informatie en houd hem in de gaten
want op 1 maart gaat de inschrijving voor de Kennedymars en de Nachtmarsen open. Voor
de dagtochten hoeft u zich niet vooraf online in te schrijven.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan de Kennedymars niet bestaan, dus mocht u zin hebben om ons te helpen op vrijdag 28 en-of
zaterdag 29 augustus, aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur via info@kennedymarsfryslan.nl of tel.
0511- 423 427.
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Dierenarts J.W. De Boer
www.dapdamwald.nl
Behandeling op afspraak, praktijk open van 9.00 tot 17.30 uur

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

Foarwei 14 Driezum 0511 421 109
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Brief ROOBOL
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Volop genieten...
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Kankerbestrijding Dantumadiel, één afdeling.
We kennen allemaal KWF kankerbestrijding, een landelijke organisatie die zich inzet op vele gebieden van kankerbestrijding. Met steun van KWF kankerbestrijding kunnen in heel het land honderden wetenschappers onderzoek doen
naar het ontstaan van kanker en naar betere opsporingsmogelijkheden, betere behandelingen en betere begeleiding.
KWF kankerbestrijding is één van de oudste goede doelen organisaties in Nederland en bestaat al 55 jaar.
De nieuwe beleidsplannen van KWF kankerbestrijding richten zich op het moderniseren en verbreden van vrijwilligersinzet voor KWF in alle geledingen van de organisatie. Het is een visie op de inzet van vrijwilligers en de rol van de afdelingen. KWF wil hiermee beter inspelen op de veranderende houding en motieven van mensen ten aanzien van goede
doelen. Er komen steeds andere acties waaronder Samenloop voor Hoop (voor meer informatie zie www.samenloopvoorhoop.nl ) en vele andere acties. Veel mensen willen iets doen, maar niet iedereen wil collecteren. Zo willen wij een
aantal nieuwe vrijwilligerstaken ontwikkelen om meer mensen een mogelijkheid te bieden deel te nemen aan KWF
vrijwilligerswerk naast het reeds bestaande collectegerichte vrijwilligerswerk. Het belangrijkste wat een vrijwilliger, in
welke rol dan ook, doet voor KWF is geld inzamelen voor diegenen die met kanker te maken krijgen. Want we willen
allemaal: minder kanker, meer kans op genezing, een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Met z’n allen
moeten we ons uiterste best doen om kanker nog beter te leren begrijpen en bestrijden. Om zoveel mogelijk leed te
voorkomen bij mensen met kanker en hun dierbaren.
KWF kankerbestrijding was onderverdeeld in kleine afdelingen van dorpen. Deze dorpsafdelingen bestonden uit vele
vrijwilligers die één keer per jaar collecteren. Dit gaat nu over in gemeente afdelingen. De collectanten merken van
deze verandering niets. De dorpen blijven zelfstandig in het organiseren van de collecteweek. De materialen worden
alleen niet meer per dorp maar per gemeente besteld en de afrekening is ook per gemeente. Eén vrijwilligersafdeling
per gemeente betekent dat KWF kankerbestrijding van 1600 afdelingen terug gaat naar ca. 400 gemeentelijke afdelingen. Dit is een geweldige kostenbesparing. Het levert geld op en dat willen we graag.
Als KWF Dantumadiel willen we een plan opzetten om in de toekomst meer acties te kunnen organiseren zoals hierboven genoemd, maar ook voorlichting gaan geven op scholen, verenigingen te vragen om mee te doen in acties,
mensen bewust maken van een gezonde levensstijl enz. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze activiteiten en ontwikkelingen.
De gemeentelijke afdeling is 12 januari geïnstalleerd en bestaat nu uit een drietal mensen.
Voorzitter: Adrie Slomp-Ludolphie de Haven 8, Feanwâlden,
tel: 0511- 474 829
Secretaris: Anna Martha Klimstra-Hoogterp, Hazzeloane 3, Broeksterwâld,
tel: 0511- 542 902
Penningmeester: Herre Heidstra, Nijverheidswei 4, De Westereen,
tel: 06-209 527 29
Graag zien we dit aangevuld met nog twee personen voor de PR en digitale
zaken.
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen in de gemeentelijke afdeling of heb je ideeën als vrijwilliger, neem dan
contact op met één van bovengenoemde mensen.
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Auto & Motorrijschool ARGUS

Ook in 2015 het adres voor je rijbewijs!
Broeksterwâld info@rijschool-argus.nl

0653 533807

Mini tractor loonwerk.
Met onze breedte vanaf 130 cm zijn we in staat om op de kleinste plaatsen het werk te
verrichten, voor bedrijf en particulier.
Nu ook voor het verticuteren en beluchten van uw grasveld.
Direct opzuigen en afvoeren is mogelijk.
Verder beschikken we over :
Houtversnipperaar

Ploegje

Kunstmest/ zoutstrooier

Cultivator.

Rolbezem

Palletdrager.

Diverse Grondfrezen.

Kilverbak/ landrol

Maaier / Klepelmaaier

Grondtransportbak.

Rotorkopeg –zaaicombinatie.

Verticuteermachine

Kijk voor meer informatie en actuele projecten op www.vtloonwerken.nl
of bel met : 06-43179134,
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Mvg. Sjouke van Tuyl.

Sporter in de schijnwerpers
Loren Golverdingen wint de Friese titel met de Provinciale Kampioenschappen Eerste
divisie Turnen Dames. Op 17 januari 2015 heeft Loren Golverdingen in de Epke Zonderland Turnhal te Heerenveen haar eerste Provinciale Kampioenschap wedstrijd geturnd.
Zij begon niet zo sterk op Sprong en haalde 11.875 punten. Vervolgens deed Loren het
wel sterk op de Brug waar zij keurig de Reus heeft gedraaid met een sterke salto erachteraan. Daarmee haalde zij 12.600 punten met een D(ifficulty) score van 4.8. Daarna
deed zij het sterk op de Balk en heeft bijna alle plus elementen gedaan.
Op de Balk haalde Loren 12.333 punten met de D score van 4.5 .Op deze wedstrijd eindigde zij ook sterk op de Vloer met 14.150 punten en haalde 6.6 D score binnen.
Vorig seizoen draaide Loren Golverdingen voor de 3de divisie Turnen dames wedstrijden waarin zij het seizoen beëindigde met de derde plaats op de FK ook in Heerenveen. Jammer genoeg haalde Loren de halve
finale NK wedstrijd, maar ging zij niet door naar de NK finale. Zij was in dit
seizoen ook door naar de toestel finale.
Op dit moment traint Loren bij Turnstad Sneek onder leiding van Wim Dijkstra
tevens docent voor de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en
aan de turnacademie in Heerenveen. Waar zij 12-15 uren in de week met
plezier traint.
www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/36655/zeven-friese-turntitels-turnstadsneek/
Mvg. Fam. Golverdingen
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Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
Verbod op ljipaaisykjen
Dit jaar mogen er in Fryslân geen kievitseieren geraapt worden. Volgens de Raad van State kan het
bestuur van de provincie Fryslân geen ontheffing verlenen, zolang niet helder in beeld is hoe het is
gesteld met de omvang van de populatie. Het rapen van kievitseieren is in Nederland verboden,
maar voor Fryslân werd altijd een uitzondering gemaakt aangezien het een traditie betreft.
Al 38 jaar lang wordt er door Harm Niesen bezwaar aangetekend tegen de door de provincie
Fryslân verleende ontheffing. Voorheen deed hij dit vanuit de Stichting Kritisch Faunabeheer,
tegenwoordig namens Stichting De Faunabescherming. Het kievitseieren zoeken in Fryslân stond
al langere tijd onder druk. De einddatum van de raapperiode is stapsgewijs sterk ingekort tot
uiterlijk 31 maart. Bovendien was er het afgelopen jaar een quotum van 5693 eieren vastgesteld.
Zodra dit maximumaantal via een sms-systeem was bereikt, werd het raapseizoen beëindigd. Er
zijn steeds meer beperkende factoren bijgekomen voor de aaisikers, zodat er al eigenlijk geen
sprake meer was van het ouderwetse “Frije Fryske Fjild”. Maar ondanks dat, konden aaisykers
ieder voorjaar nog even kort genieten van het ljipaaisykjen.
Het aaisykjen is ook al enige tijd verplicht gekoppeld aan de vrijwillige nestbescherming. Deze
combinatie zorgt voor een grote betrokkenheid bij de nest- en kuikenbescherming na afloop van
de raapperiode. In Fryslân zijn duizenden aaisykers actief betrokken bij de nazorgwerkzaamheden,
waar alle soorten weidevogels worden geïnventariseerd en beschermd. In vergelijking met andere
provincies scheelt dit qua betrokken personen in aantal minimaal een factor tien. Er is dus een
grote betrokkenheid in Fryslân bij de weidevogelbescherming. Ondanks het verbod in 2015 op het
meenemen van kievitseieren, zal onze vogelwacht zich blijven inzetten voor de neisoarch.

Neisoarch nabij de Driezumer Mar op 22 april 2014 (foto Jan Jelle Jongsma).
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Nieuws van de Vogelwacht
Muizenplaag en roofvogels
Door de zachte winter en droge zomer van 2014 is de muizenpopulatie in grote delen van Fryslân
geëxplodeerd. De knaagdiertjes graven gangen onder het grasland en vreten de graswortels aan.
Het gras sterft daardoor af en het veld wordt bruin. Uit satellietbeelden blijkt dat twaalfduizend
hectare grasland door muizen is aangetast. De schade voor de betrokken boeren is enorm.
De veldmuizenplaag zorgt daarentegen ook voor veel voedsel voor roofdieren. Als er in de natuur
veel prooidieren zijn, neemt het aantal predatoren ook toe. Vogelsoorten als Torenvalk, Buizerd,
Ransuil, Velduil, Kerkuil profiteren enorm van deze toename. Ze passen de grootte van hun legsels
aan op het voedselaanbod. Als er vele prooidieren aanwezig zijn, leggen ze meer eieren. Ook volgt
er in zulke voedselrijke jaren vaak een succesvol vervolglegsel. Uit onderzoek blijkt nu dat er in
Fryslân op 143 vaste slaapplaatsen (winterroesten) van Ransuilen maar liefst 1740 Ransuilen
aanwezig waren. Dit is een nieuw record, het oude record uit 2009 met 1686 getelde exemplaren
is daarmee gebroken. Ook zijn er in ons vogelwachtgebied veel jonge Kerkuilen geringd. Wie dit
volgend jaar eens zelf van dichtbij wil meemaken, kan zich hiervoor aanmelden bij het bestuur.

Vliegende Kerkuil met prooi (internetfoto).
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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Zorg dat je zichtbaar bent!
Fietsen of wandelen in het donker.
In de winterperiode is het donkerder en zijn de dagen korter. Daarom moet je op tijd je fietslicht aan
doen. Niet alleen voor fietsers geldt
dat het belangrijk is goed zichtbaar
te zijn op straat. Ook voor wandelaars is dit belangrijk. Het is niet alleen belangrijk om zelf genoeg te
kunnen zien, maar vooral dat anderen jou kunnen zien! In het najaar en de winter ben je als
fietser, wandelaar of hardloper doorgaans slechter zichtbaar dan in de zomer. ’s Ochtends wordt het laat licht en
de zon gaat ook weer snel onder. Ook ben je in de regen
overdag niet altijd even goed zichtbaar. Het is daarom verstandig om altijd een veiligheidshesje te dragen, wanneer
je in het donker over straat gaat.
Goed zichtbaar zijn is letterlijk van levensbelang, dus zorg
ervoor dat iedereen je kan zien, of je nu gaat fietsen of
gaat wandelen.

Van dopje tot hondje
Haarmodellen gezocht
Hallo, mijn naam is Willie Hoekstra, ik doe de kappersopleiding op de ROC Friese Poort in Leeuwarden en zit
in het laatste jaar van de opleiding, daarvoor heb ik een
aantal modellen nodig. Zouden jullie mij willen helpen?
Ik zoek zoal:- dames knippen- heren knippen- kleurenwatergolven. Het liefst korte modellen, lang haar heb ik
afgerond. Knippen en watergolven is gratis, voor kleuren
betaalt u een kleine vergoeding.

Voor meer informatie bel naar:

0511- 424 548 of 06-373 173 51

Overname oudpapier route

Witte dopjes, blauwe dopjes, gele dopjes. Met het geld
van ingezamelde dopjes kan een blindengeleidepuppy
worden aangekocht en opgevoed.

Blindengeleidehond

Deze actie die in 2005 van start ging is een succes en heel
simpel. Je zamelt dopjes in en brengt ze (schoon) naar een
verzamelpunt. Van daar gaan ze naar een fabriek die ze opkoopt. Met de dopjes maakt de fabriek plastic pallets, die
dienen om bepaalde voedingswaren op te zetten. Met het
geld dat ze voor de dopjes geven, wordt een puppy aangekocht die wordt opgeleid tot een blindengeleidehond.
Bruikbaar zijn: plastic dopjes van verpakkingen water, frisdrank, vruchtensap, sportdrank, melk en andere zuivel.
Niet geschikt: dopjes van was- en cosmeticaproducten,
doppen van pindakaas of stroop e.d., kapjes van spuitbussen en vuile doppen.

Hoeveel nodig

Gemeentewurk vraagt wie de route van de IBS voor de Enkele cijfers: per kilo krijgt men € 0,22. In een kilo zitten
inzameling van oud papier - route Doniawei t/m Trekwei- ongeveer 400 dopjes (afhankelijk van de grootte). Voor de
aankoop van een puppy zijn ongeveer 3.400 kilo dopjes
wil overnemen, de IBS stopt in mei a.s. met deze route.
nodig. Dus vraag familie, buren en vrienden om mee te
Inlichtingen Dorpsbelang Driezum
doen met deze simpele actie! Doppen in een plastic zak of
doos kunnen ingeleverd worden bij:
Meer info op jaarvergadering 25 mrt
Familie Wijbenga Dokkumerloane 30 Wâlterswâld
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SOOS

35 jaar

1979-2014

Adventsweken

‘t Is traditie dat we in de Adventsweken een kerstmiddag hebben. Dit jaar
op maandag 15 december aanvang 16.00 uur. Er waren 27 leden aanwezig. We begonnen met koffie en een lekkere kerstkrans. We zongen samen:
in Bethlehems stal... Geke Leegstra las een mooi gedicht voor “Vrede op
aarde”. Tegen vijven kwamen 2 bestuursleden van de ‘Warf’ op bezoek,
ze kwamen langs om ons te feliciteren met 35 jaar “spelmorgen”, in het
bijzonder onze bestuursleden Boukje Bakker en Sjoukje van der Zwaag.
Zij richtten de club voor de ouderen op samen met Neeltje Hansma - de
Vries.

Voor (startende)
ondernemers, ZZP’ers en
freelancers







Boekhouding
BTW aangifte
Aangifte inkomstenbelasting
Jaarrekening
Debiteurenbeheer
Advies

Kerstverhaal

De ouderen kunnen elkaar in de wintermaanden op een gezellige manier
ontmoeten, koffie drinken en spelletjes doen op de tweede woensdag van
de maand om ’s ochtends om half 10. Jammer dat Boukje Bakker deze
middag afwezig was. Zo werd alleen Sjoukje gefeliciteerd en kreeg een
cadeaubon voor de club om nieuwe spelletjes te kopen. Ook kwam Elisabeth van der Werff langs om foto’s te maken.
Deze middag las Jannie Dijkstra een kerst verhaal over Wybrandes voor.
Zij is het die ook voor onze spelmorgen altijd een verhaal weet te vinden.
We zongen nog een tweetal kerstliederen en toen was het tijd voor een
lopend buffet. Vooraf een slokje of glaasje fris. alles prima verzorgd door
Ate en zijn medewerksters. Met het samen zingen van het “Ere zij God”
werd onze feestelijke middag afgesloten.

Oproep 55+

55+-ers die dit lezen, kom ook eens langs en doe mee met onze “spelmorgens”.
Dan is er ook nog de soos op dinsdag, ‘s middags om de 14 dagen van
14.00 tot 16.00 uur. Daar is alles mee begonnen in de jaren 70. Toen was
er een vrouwenraad die in onze dorpshuizen ook ontspanning zocht voor
oudere mensen.

▪ Bûterblomstrjitte 15 ▪ 9288 AA Kootstertille ▪
▪ www.administratiedijkstra.nl ▪
▪ email: info@administratiedijkstra.nl ▪
▪ Tel: 0512-775917 ▪

Ledenvergadering DB-Driezum
woensdag 25 maart

Jaarvergadering
van dorpsbelangen Driezum.
Aanvang 20.00 uur
Bovenzaal cafe Us Thús
Leden en niet leden van harte welkom.

Toendertijd waren de mannen aan het kaarten en biljarten. De vrouwen
vormden een clubje dat bezig was
met handwerken en sjoelen. Dit is
er nog steeds. Deze maand 17 februari, vervolgens op 3 maart enz.
Vrouwen: handwerken, (breien),
sjoelen
Leiding: Boukje Bakker en Sjoukje
van der Zwaag
Mannen: biljarten
We willen heel graag nieuwe leden
welkom heten, thee en koffie staat
altijd klaar.
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Kerkdienstenrooster tot 19 april
Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron” WW
zo

15-feb

zo

22-feb

zo

1-mrt

zo

8-mrt

Bidstond

11-mrt

zo

15-mrt

zo

22-mrt

zo

29-mrt

Goede
vrijdag
1e
paasdag

3-apr

ds. P.J.C. Colijn
ds. A. Bas
ds. J. Jongsma
ds. H.J.J. Pomp
ds. J. Jongsma
ds. K.D. Smit
ds. K.D. Smit
ds. A. Bas
19.30 ds.J.Jongsma
ds. M. Buitenhuis
ds. A. Bas
ds. J.J. Verwey
ds. A. Krijgsheld
ds. H.J.J. Pomp
ds. J.Th. Rozemuller
19.30

5-apr

2e

6-apr

zo

12-apr

zo

19-apr

15-feb

zo

22-feb

zo

1-mrt

zo

8-mrt

Biddag
Biddag
zo

15-mrt

zo

22-mrt

zo

29-mrt

Goede
vrijdag
1e
paasdag

22

11-mrt

3-apr
5-apr

2e

6-apr

zo

12-apr

zo

19-apr

Leeuwarden
Kornhorn
Driezum
Aduard
Driezum
Dokkum
Dokkum
Kornhorn
Driezum
Noordbergum
Kornhorn
Leeuwarden
Ureterp
Aduard
Oldehove

ds. J.Jongsma

Driezum

ds. J. Jongsma
ds. M. de Meij

Driezum
Drogeham

ds. E. Dwarshuis

Drachten-Nijega
Zendingsdienst
Noordbergum
Driezum

ds. M. Buitenhuis
ds. J. Jongsma

Hervormde Gemeente Wâlterswâld
zo

Diensten om 9.15 en 13.45 uur

Ds.J.P. Ouwehand
Ds.J.P. Ouwehand
Prop. K. H.Bogerd
Prop. K. H.Bogerd
Ds. A. N. vd Wind
Ds. A. N. vd Wind
Ds. A. van Herk
Ds. A. van Herk
14.00 Ds.A. Beens
19.30 Ds.A. Beens
Ds.G.H.Vlijm
Ds.G.H.Vlijm
Dr. P. Vermeer
Dr. P. Vermeer
Em.Ds. N. Noorlander
Em.Ds. N. Noorlander

Diensten om 9.15 uur en 14.00 uur
Houten
Houten
Kootwijk
Kootwijk
Hollandseveld
Hollandseveld
Hasselt
Hasselt
Barneveld
Barneveld
Nieuwe Ter Aa
Nieuwe Ter Aa
Wezup
Wezup
Onstwedde
Onstwedde

9.15

Dhr. M. v Heijningen

Dokwert

14.00

Prop. K. H. Bogerd
Ds.L.H. Oosten
Ds.D.J.Budding
Ds.D.J.Budding
Ds. J.M. Viergever
Ds. J.M. Viergever

Kootwijk
Driezum
Elspeet
Elspeet
Onstwedde
Onstwedde

9.15

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld

Diensten 9.30 en 14.00 uur

Hervormde Gemeente Driezum

Diensten 9.15 en 14.00 uur

Hesteld Hervormde Gemeente Wouterswoude

Diensten 11.15 en 15.45 uur

Nieuwe kerkelijk werker
Stel je voor dat de dominee weg gaat. Stel je voor, wat moet je dan? Deze vraag werd vorig jaar realiteit. Na 18 jaar
trouwe dienst is dominee A. A. Wisman van de Gereformeerde Kerk naar een andere gemeente gegaan. Hij is verhuisd naar Nieuw Lekkerland. Dat betekende dat de pastorie leeg kwam te staan en er geen eigen voorganger meer
was. Maar na wat gesprekken en kennismaking binnen de gemeente mag ik deze
taak gedeeltelijk op mij nemen.
Afgelopen najaar ben ik officieel begonnen als kerkelijk werker in onze gemeente. Een kerkelijk werker is trouwens geen dominee. Ik ben meer een ouderling die wat dingen extra doet. Dat betekent ook dat ik dicht bij de mensen
probeer te staan. Samen met de andere ouderlingen bezoek ik mensen. Ik bezoek zieken in het ziekenhuis. Ik ga met enige regelmaat voor in de kerkdiensten
en vind het een feest om diensten als bijvoorbeeld 2e kerstdag in de Nije Warf te
leiden!
Voor een aantal mensen onder u ben ik niet geheel onbekend. Als gezin hebben wij jaren aan de Tsjerkestrjitte gewoond, bij de hoge stoep. Sinds een aantal jaren wonen wij in Damwâld en daar blijven wij ook wonen. Wij, dat zijn
mijn vrouw Mieke en onze kinderen David en Sara. Ik ben in deeltijd verbonden aan de kerk, dat betekent dat er ook
nog andere dingen moeten gebeuren. Zo blijf ik voorlopig gewoon bode van onze begrafenisvereniging in Driezum.
Daarnaast werk ik ook nog in een kleine kerkelijke gemeente op het Bildt, Nij Altoenae.
Ik hoop dat we elkaar regelmatig mogen treffen. In het dorp, bij activiteiten en natuurlijk in de kerk! Misschien komt
u of kom jij er niet zoveel. Ik wil je gewoon uitnodigen om eens te komen. Mijn preken hebben geen domineestaal
en zijn meestal vrij direct. Het gaat mij erom dat de woorden van God ter sprake komen in uw en jouw leven. Die
woorden zijn niet altijd even lief en zachtaardig maar sturen ons wel de goede kant op. Want leven met God is echt
mooi en gaaf! En daarom hoop ik dat u en jij in de kerk niet alleen mij ontmoet maar vooral God zelf!
Enne… wilt u of wil jij gewoon eens even praten? Ons huis heeft geen hoge stoep en geen drempel. Altijd welkom!
Leo Blees Pinksterblom 1 tel. 0511- 422 052 email:(l.blees1@kpnplanet.nl)
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Team
Westereen e.o.

De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg
Zo doen we dat:
• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

De Friese Wouden:
Huishoudelijke hulp, Verzorging, Verpleging,
Specialistisch Centrum, Wonen, Servicepakket pluZ.

www.friesewouden.nl
T 088 512 65 77

24

Nieuws van Excelsior
Op zaterdag 28 maart 2015 is Chr. Muziekvereniging Excelsior uit Driezum en Wâlterswâld gastheer van de jaarlijkse
Federatiedag van de Federatie van Muziekverenigingen Dantumadiel. De hele
middag en avond kunt u in dorpshuis ‘De Nije Warf’ genieten van de mooie
brass- en fanfareklanken van de zes muziekverenigingen van Dantumadiel.
De Federatie van Muziekverenigingen Dantumadiel is een overkoepelende organisatie van de zes muziekverenigingen uit Dantumadiel te weten: Excelsior
uit Feanwâldsterwâl, Ons Genoegen uit De Westereen, Ere Zij God uit Damwâld,
Excelsior uit Driezum-Wâlterswâld, Soli Deo Gloria uit Rinsumageast en Harmonia uit De Westereen. Het bestuur bestaat uit zes personen waarvan één vertegenwoordiger van elke vereniging. Sinds de koren in 2012 uit deze federatie zijn
gestapt wordt er met deze formule gewerkt. De federatie heeft als hoofddoel het
bevorderen van de amateurmuziek in de gemeente. Een jaarlijks terugkerend evenement is de federatiedag die dus dit jaar in Wâlterswâld wordt georganiseerd.
‘s Middags is er het solistenconcours. Hier strijden de voornamelijk jeugdige blazers en slagwerkers voor de titel ‘beste solist van Dantumadiel’. Zij spelen in de categorieën introductie, junior, senior en groepen. Iedereen moet een solistisch muziekstuk ten gehore brengen met begeleiding van een cd of met de piano. De pianiste van deze middag is Monique van de Ven en de jurering is in handen van Ido Gerard Kempenaar.
Tijdens het avondprogramma is het de beurt aan de korpsen. Zij krijgen elk 20 minuten de tijd om een zo mooi
mogelijk programma te spelen wat vooral voor het publiek ‘leuk moet zijn’ om naar te luisteren. De enige eis aan
dit optreden is dat er minimaal één solistisch werk tussen zitten moet waarbij een solist, duet of trio wordt gespeeld onder begeleiding van het betreffende korps. Er worden twee prijzen uitgereikt, één voor de beste solist
en één voor het beste totaalprogramma. Ook het avondprogramma wordt gejureerd door Ido Gerard Kempenaar.
Een gezellige dag vol muziek, een leuke gelegenheid voor u als dorpsbewoner om kennis te maken met dit evenement
en ook eens de korpsen uit de omliggende dorpen te beluisteren. Zowel bij het middag- als het avondprogramma is de
entree gratis. De precieze aanvangstijden worden nog bekend gemaakt, dit is afhankelijk van het aantal opgaven van
het middagprogramma. Deze tijden staan ruim op tijd op de site van Excelsior: www.excelsiordriwo.nl of op de affiches
die in de dorpen worden verspreid. Heel graag tot ziens op 28 maart in De Nije Warf!

LUDEMA
BESTRATINGEN
ONTWERP | LEVERING | AANLEG | RIOLERING
GRONDWERK | SCHUTTINGEN | TUIN ONDERHOUD

www.ludemabestratingen.nl

info@ludemabestratingen.nl

0519-250075
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Ledenvergadering Ut ‘e Sleur 6 mrt
Uitnodiging Algemene ledenvergadering feestvereniging Ut ‘e sleur.
Agenda

Café ‘Us Thús’ Aanvang 20.00 uur

*Opening.
*Jaarverslag.
*Financieel verslag.
*Programma dorpsfeest 2015 (Het thema voor de optocht is dit jaar “Speel je spel”)
*Pauze
*Bestuursverkiezing, aftredend:

Johan Hoekstra
Wiebe Feddema
Pietje Veenstra

*Rondvraag.
*Sluiting
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b19-P

Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Toneelstuk: ”Mearderjierrich en Folwoeksen”
Dorpsgenoten/Toneelliefhebbers opgelet!

Toneelvereniging ”De Bûnte Hûn” uit Westergeest brengt ook dit jaar weer een prachtig blijspel op de planken!! Na
de grote successen van de afgelopen jaren wordt op 21 maart in De Nije Warf een toneelstuk opgevoerd van Theo
Akkermans. Het blijspel in vier bedrijven gaat over een weduwe die volgens haar dochters ”aan de man moet”. Pake
en de dochters nodigen een aantal heren uit om te komen logeren, maar is een ieder wel diegene waarvoor hij zich
uitgeeft???
De club uit Westergeest is er wederom in geslaagd een prachtig stuk op de planken neer te zetten met vele kolderieke
situaties!! Het Friestalige toneelstuk ”Mearderjierrich en Folwoeksen”

Zaterdag 21 maart in De Nije Warf. Aanvang 20.00 uur.

Voorverkoop van kaarten aan De Nije Warf. Wacht niet te lang, want ook dit jaar geld Vol is Vol!!
Voor al uw onderdelen en reperaties van auto’s en trekkers.
Banden * Winterbanden * Accu’s

Nieuw: mobiele aircoservice voor trekkers en machines

Autoservice

Jan Hoekstra

Aircoservice
vanaf € 85.Dokkummerloane 6
9113 AN Wâlterswâld

Tel. 0611 115 295

info@autoservicejanhoekstra.nl
www.autoservicejanhoekstra.nl

Buurt- en stratenvolleybal
Bovenstaande activiteit is jammer genoeg uit onze dorpen verdwenen. Wij willen proberen om het volleyballen met
buurt- of stratenteams weer nieuw leven in te blazen. Het plan is om dit jaar vanaf half februari tot half maart op dinsdag en eventueel donderdag te gaan ballen in dorpshuis De Nije Warf. Dit als opwarmer voor het volleybaltoernooi
buiten in de zomer.

Onderstaand de belangrijkste punten
•
•
•
•
•
•

Elk team moet met minimaal twee vrouwen spelen (maximaal twee wedstrijdspelers)
Elk team levert een teller en een scheidsrechter
De minimumleeftijd is zestien jaar
De avonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur. De speeltijd is 15 tot 20 minuten per wedstrijd
De kosten zijn € 3,- per speler per avond
Kun je als buurt of straat niet een compleet team maken, geef dan de namen door, zodat wij
combinatieteams kunnen samenstellen

Voor meer informatie en opgave
•
•

roelofsijtsema@kpnplanet.nl tel: 0620 655 730
swijbenga@hotmail.com tel: 0683 079 028
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Bouwkundig Bureau
B o s g r a a f

W a l d h e e m

9

-

9 1 1 3

o n t w e r p
a d v i e s
tekenwerk

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

P S

-

W â l t e r s w â l d

T
M
E
I

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

ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
Gerard Fennema

Ook leveren wij:

0611 031 337
gfennema@knid.nl

* 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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BurenHulpDienst

Werken aan een aangename, leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen?
U kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u
zijn! In principe kan iedereen die praktische en eenvoudige hulp nodig heeft bij de BurenHulpDienst aankloppen. Denk
aan begeleiding naar arts of ziekenhuis, hulp bij boodschappen, tuinonderhoud, administratie of het bieden van een
luisterend oor. De BurenHulpDienst helpt waar mogelijk of weet de weg naar een andere instantie die kan helpen. Op
deze wijze draagt de BurenHulpDienst bij aan een aangename , leefbare woon -, en leefomgeving.

Hoe schakelt u de BurenHulpDienst in?

U belt het St. Welzijn Het Bolwerk te Dokkum (tel. 0519-292223). Dit meldpunt noteert uw hulpvraag en geeft die
door aan de contactpersonen in uw dorp. Deze zoekt een vrijwilliger die de door u gevraagde hulp kan verlenen.
De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken moeten worden vergoed (kosten
van vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen, etc.)
De hulp, die de BurenHulpDienst verleend is van tijdelijke aard. Als de hulp van langere duur blijkt te zijn, zullen wij
contacten leggen met hulpverleningsorganisaties die hiervoor beter zijn ingericht.
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Zoekertjes
Mededeling

Hier kan uw bericht komen

Zoekertje

Hier kan uw zoekertje komen

Mededeling

Ledenvergadering
Dorpsbelangen Driezum
woensdag 25 maart Café UsThús
aanvang 20.00uur

Oproep

IBS Driezum
foto`s- verhalen-anekdotes
boek over IBS zie pag 9

Oer War-dy en de “Wâlthiemtochten”
De oprjochting

Goed fyftich jier ferlyn, om krekt te wêzen op 21 febrewaris 1964,
waard der yn Wâlterswâld in sportferiening oprjochte.
Dizze feriening hat sa’n tritich jier yn it doarp aktyf west.
Omdat faaks meardere “senior” doarpsgenoaten fan hjoed de dei
yn har jonge jierren lid fan dizze sportferiening west ha (wêrûnder ek de
skriuwer) like it my nijsgjirrich om nochris it ien en oar oer har te skriuwen yn
de doarpskrante.
De feriening fan doarpsbelang wie om dy tiid hinne drok yn it spier om hjir in
doarpshûs te krijen. Oan it bestjoer waard op in stuit fan gemeentewege de
fraach steld as der ek in sportferiening as gimmestyk-feriening as soksawat yn
it doarp wie.
Dat wie foar doarpsbelang de reden om in oprop te dwaan oan de jongerein
yn it doarp, om te kommen ta it oprjochtsjen fan in sportferiening. It entûsjasme dêrta wie grut. Yn in kranteknipsel fan
24 febrewaris 1964 lêze we:
“Sportvereniging met 60 leden opgericht te Wouterswoude”

Gevraagd

De oprjochtings gearkomste waard hâlden yn it gebou “Maranatha”.

verhalen voor in de Dorpskrant

op as lid. Der waard ek fuort in foarearst bestjoer keazen. Dat bestie

dorpskrantdriewa@gmail.com

út de folgjende persoanen:

Mededeling

Ledenvergadering

Vogelwacht Driesum-Wouterswoude
vrijdag 26 maart Café UsThús
aanvang 20.00uur

Gevraagd

vereniging die oudpapierroute
IBS wil overnemen
info Dorpsbelangen Driezum

Te koop

kaarten toneelavond
voorverkoop in de Nije Warf
aanvang 20.00uur

Mededeling

Ledenvergadering “Ut ‘e Sleur”
vrijdag 6 maart Café UsThús
aanvang 20.00uur

Nei in koart ynliedingswurd joegen har mar leafst sechstich jongeren

Tjietse Visser, Harm Lijzenga, Fré de Jong, Fokke Heikamp, Willy v.d.
Meulen, Janke v.d. Meulen en Anna Jacobs.
Der soe besocht wurde om in geskikt terrein te finen, om fuotbalje en
volleybalje te kinnen. It stikje yn de Kollumer krante slút ôf mei:
“Wanneer hopelijk binnen niet al te lange tijd het nieuwe dorpshuis zal
zijn verrezen, zal er voor de jeugd een pracht gelegenheid zijn voor goede
lichamelijke oefening. Hulde aan dit schitterende initiatief aan al de jongeren
die blijkbaar het devies van de oude Grieken tot het hunne gemaakt hebben:
“Een gezonde geest in een gezond lichaam!”
De namme fan de sportferiening waard in keuze út fjouwer.
Te witten: “W.S.V.” (Wouterswoudster sportvereniging), “D.E.S.” (Door
eendracht sterk), “Meiïnoar ien” en Sportferiening War dy Wâlterswâld.
Koart sein: Wardy, dat yn it Nederlânsk betsjut: Verdedig/verweer je.
Der waard keazen foar de lêste en ûnder dy namme gie se de boeken yn.
In ôffeardigingskommisje fan doarpsbelang gie op syk nei in geskikt
oefenterrein. Dat wie lykwols samar noch net klear.
Oer de tûkelteammen, dêroer in oare kear.

WKJ. Foarmoanne 2015
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Adverteerders in deze dorpskrant
Rentmeester financieel advies Damwâld
Terpstra electronica Dokkum
Rietdekkersbedrijf ten Hoven-Driezum.
Spar Boonsta Dokkum
Dorpshuis Nije Warf 
Boonstra Multiklus Driezum
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Hamersma-bouwkundigadviesburo Driezum
Dierenarts De Boer Damwâld
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Henk Kooistra Autoschadespecialist Surhuisterveen
Argus autorijschool Broeksterwâld
Van Tuyl Loonwerken Driezum
Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
Chris Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Antje Dijkstra Administratie Wâlterswâld
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Tom Meindertsma 2 wielers Dokkum
De Friese Wouden Team Westereen e.o.
Van der Galien Recycling Wâlterswâld 
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
Van der Wal Auto’s Dokkum
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Braaksma Schildersbedrijf Wâlterswâld
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Ludema Bestratingen Dokkum
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Rijschool Jan van der Heide Wâlterswâld 
It Sneuphok Driezum
Klaas Zwart Handelsonderneming Driezum
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Bosgraaf Bouwkundig Bureau Wâlterswâld
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Gewoan Geertje kapsalon Wâlterswâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Feddema Vogels Wâlterswâld
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf Damwâld
T. van der Veen Elektrotechnieken Driezum
Meta Groot Antink tekstverwerking en websiteteksten Driezum
Café Us Thús Driezum
Postma Verhuur Driezum
Appie Postma onderhoud - renovatie & houtbouwbedrijf Wâlterswâld
Rietdekkersbedrijf ten Hoven-Driezum.
Frutsels en Meer Wâlterswâld
Rabobank Noordoost Friesland 
Klussenbedrijf Gerrit den Hartogh Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
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Zoektocht naar Belgische vluchtelingen in Driezum
De bijgevoegde foto dateert uit de Eerste Wereldoorlog en wat dat betreft zeer actueel gelet op de viering dat 100 jaar
geleden deze ‘Grote’ oorlog uitbrak.
Op de foto is een groep waarschijnlijk Belgische vluchtelingen die in de Openbare School te Driezum was geïnterneerd.
Ik heb de foto gekregen van Lies van der Veen (inmiddels overleden). Zij zat in de jubileumcommissie n.a.v. het 100-jarig bestaan van de Openbare school aan de H.G. van der Veenstrjitte in 1983. Onderdeel van het programma was een
fototentoonstelling.

Tietje de Ruiter

Een voor mij nog onbekende persoon heeft de bijgevoegde foto beschikbaar gesteld. De tekst onder deze foto luidde
destijds: ‘Franse refugiés voor de school, waarin ze tijdens de eerste wereldoorlog waren ondergebracht’. Echter de
vluchtelingen zullen waarschijnlijk in het schoolhuis zijn ondergebracht.. Er is waarschijnlijk geen sprake van Franse
maar Belgische vluchtelingen. De hartsvriendin in deze oorlog van Tietje de Ruiter, dochter van dorpsveldwachter
Pieter de Ruiter en vrouw van wethouder Bodes Jacobs de Vries, was een Belgische. Het gezin De Ruiter woonde toen
schuin achter de school, nu Nieuweweg 1.
Tietje de Ruiter is geboren in 1901 en was 13 jaar oud toen deze oorlog uitbrak. Echter op de foto kan ik geen meisje
ontdekken van haar leeftijd. Waarschijnlijk zijn niet alle vluchtelingen op foto gezet. Ik ben op zoek naar nazaten van
de vluchtelingen, maar ook naar degene die de foto in 1983 aan de jubileumcommissie beschikbaar heeft gesteld. Dit
is namelijk niet de originele foto. Misschien leidt dit tot het juiste spoor. Heeft u meer informatie over deze foto, dan
kunt contact opnemen met Jouke Dantuma (tel. 0623 949 836).

ONDERHOUD - RENOVATIE & HOUTBOUWBEDRIJF

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

mobiel: 0651 960 820
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Ondernemer in de schijnwerpers
Beste inwoners van Driezum en Wâlterswâld,
Mijn naam is Bertus ten Hoven, 26 jaar en eigenaar van Rietdekkersbedrijf Ten Hoven. Ten
Hoven is voor velen een vrij onbekende naam omdat de meeste ‘Ten Hovens’ op de Veluwe wonen. Toen ik 4 jaar was ben ik met mijn ouders, broers en zussen van het Veluwse
Emst naar het Friese Ealsum ‘geëmigreerd’ vanwege het boerenbedrijf. Als 4-jarig jonkje
maakte ik me de Friese taal snel eigen, mede daardoor voel ik me toch een Fries ondanks
mijn Veluwse wortels. In 2012 ben ik getrouwd met Jessica (zij komt van oorsprong uit het
Grunningse Doezum) en samen zijn we gezegend met twee famkes Sarah en Anna Martha.

Met mijn gezin woon ik in het ‘witte húske yn de bocht’ op het Eastwâld in
Driezum. We vinden de omgeving van Driezum en Wâlterswâld erg mooi en
ook vanwege de praktische ligging van kerk en school hebben wij toen een
huisje in deze ‘omkriten’ gezocht.
Zoals de dorpsbewoners door de tijd heen wel hebben gemerkt is er al heel
wat veranderd in en om het huis. Twee jaar geleden hebben we onze woning
deels van een nieuwe bovenverdieping voorzien en de volledige woning van
een rieten kap.
Op 17-jarige leeftijd ben ik aan de slag gegaan als leerling rietdekker bij Rietdekkersbedrijf Van der Veen. Toen ik door de jaren heen meer ervaring kreeg
groeide de ambitie om voor mezelf te beginnen. Daarom ben ik vorig jaar mijn
eigen bedrijf gestart. Kwaliteit, vakmanschap en eerlijk advies vind ik erg belangrijk. Een tevreden klant is voor mij het belangrijkst en dat kan alleen als er
goed werk wordt afgeleverd. Naast het rietdekken en onderhouden van rieten
daken doe ik ook verschillende timmerwerkzaamheden. Ook voor het maken
en plaatsen van uilenborden kunt u bij mij terecht.

Milieuvriendelijk product

Naast de luxe en exclusieve uitstraling van een rieten dak heeft het gebruik van riet vele voordelen. Het is een milieuvriendelijk product en door de goed isolerende werking bespaart u energie en is het geluiddempend.
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Vroeger was een rieten dak een teken van armoede. Riet was een
product wat dicht bij huis groeide en wat daardoor al snel als dakbedekking werd gebruikt. Tegenwoordig geeft riet een luxe uitstraling aan een woning. Door de komst van het schroefdak doet riet in
brandveiligheid niet meer onder voor een pannendak. Des te meer
een aanmoediging om voor een rieten dak te kiezen!

Twee constructies

Tegenwoordig zijn er twee constructies. De open en gesloten kapconstructie. De traditionele manier en het schroefdak. Bij een gesloten kapconstructie, schroefdak, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd. De voordelen van deze constructie zijn dat
het dak luchtdicht is, een goed isolerende werking heeft (daardoor
energiebesparend) en een hoge brandveiligheid. Bij een open kapconstructie, de traditionele methode, wordt het riet op latten gelegd en vastgemaakt. De voordelen van deze constructie is dat het dak door de ventilatie minder gevoelig is voor mos en algen en het dak ook een langere levensduur heeft.

Onderhoud rietendak

Een rieten dak blijft langer mooi wanneer deze goed is onderhouden. Daar komt bij dat de levensduur van een dak
ook aanzienlijk verlengd wordt. Door onderhoud niet uit te stellen, maar op tijd uit te laten voeren voorkomt u dat de
schade groter wordt en vallen de kosten ook lager uit. Laat uw rieten dak daarom regelmatig inspecteren! De eerste
onderhoudsbeurt is volledig afhankelijk van de dakhelling en de ligging van de
woning. Bij een onderhoudsbeurt wordt het hele dak gecontroleerd op schade,
veroudering en lekkage.
Het onderhoud bestaat onder meer uit bestrijding van algen en mos en herstellen van beschadigingen. Uw rieten dak wordt zo weer in optimale staat gebracht
en de levensduur weer met jaren verlengd. Als na 15-20 jaar het riet dunner
wordt door slijtage, kunnen we in de meeste gevallen eerst bijstoppen voordat
het dak helemaal nieuw gedekt moet worden.
Heeft u interesse in een nieuw rieten dak of heeft uw dak een onderhoudsbeurt
nodig? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.
Hartelijke groet,

Bertus ten Hoven
Eastwâld 10
9114 AD Driezum
Tel. 0511 – 789 318
Mob. 06 – 254 472 37
info@rietdekkersbedrijftenhoven.nl
www.rietdekkersbedrijftenhoven.nl

Tel. 0511 – 789 318 / Mob. 06 – 254 472 37
Driezum – www.rietdekkersbedrijftenhoven.nl
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“De pen”
Mijn naam is Sonja Zijlstra.
Ik woon op het voeteneind van Driezum, op Eastwâld samen met
mijn man Bert en dochter Aafien (2 1/2). Ik woon mijn hele leven
al in Driezum en groeide op in het warme nest van Freerk en Afke
Hoekstra met nog 2 broers en 1 zus.
De langste tijd heb ik op de Mr.Hofstrastrjitte gewoond, een jaar op
de Van Sytzamawei en sinds 1996 op Eastwâld. We hebben anderhalf jaar -met veel plezier- op ‘t Heechhiem (Eastwâld 3) gewoond.
Nadat het huis van de buren te koop kwam hebben we dat maar
meteen gekocht. We wonen hier met wat kippen, schapen en de
dikke Rottweiler “Dodge”. Doordat we beide in ons werk veel mensen zien -ik werk al meer
dan 25 jaar in de apotheek in Damwâld- vinden
we het heerlijk om ‘s avonds in de rust thuis te komen. Wij wonen hier nu al
16 jaar met veel genoegen midden in de natuur.

Brassband Excelsior

Ik hou van lekker eten, gezelligheid, creatief bezig zijn, koken, interessante
mensen, reizen en muziek. Al 30 jaar bespeel ik de cornet bij brassband
Excelsior waar ik momenteel een van de voorzitsters ben. Heerlijk om je
dagelijkse dingen even te vergeten en op te gaan in de muziek. Ook bemoei
ik me wat met het jeugdwerk van onze kerk en gaan we samen naar een
gespreksgroep wat inmiddels al is uitgelopen tot een vriendengroep.

Arizona

Meerdere keren per jaar zijn we in ons 2e thuis in Arizona waar Bert zijn
klassieke Amerikaanse auto’s inkoopt. Terwijl we het hier altijd druk hebben
met van alles en nog wat, hebben we daar alle tijd voor elkaar en kunnen we even bijtanken.
Heerlijk wakker worden met strakblauwe lucht, warme
temperaturen, leven in het wilde westen tussen de cowboys... In het voorjaar/zomer gaan we vaak wat langer en
proberen we wat meer vakantie te vieren en wat meer van
Amerika te zien. We hebben daar veel meer gezien dan van
Europa. Maar nu de autohandel zich wat meer verspreid
over Europa, reizen we tussendoor ook hier wel eens wat
zoals Italië, Duitsland en België.

Dit was mijn verhaal en ik geef graag de pen door aan Annie den Hartogh.
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“Het pennetje”
• Wie ben je?
Jellie Hoekstra

• Favoriete eten?
Patat en kipnuggets met pinda

• Roepnaam
Jellie

• Favoriete film?
Dumb and dumber 1 en 2

• Hoe oud ben je?
10 jaar
• Waar woon je?
Bonifatiusstrjitte 23 Wâlterswâld
• Heb je ook broers of zussen?
2 broers Freerk en Watze
• Op welke school zit je?
De Wynroas in groep 6
• Favoriete muziek?
Trumpets van Jason Derulo

• Heb je ook hobby’s?
Buiten spelen en voetballen.

• Wat wil je later worden?
Architect van waterglijbanen
• Ik geef het pennetje door aan
Jan Anne Wiersma
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Bevolking en burgerlijke stand
Geboren:

06 november 2014

Trijntje Aukje Ineke (Tineke), d.v. Henk en Wieke van der Veen, Freulestrjitte 15, Dr.

27 november 2014

Sophie, d.v. Pieter en Anna van der Veer, H.G. van der Veenstrjitte 11, Dr.

14 december 2014

Ilse Jantine, d.v. Jochum Boltjes en Janna Rauw, Lijsterstrjitte 39, Fw.

18 december 2014

Silke, d.v. Sander Visser en Leonie Hiddema, Bonifatiusstrjitte 26, Ww.

22 december 2014

Kevin Arno, z.v. Chris en Binnie Damstra, H.G. van der Veenstrjitte 22, Dr.

26 december 2014

Frederik, z.v. Auke en Alie Feddema, Achterwei 32a, Ww.

Getrouwd:

27 november 2014

35 jaar getrouwd, Aant en Pietsje Adema-Postma, Broekloane 1, Ww.

08 december 2014

25 jaar getrouwd, Jan en Aafke-Aukje de Vries, Dokkumerloane 10b, Ww.

13 december 2014

40 jaar getrouwd, Klaas en Ytje Wijnsma, Foarwei 67A, Ww.

23 februari 2015

25 jaar getrouwd, Jan en Petra Hoekstra, Dokkumerloane 6, Ww.

Overleden:
30 november 2014

Anneke Post-Bosgraaf, 91 jaar H.G. van der Veenstrjitte 6, Dr.W

Verhuisd:
Bauke André van der Wal van de Canterstrjitte 19 Dr, naar de Canterstrjitte 5 Dr.
Annemiek van der Wal en Sietse Postma van de Canterstrjitte 5 naar de H.G. van der Veenstrjitte 7 Dr.
Roelof van Kammen van de H.G. van der Veenstrjitte 14 Dr naar de Singel Dr.
Vanuit Feanwâlden is op de Broekloane 10 Ww komen wonen, Henk Huizinga.
Tijdelijk verhuisd naar Brugchelenkamp De Westereen: de heer en mevrouw Turkstra, Foarwei 67 Ww.
Op de Foarwei 54 Ww zijn komen wonen de heer L. Kooistra en mevrouw B. Kooistra-Monsma.
Vanuit Hantum is op Bonifatiusstrjitte 4 Ww mevrouw IJtje van der Land.

In het ziekenhuis/in het ziekenhuis gelegen/ziek thuis:
In het ziekenhuis gelegen: Ankje van der Wal, Broekloane 2, Ww.
Everd voor de Wind, is vanuit Marrewijk nu naar het verpleeghuis Bertilla in Drachten gegaan.
Een kaartje kan gestuurd worden naar:
Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten, afdeling Reactivering Appartement 15.
In het ziekenhuis gelegen: Meleta de Haan, Freulestrjitte 17, Dr.
In het ziekenhuis gelegen: Pieter Postma, Bonifatiusstrjitte 11, Ww.
In het ziekenhuis gelegen: Annie Wiersma-Dijkstra, Bonifatiusstrjitte 9, Ww.
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Algemene informatie
Huisartsen
•
S. Verkerk Foarwei 70 Wâlterswâld tel: 0511 422 402 spoed 0653 410 298
•
•

Huisartsenpraktijk Mûnewei 14 Damwâld D.A. van den Bremer 0511 421 316
J. Henstra 0511 421 416 spoed 0511 425 553

•

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

•

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.
•

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

wanneer

tijd

Biljarten

elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag
vrijdag 13 februari 2015
donderdag 19 februari 2015
zaterdag 21 februari 2015
zaterdag 21 februari 2015
vrijdag 27 februari 2015
zaterdag 28 februari 2015
vrijdag 6 maart 2015
zaterdag 21 maart 2015
woensdag 25 maart 2015
donderdag 26 maart 2015
zaterdag 28 maart 2015
zaterdag 25 april 2015
maandag 11 mei 2015
dinsdag 12 mei 2015
woensdag 13 mei 2015
vrijdag 15 mei 2015
vrijdag 15 mei 2015
woensdag 3 juni 2015
donderdag 4 juni 2015
vrijdag 5 juni 2015
zaterdag 6 juni 2015
zondag 7 juni 2015
zaterdag 27 juni 2015
donderdag 23 juli 2015
vrijdag 24 juli 2015
vrijdag 24 juli 2015
zaterdag 25 juli 2015
zaterdag 22 augustus 2015
vrijdag 28 augustus 2015
vrijdag 28 augustus 2015
vrijdag 28 augustus 2015
zaterdag 29 augustus 2015
zaterdag 29 augustus 2015
vrijdag 2 oktober 2015
zaterdag 3 oktober 2015
zaterdag 17 oktober 2015
zaterdag 12 december 2015

19.30
Us Thús
19.30
Us Thús
20.00
Us Thús
14.00
Us Thús
19.45
Nije Warf
19.30
Nije Warf
09.00
Driezum-Wâlterswâld
10.00-17.00
Nije Warf
20.00
Nije Warf
21.00
Nije Warf
20.00
Us Thús
19.45
Nije Warf
20.00
Us Thús
20.00
Us Thús
12.00
Nije Warf
09.00
Driezum-Wâlterswâld
18.15-18.45
Nije Warf
18.15-18.45
Nije Warf
18.15-18.45
Nije Warf
18.00
Nije Warf
18.45
Nije Warf
Bekend op ledenvergadering 6 mrt
Bekend op ledenvergadering 6 mrt
Bekend op ledenvergadering 6 mrt
Bekend op ledenvergadering 6 mrt
Bekend op ledenvergadering 6 mrt

Maat klaverjassen
Darten
Klaverjassen
Bingo
Jaarvergadering C.P.B.
Oud papier Gereformeerde Kerk
Vlooienmarkt
Vlotbrug biljarten
Carnaval
Ledenvergadering "Ut 'e sleur "
Toneel ”Mearderjierrich en Folwoeksen”
Ledenvergadering dorpsbelang Driezum
Ledenvergadering Vogelwacht Dr/Ww
Federatie van Muziekver. Dantumadiel.
Oud papier Gereformeerde Kerk
Avond4daagse 5 en 10 km start tussen
Avond4daagse 5 en 10 km start tussen
Avond4daagse 5 en 10 km start tussen
Avond4daagse 10 km
Avond4daagse 5 km
Dorpsfeest Driezum-Wâlterswâld
Dorpsfeest Driezum-Wâlterswâld
Dorpsfeest Driezum-Wâlterswâld
Dorpsfeest Driezum-Wâlterswâld
Dorpsfeest Driezum-Wâlterswâld
Oud papier Gereformeerde Kerk
Boeren Highland Games
Paardenmarathon
Barrelrace en Stoelendans
Boerendag
Oud papier Gereformeerde Kerk
80 km Kennedymars
25 km nachtmars
40 km nachtmars
20 km dagmars
8 km Kennedy Juniormars
LAMPEX Start Kolkensloane
Kinder LAMPEX
Oud papier Gereformeerde Kerk
Oud papier Gereformeerde Kerk

09.00
19.00
9.00-17.30
17.30
9.00
09.00
22.00
22.30
22.45
9.00
10.00
20.00
12.00
09.00
09.00

Huiskamer haken en crea workshops
donderdag van 19.00 tot 21.30
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waar

Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Damstra-Installatie
Driezum
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld

