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Ondernemer in de schijnwerpers

Van de redactie

Nu het weer wat beter wordt en het lijkt dat we nu echt
voorjaar krijgen komt ook het voorjaarsnummer van de
dorpskrant uit.
In deze krant vindt u weer al onze vaste rubrieken als de
pen, de ondernemer enz. Deze keer vindt u in de krant
zelfs een stuk uit Spanje. Dit is afkomstig van oud inwoners van Wâlterswâld. Zij vertellen van hun belevenissen
in hun nieuwe vaderland.
Verder vindt u aankondigingen van diverse evenementen
die de komende tijd in onze dorpen worden georganiseerd en ook verslagen van activiteiten die door verschillende verenigingen zijn gehouden.
Volgens de redactie staat er voor elk wat wils in dit nummer van de dorpskrant en we wensen u dan ook veel leesplezier.

Deadline volgende dorpskrant
Nr

Deadline vrijdag

Uitgifte datum

36

3

5-juni

19-juni

“De Pen”

38

4

28-aug

11-sep

“Het pennetje”

39

5

20-nov

4-sept

Bevolking en burgerlijke stand

40

Algemene informatie

41

1

29-jan-2016

12-feb-2016

Wat is er te doen in Driezum en Wâlterswâld

42

2

2-apr-2016

15-apr-2016

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

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 (fonts bijsluiten of in outlines )
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
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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Stuur kopij en advertenties naar:

dorpskrant.driewa@gmail.com

Nieuws van Dorpshuis De Nije Warf
Beste dorpsgenoten,

Graag brengen wij U op de hoogte van de komende evenementen die plaats zullen
vinden in Dorpshuis De Nije Warf

Kledingbeurs

Zaterdag 18 april van 14.00 tot 16.00 uur word er een kledingbeurs georganiseerd door Tsjikke Bijlsma.

Ladies Fair

Vrijdag 24 april van 17.00 tot 21.00 uur zal de Nije Warf in het teken staan voor de dames. Vele stands met o.a. een
schoonheidsspecialiste, nagelstylist, kleding, bodypaint en nog vele anderen zaken kunt U hier bekijken.
De entree is € 2,00

Zwanger & Baby Beurs

Vrijdag 1 mei van 19.00 tot 22.00 uur zal er een Zwanger & Baby Beurs worden gehouden. Leuk & leerzaam.
Een goodiebag voor de eerste 150 bezoekers! De entree is € 2,00

BINGO

Vrijdag 22 mei om 20.00 uur, wegens groot succes doen we nog een ronde Bingo !Deze
keer in het teken van het Voorjaar. Wederom met zowel geld als andere mooie prijzen
en ook deze avond zal worden gepresenteerd door Douwe Boersma (bekend van Omrop Fryslân) Zaal open vanaf 19.30 uur.

NIEUW ! club Zero

Zaterdag 13 juni van 20.00 tot 01.00 uur voor de jeugd CLUB ZERO Voor informatie kun je terecht op de Facebooksite van Club Zero of www.Club-Zero.nl
Georganiseerd door D-Fusion Events
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Nieuws IBS Driezum
Oud-papier inzameling IBS Driezum.

Zoals jullie inmiddels allemaal wel weten, zal Ibs Driezum in juli 2015 de deuren moeten sluiten.Dit betekent ook dat
wij daarna het papier niet meer op zullen halen. De laatste keer dat wij als IBS Driezum het oud-papier op zullen halen
is 16 mei. Wij willen al onze trouwe oud-papier leveranciers heel hartelijk danken voor het jarenlang trouw leveren van
het oud-papier. Wij hebben hier ontzettend veel extra activiteiten kunnen ondernemen die zonder de inkomsten van
het oud-papier niet mogelijk waren geweest.
De gemeente Dantumadiel is in overleg met verschillende verenigingen over het inzamelen van het papier op onze
route. Wanneer er meer duidelijkheid is over de verschillende ophaal of breng mogelijkheden zullen wij u hiervan
op de hoogte stellen. Voor nu willen wij u alvast hartelijk danken voor de vele kilo’s papier die wij dankzij u mochten
ophalen. Team, M.R/O.R., kinderen en ouders van Ibs Driezum

IBS Driezum sluit af met reünie
Om het schooltijdperk na meer dan 400 jaar in Driezum af te sluiten wordt er een film gemaakt en een boek met foto’s
door de jaren heen. Voor alle (oud)leerlingen, (oud)leerkrachten en direct betrokkenen van de IBS Driezum wordt op
zaterdag 20 juni een reünie gehouden.
Programma:
15.00 uur welkom
15.30 uur opening
15.45 uur tentoonstelling en activiteiten
17.30 uur warme hap en anekdotes uit de school
20.00 uur sluiting
Bij het afscheid worden herinneringen geboren, welke herinneringen heb jij? Kom ze delen op de reünie van IBS Driezum! De reünie wordt gehouden bij school op de Canterstrjitte in Driezum.
Voor meer informatie over de reünie, de film en het boek kunt u mailen naar reunieibs@gmail.com.

Vakantiegezin maakt verschil voor een kansarm kind
In 2014 heeft de regio Friesland van Europa Kinderhulp ruim 150 kansarme kinderen de vakantie van hun leven kunnen bieden. Dankzij vakantiegezinnen die hun huis en hart openstelden voor kinderen die het echt nodig hebben.
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch
of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Vakantieouder zijn draait om rust en regelmaat, om liefde en
aandacht voor kinderen die vaak opgroeien in troosteloze en moeilijke omstandigheden. Een vakantie in Friesland
geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om weer even kind te zijn. Meld je aan en maak een verschil in het leven van een
kind.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:

Franse kinderen: 4 juli – 24 juli en 18 juli – 6 augustus
Duitse kinderen: 13 juli – 31 juli, 24 juli – 10 augustus, 3 – 21 augustus
Belgische kinderen: 13 juli – 31 juli
Nederlandse kinderen: 20 juli – 7 augustus
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl.
Voor telefonische informatie kunt contact opnemen met Joke de Vries, 058 - 257 36 12
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Volop genieten...

Auto & Motorrijschool ARGUS

Ook in 2015 het adres voor je rijbewijs!
Broeksterwâld info@rijschool-argus.nl
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0653 533807

Nieuws van Biljartclub De Trye Wâlden
Op zaterdag 7 maart 2015 hield Biljartclub De Trye Wâlden uit Wâlterswâld weer het jaarlijkse biljarttoernooi. Het
was al de twintigste keer dat dit toernooi is georganiseerd.
Om 09.00 uur werden de eerste drie partijen opgestart, in de discipline Libre. Rond 12.00 uur was de laatste partij in
deze discipline afgelopen. Op dat moment had Johannes Bloem al een flinke stap gezet richting de eindoverwinning,
met in totaal 47 punten. Ook de hoogste serie werd door hem gemaakt, namelijk 13 punten. Op dat moment was
Berend Visser nog tweede met 43 punten en Rika Hoekstra derde met 41 punten. Meteen daarna werd de tweede
ronde opgestart, in de discipline Bandstoten. Ook deze ronde werd in drie uur tijd afgewerkt. Johannes was echt
in vorm, want hier maakte hij dertig punten. Datzelfde aantal werd ook gemaakt door Zweitse de Boer en Nanne
Iedema. De hoogste serie werd hier gemaakt door Anne Dantuma, namelijk 10 punten.
De derde ronde werd gespeeld in de discipline Driebanden.
Kenners weten dat dit de moeilijkste discipline is, de aantallen
punten lagen hier dan ook duidelijk lager.
Pieter v/d Bosch was met 10 punten de hoogste, gevolgd door
Theo de Jager, Dirk Koning en Lammert v/d Zwaag met elk 9
punten. Met vier punten was hier de hoogste serie voor twee
spelers, namelijk Dirk Koning en Meent Wiersma.
Om ongeveer 18.00 uur kon de wedstrijdleider na nog een interessante verloting met mooie prijzen de einduitslag van het
toernooi presenteren. Op zaterdag 5 maart 2016 zal dit toernooi
weer worden gespeeld.
Op de foto van links naar rechts: Theo de Jager, 3e plek, Johannes Bloem, eerste plek en Zweitse de Boer, 2e plek.

Nieuws van de Kennedymars
28 augustus start 22.00 uur

Met een splinternieuwe route én website -www.kennedymarsfryslan.nl - staat na een jaar van afwezigheid, de
mars weer op de kalender. Het wandelevenement staat dit jaar gepland op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus.

Nieuwe route

De route leidt u onder andere door het terpengebied en u kunt zelfs een glimp van de Waddenzee opvangen.

Inschrijven

Op onze nieuwe website staat alle info en vanaf 1 maart is de inschrijving open, voor de Kennedymars en de Nachtmarsen . Voor de dagtochten hoeft u zich niet vooraf in te schrijven.
28/29 augustus 2015

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.

Foarwei 14 Driezum 0511 421 109
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ONDERHOUD - RENOVATIE & HOUTBOUWBEDRIJF

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

mobiel: 0651 960 820

Zoekertjes
Mededeling

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:

Hier kan uw bericht komen

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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Te koop
advertenties
adverteren in de Dorpskrant?
éénmalig kan nu ook!
vraag naar de voorwaarden.
email naar

dorpskrantdriewa@gmail.com

Nieuws van Badmintonclub “It Plûmke”
Niet-badmintonner

Het is lang geleden dat we als vereniging iets van ons hebben laten horen. In dit seizoen hebben we alweer twee
toernooien gespeeld. Eind december konden we bij het introducee toernooi bij de jeugd en de senioren een grote
opkomst noteren. Bij dit toernooi heeft elk lid een niet-badmintonner gevraagd om met hem of haar het toernooi te
spelen. Op een sportieve en fanatieke manier zijn er deze avonden om de prijzen gestreden.

Jeugd 1e Falco en Simon 2e Jelle en Pieter 3e Remco en Sjoerd Gerben 4e Larry en Folkert
Senioren 1e Hans en Jan 2e Douwe en Wieke 3e Sierd en Brenda						
Jeugdtoernooi maart 2015

Vrijdag 6 maart hebben we een onderling toernooi gespeeld. Bij de jeugd waren er 9 leden die om de drie prijzen
hebben gestreden. Na vijf mooie wedstrijden waarin de standen dicht bij elkaar lagen mochten de volgende drie
leden met de waardebonnen naar huis: 1e Falco Braaksma 2e Meindert Boersma 3e Larry Bouma

Seniorentoernooi maart 2015

Bij de senioren waren er vrijdag 13 maart 15 leden die deze avond het tegen elkaar op moesten nemen. In 6 fanatieke wedstrijden konden de prijzen uitgereikt worden. De volgende 4 leden mochten met de waardebonnen naar
huis: 1e Sierd Boersma 2e Otte Visser 3e Marten Kooistra 4e Johan Koster
Mocht je zin hebben om deze mooie sport een keer te proberen dan ben je van harte welkom. Vrijdags in de Nije
Warf. info op www.itplumke.nl De jeugd speelt van 19.45 tot 20.30 uur en de senioren beginnen om 20.30 uur.

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

www.ludemabestratingen.nl

info@ludemabestratingen.nl

0519-250075
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Carla en Douwe Jan in Spanje
Hallo beste mensen in Driesum en Wouterswoude. Het is midden februari 2015 wanneer ik dit schrijf. Misschien een
goede gelegenheid om vanuit een zonnig, maar fris, Spanje wat van onze wederwaardigheden te laten horen. Zeven
jaar geleden zijn we vertrokken naar het zuiden, op zoek naar beter weer en avontuur. In de zomer voor ons vertrek
haden we een kleine bouwval in een piepklein dorp gekocht voor 18.000 euro. Carla kocht daar in de herfst nog wat
stukjes grond en een schuur bij.

Spaanse lessen

Het dorp Fornillos ligt aan de uitlopers van de Pyreneeën in het noorden van Spanje op 2,5 uur rijden van de Middellandse zee telde 38 bewoners waarvan veel boven de 70 jaar. Elk jaar was er dan ook wel een begrafenis. Veel huizen
stonden leeg en je moest ongeveer een kwartier rijden naar de dichtstbijzijnde supermarkt. Tijdens een lange reis in
Centraal Amerika, in de 80-er jaren, hadden we al wat Spaans geleerd maar door de kontakten in Fornillos leerden we
er nog veel bij. De Spaanse overheid stelt ook gratis lessen Spaans voor buitenlanders ter beschikking. Omdat bijna
niemand Engels spreekt is het leven een stuk makkelijker als je het Spaans machtig bent.
De lokale aannemer zette een nieuw dak op het huis en de rest heb ik in 2 jaar afgebouwd. Al doende wordt je zo
metselaar, tegelzetter, loodgieter en electricien. Nadat het klaar was heb ik nog wat buren geholpen met hun huizen.
Toen was er niks meer te doen voor mij, behalve te helpen in de huishouding. Dat laatste is geen sterk punt van mij dus
zochten we naar andere bezigheid.

Soort Marktplaats

Ook Spanje kent een soort Marktplaats waar veel bouwvallen op worden aangeboden. Elke zondag gingen we er op
uit om die te bekijken. Eenzelfde huis kan bij meerdere makelaars te koop staan en daarom zeggen ze nooit precies
waar je het huis kunt vinden. Maar Carla heeft een goed postduifgevoel en vond bijna alles. Prachtig mooie tochten,
we kwamen op plekken waar je als toerist nooit komt. Na wel 60 verschillende bouwvallen bekeken te hebben vonden
we iets op 7 uur rijden van Fornillos.
Ondanks de crisis in Spanje hebben we het huis in Fornillos na 8 maand goed kunnen verkopen. Vertrekken blijft twee
kanten hebben. Het dorp heeft ons geweldig opgevangen. We hadden er nieuwe vrienden gemaakt en die vonden dat
we hen in de steek lieten. Maar ja nieuwe uitdagingen lokken.

Familieland

Spanje is een echt familieland. Je oude moeder gaat niet naar het bejaardenhuis maar komt bij je in huis wonen. Daar
zitten dan al de werkeloze kinderen van 30 jaar op de bank voor de tv. Hoe klein je appartement ook is zelfs de schoonmoeder kan er nog bij. Er zijn veel gelegenheden waarop het huis nog verder gevuld wordt met andere familieleden
zoals de week voor Pasen, Oud en Nieuw of het dorpsfeest. De Kerst heeft hier maar 1 dag en is net als de verjaardag
een dag van weinig belang. Kinderen krijgen hun kadootjes niet met Sinterklaas of Kerst maar op 6 januari (drie koningen). Elk kind is hier zelf ook een koning en heeft de ouders als slaaf. Wel even wennen voor ons.
Ons huidige huis, dat inmiddels ook al weer klaar is, ligt in de provincie Murcia. Het ligt ver van de bewoonde wereld
maar heeft alle gemakken, veel privacy en een mooi zicht in het dal. Boerin Carla onderhoud de 4 hectare fruitbomen
met wat hulp van de buren. Fruit wil hier zeggen hard fruit dus olijven en amandelen. Spanje is verdeeld in drogeteelt
en irrigatieteelt. Hier is het droog en de bomen hebben het dan ook geregeld moeilijk. In 2014 heeft het bijna 8 maand
niet geregend. Pas in november hebben we hier hemelwater gehad. Met de laatste amandeloogst speelde ze breakeven en dan had ze de eigen uren nog niet meegerekend. Veel toekomst zit er niet in volgens ons. Het is een landschap
vol kleine terassen met bomen. Begin februari is de hele vallei wit en zachtrose van de amandelbloesem.

Betrekkingen met de politie

Ver van alles betekent een half uur rijden van het slaperige dorp, Ricote, waar we bij horen. Het rijdt hier fijn, weinig
verkeer en goede wegen. In 2008 kochten we een liter diesel voor 82 cent bij de supermarkt als je daar voor 30 euro
kocht. Het is inmiddels € 1,42 geweest. Vlak na afgelopen Kerst zag Carla op het industrieterrein in Murcia een prijs
van € 0,98. De wegenbelasting valt hier reuze mee. Voor de diesel Berlingo betalen we ongeveer 50 euro per jaar. Blijft
jammer dat garage Boersma hier geen vestiging heeft want er is geen garage met een totaalplan om ons mobiel te houden. We zijn inmiddels gewend aan de rijstijl: knipperlichten worden hier weinig gebruikt, een 6 baans verkeersplein
steek je recht over, als je langzaam wordt ingehaald ga je iets sneller rijden en we zien zelden een vlotte invoeger op
de snelweg. Spanjaarden hebben goede betrekkingen met de politie want er wordt vaak dubbel geparkeerd voor het
politieburo. Carla kreeg eens 100 euro boete voor een snelheids overtreding van 35 km. Als ze de boete binnen 3 week
betaalde kreeg ze 50% korting. Helaas kwam daar nog twee euro vijftig administratie kosten overheen.
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Alles is gratis

Nu hebben we ons oog op een stukje gerooide boomgaard laten vallen om er een modern volgend huis op te laten
zetten. Het moet kleiner worden, zonder trap en met brede deuren. De elektriciteitsleverancier is al 5 maand bezig om
te beoordelen of we daar aangesloten kunnen worden. Navraag leerde dat een uitspraak niet voor over 1,5 maand te
verwachten is. Onze huidige woning is na 9 maand aangesloten op het waterleidingnet. Opgenomen worden in het
ziekenfonds kostte meer dan een jaar. Maar dat laatste is dan ook de moeite waard. Alles is gratis behalve 60% van de
medicijnkosten.

Gezondheidszorg

Er bestaat ook een partikulier medisch systeem. Voor ongeveer een derde van de Nederlandse prijs hadden we hier
de eerste twee jaar een vier sterren verzekering. De wachtkamer zit vol medici, veel marmer en vriendelijk personeel,
elk onderzoek snel en dure medische apparatuur is overal voorhanden. De arts konstateerde bij mij een niet akute
liesbreuk. Wanneer ik tijd had voor een operatie. Nou vanmiddag wel zei ik. Nee, ik moest tot de volgende ochtend
wachten. Eenpersoonsziekenkamer, veel handen aan het bed en royaal met pijnstillers.
Misschien moet de Nederlandse minister van gezondheidszorg maar eens bij het Spaanse partikuliere systeem kijken
hoe ze het hier zo luxe voor veel minder geld voor elkaar krijgen. Nu we in het gratis ziekenfonds zitten moest Carla
acht maand wachten op een operatie aan haar pols. We zijn wel zeven maal voor onderzoekingen naar het ziekenhuis
in Murcia geweest ( één uur heen, één uur terug).

Wandelvereniging

We hebben ons aangesloten bij enkele van de vele wandelverenigingen in de buurt. Je kunt hier prachtige wandelingen
in de heuvels/bergen maken. De start kan bij de voordeur zijn maar ook op een uur rijden aan de kust. Hier wonen veel
Engelsen en die doen veelvuldig mee. Hebben we
een tocht in het weekend dan lopen er ook Spanjaarden mee die hun Engels willen verbeteren.
Wij spreken Spaans met hen en zij Engels met
ons. Meestal worden deze 3 urige tochten met
een groot maal in de dichtstbijzijnde bar of restaurant afgesloten. Uit eten doe je om ongeveer
twee uur ´s middags en is niet duur. Vanaf zeven
euro heb je een driegangendagmenu met wijn.
Als ze je eenmaal kennen is onze ervaring dat iedereen erg aardig is. In de wintermaanden worden we overladen met sinaasappels mandarijnen
en citroenen. In het voorjaar en zomer veel perzikken, abrikozen en tomaten. Carla maakt bijna
overal likeur, siroop of jam van. Iedereen spaart
glazen potjes voor haar. Ze weet nu ook raad met
amandelen en olijven. Dit laatste onder leiding van Encarna, onze 80 jarige beneden buurvrouw.
Inkopen doen doe je bij de Aldi of de Lidl want die hebben parkeerplek en die zijn ook nog eens overdekt. Stroopwafels,
drop, boerenkool, spekulaas en roggebrood hebben ze geregeld. Op de markt van Ricote kunnen we oude Kollumer
kaas kopen. Voor liefhebbers van wijn vol zon is Spanje een waar el Dorado. Onze leraar Spaans tipte ons dat de Verdejo
wijn erg lekker is en dat je pas vanaf 70 euro per fles proeft dat ie beter is dan een 3 euro-wijn.

Overnachtingen

Ondanks dat de taal ons toch nog wel eens parten speelt hebben we het hier naar onze zin en bestaan er geen plannen
om naar Nederland terug te gaan. Dat komt ook omdat Nederland wel naar ons komt. We hebben meer dan 100 overnachtingen per jaar. We zijn geen bed en breakfast, maar waren we er één, dan hadden we een goede bezettingsgraad.
De meesten vliegen op Alicante in ongeveer 2,5 uur en huren daar een auto. Ben je na de vlucht in anderhalf uur bij
ons. Wie langs wil komen moet wel even bellen 0034 - 608 124 798.
We zijn jullie nog niet vergeten en hopen dat het met ieder goed gaat. Wij hebben hele goede herinneringen aan onze
tijd in Driesum/Wouterswoude

Hartelijke groeten van Carla en Douwe Jan
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Voor wie kan een geleidehond een hulp zijn?
Inzamelactie: Geef uw oude mobieltje of lever lege cartridges in

Twee goede doelen helpen in één handeling: lever uw oude mobiele telefoon of lege cartridges in. Voor elk exemplaar
krijgt KNGF Geleidehonden een vergoeding van Eeko, de organisatie die de mobieltjes en cartridges recyclet.

Voor een werkende, bruikbare telefoon die op de lijst staat en kan worden gerecycled krijgt KNGF Geleidehonden € 3,- (via inzamelbox). (Blackberry, HTC, Imate, LG, MDA, Motorola, Nokia, Palm, Panasonic, Qtek,
Sagem, Samsung, Sendo, Sharp, Siemens, Sony Ericsson, SPV en YXDA)
Voor een bruikbare cartridge die op de lijst staat en kan worden gerecycled krijgt KNGF Geleidehonden €0,15 (via inzamelbox).(HP, Lexmark, Brother, Canon, Dell, Panasonic en Samsung) (andere merken kunnen ook ingeleverd worden
en worden gerecycled, maar zonder vergoeding)

Mensen met een visuele beperking

Slordig geparkeerde fietsen of vuilnisbakken, veel stoepen staan er vol
mee. Maar met een blindengeleidehond merk je daar niks van; hij leidt
zijn baas soepel om deze hindernissen heen. Ook brengt hij zijn baas op
commando voortvarend en kwispelend naar de bushalte, stationstrap of
informatiebalie. Bijzonder is dat de blindengeleidehond een commando
kan weigeren als er gevaar dreigt. Zo voorkomt hij dat zijn blinde baas per
ongeluk van een hoge kade de diepte in stapt.

Kinderen die extra steun nodig hebben

Blindengeleidehond, autismegeleidehond,
assistentiehond en buddyhond

Kinderen met een ziekte of handicap die visuele of motorische beperkingen met zich meebrengt, hebben het niet altijd
even makkelijk. Een lieve, goed opgevoede hond kan een geweldige steun voor hen zijn.

Kinderen met autisme

Sommige kinderen met autisme raken gebiologeerd op straat. Ze lopen plots weg of blijven juist staan. Dat kan gevaarlijke en lastige situaties opleveren. Als ouder bent u gedwongen uw kind altijd vast te houden. Naar buiten gaan met
uw kind of gezin samen, is hierdoor een groot probleem. Herkent u dit? Door uw kind te koppelen aan een getrainde
autismegeleidehond, verdwijnt het gevaar van weglopen en neemt de stress af.

(Oud-)geüniformeerden met PTSS

Sommige (oud-)militairen, -agenten of mensen met soortgelijke beroepen, kampen met angstaanvallen, nachtmerries,
slapeloosheid, sociaal isolement en andere PTSS-klachten. Een speciaal getrainde buddyhond van KNGF Geleidehonden kan een oplossing zijn. Deze zorgt voor rust, regelmaat en meer bewegingsvrijheid. Ook kent de buddyhond praktische vaardigheden waarmee hij zijn baas ondersteunt. Zo kan hij de baas wekken bij nachtmerries.

Mensen met een lichamelijke beperking

Je schoenen uittrekken of een pen van de grond rapen.
Eenvoudige handelingen voor wie geen handicap heeft.
Maar vanuit een rolstoel kost zo’n actie grote inspanning.
Een assistentiehond biedt uitkomst. Hij wordt speciaal getraind om binnens- en buitenshuis te helpen bij handelingen die de baas niet zelf kan of die veel pijn, moeite
en energie kosten. Met hulp van de hond wordt de baas
zelfstandiger en minder afhankelijk van anderen.   

Meer informatie kunt u vinden op
www.geleidehond.nl
Inzamelboxen staan in Dorpshuis de Nije
Warf en bij Compusoft in Driezum
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Winnaars sportprijzen uit Driezum en Wâlterswâld
Sporter fan it jier 2014

De jury heeft na lang beraad de winnaars van de sportprijzen en de cultuurprijs
van gemeente Dantumadiel bekendgemaakt. In de categorie ‘Sporter fan it jier
2014’ is dit jaar de 19-jarige schaatser Siewart Sjoerd Wiersma uit Wâlterswâld
in de prijzen gevallen. Hij behaalde dit jaar de eerste plaats op de marathon
competitie Regio Noord/Oost.
Het VIOD vrouwen beachsoccerteam is er met de prijs ‘sportploech van it jier
2014’ vandoor gegaan. De ploeg is dit jaar uitgeroepen tot Nederlands kampioen beachsoccer voor vrouwen.
De cultuurprijs gaat dit jaar naar stichting De Sûkerei uit Damwald voor hun bijdrage aan de cultuur van de gemeente.

Marathonselectie Friesland

Siewart deed afgelopen seizoen mee aan de marathon competitie van de Regio Noord/Oost. Deze competitie bestond uit tien wedstrijden op verschillende ijsbanen. Van de tien wedstrijden stond Siewart maar liefst zes keer op
het podium, waarvan twee keer op het hoogste schavot. Met een eindtotaal van 308,2 punten mocht Siewart zich de
absolute winnaar van deze competitie noemen. De prestaties van Siewart bleven niet onopgemerkt. Inmiddels maakt
Siewart deel uit van de Jong Talentengroep van de Marathonselectie Friesland en is hij alweer volop in training bij zijn
nieuwe ploeg.

VIOD Nederlands kampioen beachsoccer

Het vrouwenbeachsoccerteam van VIOD was één van de acht deelnemers van
de eredivisie beachsoccer voor vrouwen. Na een aantal spannende wedstrijden
wist het team van VIOD zich in de finale te plaatsen. Na een meeslepende strijd
versloeg VIOD de tegenstander en mochten de dames zich Nederlands kampioen beachsoccer noemen.

De cultuurprijs

Stichting de Sûkerei bestaat uit een groep vrijwilligers die een cultuurhistorisch museum in Damwâld beheren en
onderhouden. Het museum neemt bezoekers mee terug in de tijd naar de jaren 1900. Behalve het museum biedt de
stichting ook diverse andere activiteiten aan. Zo worden er activiteiten georganiseerd voor mensen in verpleeg- en
verzorghuizen en worden kinderen op een spelenderwijze bekend gemaakt met hun voorvaderen.
Voor de derde keer op rij werden dit jaar de sportprijzen en de cultuurprijs van
gemeente Dantumadiel uitgereikt. Dit jaar bestond de jury van de sportprijzen uit Hendrikje Talsma van RTV-NOF, Douwe Boersma van Omrop Fryslân,
wethouder Emke Peterson en ambtenaar sport Kelly van Dijk. De jury van de
cultuurprijs was gevormd uit wethouder van sport en cultuur Emke Peterson
en ambtenaar cultuur Ineke Boskma.

15

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.

Bovengronds mest uitrijden
Staatssecretaris Dijksma verlengt vrijstelling voor bovengronds mest rijden
Weer groen licht voor bovengronds uitrijden mest.

Kringloopboeren blijven de komende twee jaar hun eigen koeienmest bovengronds uitrijden! Vandaag staat de regeling in de Staatscourant. Rundveehouders krijgen de vrijstelling als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kringloopboeren verenigd in de VBBM en de NFW verzetten zich al jaren tegen de verplichte ondergrondse mestaanwending.

Ammoniakbeleid

‘Dat is slecht voor het bodemleven en draagt niet bij aan minder ammoniakuitstoot’, aldus de verenigingen. Het afgelopen jaar kenmerkt zich door toenemende vraagtekens over de maatregelen omtrent ammoniakemissie, gehanteerde
emissiefactoren en depositie. Er start een onafhankelijk onderzoek naar twintig jaar ammoniakbeleid door wetenschapper Jaap Hanekamp en onderzoeksjournalist Marcel Crok.
Critici van het eerste uur zijn de kringloopboeren. Hun boerenverstand gaf de doorslag om zelf gericht aan mestkwaliteit en mineralen efficiëntie te werken. Het jaar 2015 kan voor hen niet meer stuk: de mest legaal aanwenden waar
het hoort: boven op de grond.

Aanpakken bij de bron

De kringloopboeren pakken uitstoot van ammoniak bij de bron aan door een ander management toe te passen op
hun bedrijven. Het natuurlijk kringloopsysteem. Twee verenigingen in ons land richten zich op kringlooplandbouw:
de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Door alert te zijn op alle
mineralen in de kringloop en in te zetten op een eiwitarmer rantsoen sturen zij aan op dierlijke mest met aanzienlijk
minder ammoniak. Bovendien staat bodemgezondheid centraal bij kringloopboeren.

Mest ingraven

De wettelijk verplichte wijze van ondergronds mest aanbrengen past niet in een natuurlijk kringloopsysteem. Het
verstoort het bodemleven of zoals een kringloopboer treffend motiveert: ’Een koe graaft zijn mest ook niet in. Lucht,
licht en micro organismen zorgen voor het natuurlijke proces dat de mineralen uit de mest in de bodem brengt.’ Kringloopboeren hoeven dankzij hun goede kwaliteit mest veel minder kunstmest te gebruiken. Een win-win situatie voor
het milieu en hun kostprijs.
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Tel: 0511-548 596 Email: info@noardlikefryskewalden.nl

Soos 55+ naar spitkeet in Harkema

Frysk buffet

Op dinsdag 21 april aanstaande, is er een reisje naar de Spitkeet in Harkema. Wij vertrekken om 13.15 uur vanaf de
“Nije Warf”, want men verwacht ons om 14.00 uur in Harkema, waar de koffie of thee met iets lekkers erbij, voor ons
klaar staat. Hierna krijgen we dan een rondleiding en om ongeveer 17.00 uur sluiten wij af met een Frysk buffet. De
kosten voor deze middag bedragen € 35,00 per persoon en opgave voor 18 april bij:
Sjoukje van der Zwaag, tel: 421 982 of Boukje Bakker, tel: 242 694.

Huiskamer haken en crea workshops
donderdag van 19.00 tot 21.30
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Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
Ooievaarsnest opgeknapt
Bij camping Botniahiem van de familie De Jong aan de Doniawei 95 in Damwâld heeft onze
vogelwacht vele nestkasten hangen in het bosgebied rondom de camping. Ook is hier al langere
tijd een ooievaarsnest aanwezig. Recreatieondernemer Brant de Jong had afgelopen jaar al
aangegeven dat het kunstnest voor ooievaars aan een grote onderhoudsbeurt toe was, echter als
de paal niet al te stevig meer staat is dit een lastige klus om bovenin te kunnen komen.
Gelukkig had onze vogelwachtleden Jasper van der Veen en Egbert Holwerda hiervoor een goede
oplossing. Eerstgenoemde had hierover contact gehad met Schilderwerken Wyger Smits van de
Moarrewei 22 in Damwâld, die kosteloos een hoogwerker beschikbaar stelde voor de vogelwacht.
Zo konden Jasper en Egbert met hulp van Brant de Jong de omstandigheden voor de ooievaars
optimaliseren voor het nieuwe broedseizoen. Nu is het wachten op de komst van een broedpaar!

Opknappen ooievaarsnest op zaterdag 28 maart 2015 (foto Lies de Jong).
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Nieuws van de vogelwacht
Weidevogelborden van VALD
Vogelwachten werken in Fryslân samen met agrarische natuurverenigingen, om gezamenlijk te
komen tot een optimaal beheer voor weidevogels. Zo werkt onze vogelwacht nauw samen met
ondermeer de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel (VALD). Het VALD maakt
onderdeel uit van koepelorganisatie Noardlike Fryske Wâlden (NFW), die in Burgum is gevestigd.
Het VALD heeft informatieborden geplaatst bij haar weidevogelmozaïeken, zoals de speciaal voor
weidevogels beheerde agrarische gebieden worden genoemd. Het mozaïek heeft betrekking op
een soort van lappendeken in het landschap: extensief beweide percelen met een korte grasmat,
kruidenrijke percelen met een latere maaidatum, plasdrasgebieden met water op het maaiveld,
etc. Om het publiek te attenderen op de inzet van alle betrokkenen bij dit weidevogelbeheer, zijn
er ondermeer op de Kolkensloane en de Wâlddyk in Driezum informatieborden aangebracht door
het VALD gedurende het broedseizoen voor de weidevogels.

Informatiebord van het VALD aan de Wâlddyk te Driezum (foto Jan Jelle Jongsma).
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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Avondvierdaagse
Nieuws over de Avond4daagse

Van 11 t/m 15 mei gaat de tweede vierdaagse in onze
dorpen plaatsvinden, doordat in deze week Hemelvaartsdag ( donderdag ) valt wordt er op deze dag niet gewandeld.
Voor de mensen die vrijdag ook niet kunnen wandelen
zou er dan 1 dag te weinig gewandeld kunnen worden,
maar om voor een medaille in aanmerking te willen komen is dat geen probleem want de reglementen van de
avond4daagse geven aan dat je ook na 3 dagen wandelen recht hebt op een medaille.
Deze krijg je dan op woensdag uitgereikt.
Kijk voor meer informatie op www.sportdriewo.nl,
Alvast veel wandel plezier toegewenst, en tot ziens op
11 t/m 15 mei
Start bij de Nije Warf
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Klavertje 3 wandeltocht
Nieuws van Sportkoepel Driezum-Wâlterswâld

Op zaterdag 2 mei organiseert Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld de Klavertje 3 wandeltocht Deze nieuwe tocht slingert zich door de mooie Friese Wouden en het pittoreske Dokkum. Omdat de Klavertje 3 wandeltocht begin mei georganiseerd wordt, is deze uitermate geschikt als laatste trainingstocht voor de Elfstedentocht en als opwarmer voor de
in augustus georganiseerde Kennedymars Fryslân. Er kan gekozen worden uit drie afstanden namelijk de 20, 40 of 60
kilometer. Er zijn drie lussen van 20 kilometer die elk bij hetzelfde punt starten en finishen namelijk Dorpshuis de Nije
Warf te Wâlterswâld.

60 km kan alleen tussen 7.00 en 7.30 uur gestart worden.
40 km start van 7.30 tot 11.15 uur.
20 km start van 7.30 tot 14.00 uur.
Het inschrijfgeld voor deze prachtige tocht bedraagt € 6.- voor de 60 km, € 4.- voor de 40 km en € 2.50 voor de 20 km
Kijk voor meer informatie op www.sportdriewo.nl Start bij de Nije Warf

Nieuws Koninklijke Damstra Installatietechniek BV
Koninklijke Damstra Installatietechniek BV viert 105-jarig jubileum met open dag gericht op de toekomst.

Van de eerste activiteiten van Damstra in Driezum in 1908 is geen bewijs. De
koop van een pand in 1910 voor de wagenmakerij van Sietse van der Wiel is
wel in geschriften vastgelegd. Hiermee legde Van der Wiel de basis voor Koninklijke Damstra Installatietechniek BV.

Drang naar kennis

Damstra wordt inmiddels geleid door de vierde generatie en is specialist in alle
aspecten van de installatietechniek, waaronder duurzame installaties. Wie samenwerkt met Damstra zal merken hoe groot de honger is naar elke innovatie,
de nieuwste toepassingen en vernuftige technieken. Die drang naar kennis en
verbetering zorgde ervoor dat Damstra zich gespecialiseerd heeft in duurzame
oplossingen. Daarmee richt het bedrijf zich op de markt van duurzaam wonen/
werken/recreëren, slimme installaties en energiebesparing.

Opendag 18 april 10.00 tot 16.00 uur

Het bedrijf viert op zaterdag 18 april haar 105-jarig jubileum met
een open dag gericht op de toekomst. De open dag in Driezum
staat in het teken van duurzaam wonen/werken/recreëren, slimme installaties en energiebesparing.
Als installateur is Damstra nauw betrokken en actief in het creëren
van duurzame oplossing voor onder andere de woon- en utiliteitsbouw en presenteert zij tijdens de open dag graag de nieuwste
oplossingen op dit gebied.
Bezoekers kunnen onder andere kennis maken met zonnepanelen, zonneboilers, LED-verlichting, laadpalen en energiemonitoring. Tijdens de open dag maken de bezoekers onder andere kans
op een Remeha cv-ketel en een Honeywell Evohome-systeem.

Taeke Damstra in museum Westergeast

Voor alle jonge bezoekers is er een playground; de Technobiel en Techniekstand van OTIB waarbij kinderen op allerlei
manieren van techniek proeven en experimenten uitvoeren.

Koninklijke Damstra Installatietechniek Kolkensloane 4, 9114 AG Driezum
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Zendingsdienst 17 mei
Zondag 17 mei is er in de Gereformeerde Kerk van Driezum - Wâlterswâld aan de Foarwei 29 te Wâlterswâld
om 10.00 uur een zendingsdienst.

Gevluchte Iraniër

In deze dienst zal voorgaan dhr. R. Timmerman. Verder zal Kaleb een gevluchte Iraniër die zijn land, familie en vrienden
heeft moeten achterlaten voor zijn geloof in onze Here Jezus vertellen over zijn ervaringen. Hij heeft een indrukwekkend en aanstekend getuigenis van zijn geloof. Hij heeft het met zijn broeders en zusters in Iran vaak moeten doen met
overgeschreven Bijbelteksten die snel weer konden worden vernietigd, zodra er gevaar dreigde…
Na de dienst is er gelegenheid voor koffie en thee. De toegang is gratis. Wel is er
een collecte die ten goede komt aan St. Antwoord.
We zien jullie graag zondagmorgen 17 mei.
De Zendings- en Evangelisatiecommissie Gereformeerde Kerk Driezum - Wâlterswâld
Meer informatie over St. Antwoord kunt u vinden op www.antwoord.org.

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
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Aircoservice
vanaf € 85.Dokkummerloane 6
9113 AN Wâlterswâld

Tel. 0611 115 295

info@autoservicejanhoekstra.nl
www.autoservicejanhoekstra.nl

Dodenherdenking op maandag 4 mei
Het thema van dit jaar is : Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.

In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds
niet vanzelfsprekend. Dat doet de vraag rijzen hoe het verhaal van de verschrikkingen van onderdrukking en bezetting
blijvend kan worden gehouden, en hoe ons oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit.
Deze tekst is in geschreven door Maurice Adams, hoogleraar aan Tilburg University en bestuurslid van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei.

Dodenappél

De dodenherdenking in Driezum op maandag 4 mei, wordt gehouden bij het monument
voor de oorlogsslachtoffers van de 20e eeuw en het beeld “Hoeder fan ’e frede”. Op de plaquette naast het beeld staat de tekst: Frede, net inkeld wûn út it ferline mar ek as opdracht
foar no en yn ’e takomst. Tijdens het dodenappél zullen kinderen van de basisscholen de
namen voorlezen van de slachtoffers wiens namen op het monument geschreven staan en
van de Engelse militairen die begraven zijn op het kerkhof bij de Hervormde Kerk. Aansluitend wordt er een gedicht voorgelezen Hierna volgt de stille tocht naar de graven van de
vier Engelse militairen alwaar men een bloem bij de graven kan leggen.
Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Toespraak en kranslegging

Dhr. L. Blees zal een toespraak houden. Er zal een krans worden gelegd namens de bevolking van Wâlterswâld en Driezum. Daarna krijgen de nabestaanden en dan de overige aanwezigen, gelegenheid een bloem bij het monument te leggen. De muzikale omlijsting en het
spelen van de Taptoe wordt verzorgd door muziek vereniging Excelsior.
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de herdenking om 19.20 uur, bij het monument op de hoek Tsjerkestrjitte/Canterstrjitte.

Geschiedenis graven Engelse militairen

Op 27 februari 1942 werd boven Driezum een Engelse bommenwerper door een Duitse jachtvlieger uit de lucht geschoten. Vier van de vijf bemanningsleden van de Engelse Royal Air Forse kwamen daarbij om het leven namelijk Sq/
Ldr Leslie Hugh William Parkin, Sgt. Douglas John Sandlin, Sgt. Wilfred Whittam en Sgt.Edmund Sydney Ayton.
Op maandag 2 maart 1942 werden de Engelse luchtmachtmilitairen naar hun laatste rustplaats op het kerkhof in
Driezum gebracht. De stoffelijke resten van Sergeant Wilfred Whittam waren gering en vermengd met de stoffelijke
resten van zijn Squadron-leider Leslie Huch William Parkin. Dit kwam doordat het vliegtuigwrak grotendeels ontplofte
en uitbrandde. Dat is dan ook de reden waarom deze beide militairen de kist en het graf delen. Op de graven stonden
eerst zwarte houten kruisen. Na de oorlog werden het witte kruisen. Rond 1953 kregen alle Engelse oorlogsgraven de
huidige kalkstenen grafmonumenten.

4 mei Herdenking
Maandag 4 mei 19.20 uur
Bij beeld “Hoeder fan ‘e frede”
Hoek Canterstr. - Tsjerkestrjitte
Driezum
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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
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Nieuws van Excelsior
Federatiefestival:
We kunnen terugkijken op een mooi federatiefestival afgelopen zaterdag 28 maart.
Overdag het solistenconcours, waar ook leerlingen van Excelsior aan meegedaan
hebben. Hierbij de uitslag:
Naam
Niveau
Eindscore
Instrument
Marijke Kommerie
Aanmoediging
82 punten
Snaredrum
Marco Kommerie
Aanmoediging
82 punten
Snaredrum
Folkert Bremer
Junioren
83 punten
Cornet
Patrick Vledder
Senioren
82 punten
Cornet
Gouden Spiker Festival:
Op zaterdag 11 april gaat Excelsior naar Ureterp, hier is het Gouden Spiker Festival.
Dit festival wordt jaarlijks georganiseerd en het biedt amateur-orkesten een
mogelijkheid tot een prachtig optreden voor publiek. Ieder jaar wordt er per divisie
een verplicht werk aangewezen zodat iedereen gelijk kan worden beoordeeld.
Daarnaast wordt er door de verenigingen zelf een mars, koraalbewerking en
solistisch werk uitgezocht en uitgevoerd.
Concert:
Op zaterdag 30 mei geven we weer een concert! Dit keer in samenwerking met het
slagwerkensemble De Wâldsang. In de Nije Warf om 19:30 uur! Allen van harte
welkom.
Oud papier:
Excelsior gaat de oud papier route van de Iepenbiere Basisskoalle Driezum
overnemen. Waarschijnlijk zal in juni de eerste keer zijn.

Irma’s High Tea
& by Frederika workshops

Ben je jarig, wil je een keer iets leuks doen met vrienden
of vriendinnen, heb je een buurtuitje, vrijgezellenfeest
of iets anders?
En zin in een high tea en/of workshop?
Dan willen wij dit graag voor je organiseren!

Neem een kijkje op onze website en bel of mail gerust
voor meer informatie.

www.irmashightea.nl

Dokkumerloane 30
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Dorpsfeest 2015
Van 3 t/m 7 juni feestterrein Driezum
Wij hebben voor het dorpsfeest 2015 weer geprobeerd een gevarieerd programma samen te stellen waarbij er voor elke leeftijdscategorie iets leuks valt te beleven.

Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag 3 juni:

Kaatswedstrijd, aanvang 17.30 uur. Leeftijd: vanaf 13 jaar.
Partuur: minimaal 1 vrouw, maximaal 1 ervaren kaatser. (Uitzonderingen voorbehouden)Opgeven bij : Klaas Zwart
0649 345 035

Donderdag 4 juni:

Kinderspelen voor de basisschooljeugd. Aanvang: 13.15 uur.
Westernavond, met spelelementen zoals spijkerslaan, rodeostier, eiergooien, pokeren, etc.
Aanvang: 20.00 uur. Opgeven op het terrein.

Vrijdag 5 juni:

Optocht. Aanvang: 9.00 uur. Thema: “Speel je spel”
Opgave bij : Simone de Vries 0627 444 533
Kindervrijmarkt. Aanvang: 14.00 uur.
Gekostumeerd volleybal.
Opgeven bij: Meta Wielstra 0511 445 835
Muziek. Deze avond treedt de feestband “BAMM BAMM” op.

Zaterdag 6 juni:

Herhaling optocht. Aanvang:10.30 uur.
Matinee met prijsuitreiking. Aanvang 13.00 uur.
Kuipsteken. Aanvang: 15.00 uur.
Optreden van “De Kolkenblazers”. Aanvang: 20.30 uur.

Zondag 7 juni:

Gezamenlijke kerkdienst. Aanvang: 14.00 uur.
Wij hopen jullie allen te zien op het feestterrein in Driezum*. De spultsjes komme by it fuotbalfjild.
De tsjinst is yn ‘e tinte.
*Der komt noch in boekje hûs-oan-hûs, hjir komt alle info wat útgebreider yn.
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b19-P

Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Nieuws van de Speeltuin ‘Us Fertier’
Nieuwe toestellen

In 2014 zijn er diverse nieuwe toestellen geplaatst en zijn er onderdelen vervangen van de bestaande speeltoestellen. Tevens zijn er toestellen verwijderd en is er
onderhoud aan het groen gepleegd.

De ingang aan de M. Hofstrastrjitte is dicht gemaakt i.v.m. met de veiligheid van
de kinderen zoals op een eerdere vergadering van het dorpsbelang is besproken.
Deze is verplaatst naar de kant van de Freulestrjitte. Bovendien is daar ook het
bord van Us Fertier geplaatst. Wij zijn van plan de picknickbank dit jaar te vervangen.

Feestmiddag 20 jarig bestaan van de speeltuin

Aangezien de speeltuin dit jaar 20 jaar bestaat, is dit een mooie gelegenheid om hiervoor een gezellige middag te organiseren. Deze zal plaatsvinden op woensdag 27 mei. Verdere informatie volgt nog.

Collecte Jantje Beton

Dit jaar werd voor het eerst mogelijk gemaakt dat er een collecte kon worden gehouden van het Jantje Beton fonds.
Er zijn diverse vrijwilligers aan het collecteren geweest, waarvoor onze dank. De collecte heeft €318,80 opgebracht.
Hiervan gaat de helft naar de kas van de speeltuin. Ook iedereen bedankt voor het geven aan de collecte.

Nieuwe speeltuincommissieleden

Momenteel bestaat de speeltuincommissie uit drie leden. Aan het eind van het seizoen zullen er twee leden aftreden.
Tijdens de ledenvergadering van het dorpsbelang hebben zich er twee nieuwe commissieleden aangemeld.
Wij zij nog op zoek naar 2 a 3 nieuwe commissieleden. Dus wil je twee a drie avonden per jaar vrij maken om te vergaderen en zo nu en dan eens een uurtje tijd hebt voor extra zaken, meld je dan aan bij Jeltsje Reitsma.
Dit kan via jeltsjereitsma@hotmail.com of via 0511 424 884.

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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Bouwkundig Bureau
B o s g r a a f

ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
W a l d h e e m

9

-

9 1 1 3

P S

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

-

W â l t e r s w â l d

T
M
E
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0511 425753
06 83408433
info@bbbosgraaf.nl
www.bbbosgraaf.nl

Gerard Fennema
0611 031 337
gfennema@knid.nl

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

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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Kerkdienstenrooster tot 21 juni
Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron” WW

Noordbergum
Driezum
Driezum
Dokkum

ds. J. Jongsma
ds. K.D. Smit
Hemelvaartsdag
ds. L.G. Boonstra
ds. L.G. Boonstra
ds. J. Jongsma
ds. R. Prins

Driezum
Dokkum
ds. J. Jongsma
Harkstede
Harkstede
Driezum
Buitenpost

ds. J. Jongsma
ds. J. Jongsma
ds. T. Dijkema
ds. E. Dwarshuis
ds. M. Boersema
ds. J. Jongsma
ds. M. de Meij

Driezum
Driezum
Enumatil
Drachten-Nijega
Blije/Holwerd
Driezum
Drogeham

Ds. J.M. Viergever
Ds. J.M. Viergever
Ds. L.W. v.d. Sluys
Ds. L.W. v.d. Sluys
Ds. M. van Kooten
Ds. M. van Kooten
Dr. P. Vermeer
Dr. P. Vermeer
Prop. K.H. Bogerd
Em. Ds. J.H. Daalen
Em. Ds. J.H. Daalen
Prop. K.H. Bogerd
Prop. K.H. Bogerd
Ds. L.H. Oosten

Onstwedde
Onstwedde
Nijkerkerveen
Nijkerkerveen
Elspeet
Elspeet
Wezup
Wezup
Kootwijk
Nijkerk
Nijkerk
Kootwijk
Kootwijk
Driezum

Prop. Abbink
Prop. Abbink
Prop. K.H. Bogerd
Prop. K.H. Bogerd
Kand. J. Geerts
Kand. J. Geerts
Kand. J. Domburg
Kand. J. Domburg

Vriezenveen
Vriezenveen
Kootwijk
Kootwijk
Heiligerlee
Heiligerlee
Alphen aan de Rijn
Alphen aan de Rijn

Ds. R. de Pee
Ds. Mol
Ds. Koppe
Dhr. G. Riemersma
Ds. Fraanje
Ds. H. de Vries
Dhr. L. Blees
Dhr. K. Dijkshoorn
Ds. Adema
Dhr. L. Blees

Feanwâlden
Opeinde Sm.
Broeksterwâld
Wetsens
Drachten
Dokkum
Damwâld
Nij Beets
Metslawier
Damwâld

1e Pinksterdag

Dhr. J.Y. v.d. Wal

De Westereen

2e Pinksterdag

Veenklooster
Ds. J. Bakker
Dhr. G. Riemersma
Dhr. L. Blees

Feanwâlden
Wetsens
Damwâld

Dhr. J.Y. v.d. Wal
Dhr. L. Blees
Ds. Lof
Dhr. G. Riemersma

De Westereen
Damwâld
Leeuwarden
Wetsens

zondag 19 april
zondag 26 april

Dienst om 9.15 en 13.45 uur

ds. M. Buitenhuis
ds. J. Jongsma
ds. J. Jongsma
ds. K.D. Smit

14.00 DD

zondag 3 mei
zondag 10 mei
donderdag 14 mei

Hemelvaartsdag

zondag 17 mei
zondag 24 mei
zondag 31 mei
zondag 7 juni

Pinksteren
13.45 DD
HA

zondag 14 juni
zondag 21 juni

Hervormde Gemeente Wâlterswâld
zondag 19 april
zondag 26 april
zondag 3 mei
zondag 10 mei
donderdag 14 mei

Hemelvaartsdag

zondag 17 mei
zondag 24 mei
maandag 25 mei

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

zondag 31 mei
zondag 7 juni
zondag 14 juni
zondag 21 juni

VHA

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld
zondag 19 april
zondag 26 april
zondag 3 mei
zondag 10 mei
donderdag 14 mei

Hemelvaartsdag

zondag 17 mei
zondag 24 mei
maandag 25 mei
zondag 31 mei
zondag 7 juni

Gemeentezondag
lofprijsdienst

zondag 14 juni

tentdienst

zondag 21 juni

Dienst om 9.15 uur en 14.00 uur

Diensten 9.30 en 14.00 uur
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Tel. 0511 – 789 318 / Mob. 06 – 254 472 37
Driezum – www.rietdekkersbedrijftenhoven.nl
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Oer War-dy en de “Walthiemtochten” (2)
It sportterrein

Om sporte te kinnen moast der fansels wol in oefenterrein komme.
Der kaam in adfyskommisje dy ’t besykje soe om hjir as dêr yn Wâlterswâld in geskikt terrein te finen. De trije leden
fan dizze kommisje wienen: Hindrik van der Valk, Mark Jacobs en Heerke Boonstra.

Beswieren

Der waard besocht om it stik lân tsjinoer de Mearikker (eastlik fan “De Nije Warf” dat no faak as feestterrein brûkt
wurdt) foar de sport brûke te meien. De eigner fan doe hie lykwols hiel wat beswieren, sadat it net trochgean koe.
Dêrnei waarden prikken yn it wurk steld om it stik lân dat fanôf de Bakkershoeke westlik fan de Tsjerkeloane lei, foar
de sportdoelen yn te rjochtsjen. (Letter is it alhiel beboud en no steane dêr de wenningen fanôf de pastorije fan de
Frijmakke Griff. Tsjerke nr.1 oant en mei it hûs fan Jan en Nanda Bosma nr.35) Mar hjir kamen ek safolle beswieren op
it aljemint, dat it net troch gean koe.

Oanbod

Hindrik van der Valk bea doe oan om by syn pleats op in stik lân te oefenjen. Dat lei lykwols in moai ein út ‘e kinken en
boppedat sieten der nochal wat grippels yn en de fuotballers woenen “de bonken net brekke”. Dus dat gie ek net troch.
Likemin as it oanbod fan in stikje lân troch Germ Uilkes Dijkstra, dat benei ek oan it ein fan de Dokkumerloane lei.
Op in stuit kaam Teake Hoekstra mei in prachtich oanbod. Teake en Martsje wennen oan de Foarwei nr. 24. De Presterikker mei de bebouwing wie der doe noch net. Teake hie achterhûs in appelhôf mei gâns fruchtbeammen. Hy bea
oan dat Wardy hjir har oefenterrein fan meitsje mocht. De leden moasten dan sels earst wol de beammen der út helje
en de gatten sljochtsje! De opperflakte fan de tún foldie lang net oan de foarskreaune maten fan in fuotbalfjild, mar
men soe dan dochs begjinne kinne.

Skep en bile meinimme

Mei jeugdige oermoed waard dit troch de jonge sportminsken mei beide hannen oannaam. It soe de kommende sneon
fuort mar wurde. “Om sân oere by Teake-Mat de appelhôf slope. Skep en bile meinimme!”

Mar wat barde?

Dyselde wyks noch krige Teake in brief fan de Gemeente Dantumadiel dêr’t yn stie dat syn beammetún
yn it útwreidingsplan fan Wâlterswâld lei. De beammen soenen op in doer roaid wurde troch de gemeente en hy soe dan in fergoeding krije fan 10 gûne per beam. Der stiene wol mear as 100 fruchtbeammen.
It wie dus wol begryplik dat Teake syn oanbod ek dyselde wyks wer ynluts. De jongerein hoegde sneon net yn aksje te
kommen.
Nei al dizze tûkelteammen wie it Mark Jacobs dy ’t syn stikje lân dat achter de Frijmakke Grifformearde tsjerke lei,
beskikber stelde as oefenterrein. It hie, krekt lykas de earder neamde appelhof, lang de foarskreaune ôfmjittings net
fan in offisjeel sportterrein, mar de sportminsken hienen dan dochs in plakje dêr’t se begjinne koenen. Op dit kampke
lân moast earst ek noch it ien en oar dien wurde.

Strewelleguod

Op in sneon teach men meiïnoar oan it wurk. It strewelleguod njonken de sleatsjes oan beide kanten waard opromme
en allyksa de âlde kramtried freding. Op it plak dêr’t eartiids in âld bargehok stien hie moasten no in pear doelpeallen
stean. De betonflier dy’t der noch lei waard opromme. By dit skreppen skuorde Fokke Heikamp syn hân sadanich iepen
oan in roastige spiker dat er der mei nei de dokter moast. Fierders ferrûn alles sûnder ûngemakken.
It kûlisse wâldkampke waard dy deis troch entûsjaste jonge minsken omtsjoend ta in smûk mini sportfjildsje. Neidat
de doelpeallen yn de grûn set wienen koe men tefreden nei hûs ta gean. Der wie no in oefenfjildsje en it sporten koe
oangean.
WKJ Gersmoanne 2015.
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Adverteerders in deze dorpskrant
Rentmeester financieel advies Damwâld
Terpstra electronica Dokkum
Autobedrijf Bert Zijlstra Damwâld
Dorpshuis Nije Warf 
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Argus autorijschool Broeksterwâld
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Spar Boonsta Dokkum
Hamersma-bouwkundigadviesburo Driezum
Appie Postma onderhoud - renovatie & houtbouwbedrijf Wâlterswâld
Boonstra Multiklus Driezum
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Ludema Bestratingen Dokkum
It Sneuphok Driezum
Rijschool Jan van der Heide Wâlterswâld 
Van Tuyl Loonwerken Driezum
Henk Kooistra Autoschadespecialist Surhuisterveen
Frutsels en Meer Wâlterswâld
Chris Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
Feddema Vogels Wâlterswâld
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
De Friese Wouden Team Westereen e.o.
Irma’s “High Tea” Wâlterswâld
Van der Galien Recycling Wâlterswâld 
Klaas Zwart Handelsonderneming Driezum
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
Van der Wal Auto’s Dokkum
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Braaksma Schildersbedrijf Wâlterswâld
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Bosgraaf Bouwkundig Bureau Wâlterswâld
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Dierenarts De Boer Damwâld
Postma Verhuur Driezum
Gewoan Geertje kapsalon Wâlterswâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf Damwâld
T. van der Veen Elektrotechnieken Driezum
Rietdekkersbedrijf ten Hoven-Driezum.
Meta Groot Antink tekstverwerking en websiteteksten Driezum
Antje Dijkstra Administratie Wâlterswâld
Café Us Thús Driezum
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Tom Meindertsma 2 wielers Dokkum
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Rabobank Noordoost Friesland 
Klussenbedrijf Gerrit den Hartogh Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
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Zoekertjes
Gevraagd

Vrijwilligers voor de Kennedymars
vrijdag 28 en-of zaterdag 29 augustus
aanmelden via
info@kennedymarsfryslan.nl
of tel. 0511- 423 427
www. kennedymarsfryslan.nl

Oproep

Wie komt ons helpen om de speeltuin
in Driezum op orde te houden.
info bij Jeltsje Reitsma
jeltsjereitsma@hotmail.com
of via 0511 424 884

Gevraagd

Haarmodellen voor kappersopleiding
zowel dames/heren korte modellen
Willie Hoekstra
Tel. 0511 424 548 - 0637 317 351

Mededeling
IBS reünie

20 juni 2015
van 15.00 tot 20.00 uur
info

reunieibs@gmail.com

Voor (startende)
ondernemers, ZZP’ers en
freelancers







Mededeling

zaterdag 30 mei 19.30 in de Nije Warf
Concert Excelsior i.s.m. slagwerkensemble de Wâldsang

Boekhouding
BTW aangifte
Aangifte inkomstenbelasting
Jaarrekening
Debiteurenbeheer
Advies

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

35

Ondernemer in de schijnwerpers
Autobedrijf Zijlstra vindt zijn oorsprong 30 jaar terug.
Toen Bert Zijlstra niet werd aangenomen bij de monteursopleiding na de LTS en er ook geen werk te vinden was,
is hij maar voor zichzelf begonnen en huurde in Damwâld
een kippenschuur voor 60 gulden per maand. Hiervoor
had hij al jaren auto’s thuis in de tuin te koop, handelde
in brommers, konijnen en kamerplanten. De handel zit
hem in het bloed.
Na een paar jaar is een pand aan de Trekwei in Damwâld
gehuurd wat later is gekocht. Een gedeelte hiervan is
vroeger een oude timmerfabriek geweest en het nieuwere gedeelte hebben de milieuboeren in gezeten.
Er is mooi wat ruimte binnen zodat alle Amerikaanse klassiekers niet buiten hoeven te staan. Op zijn meest staan er
zo’n 50 stuks en ook nog een paar Ford 20/26M’s, een oude hobby van vroeger. De 7e auto die Bert ooit heeft gekocht is een groene Ford stationwagon van 1972. Deze heeft hij in 1981 van de sloop gered voor 75 gulden. Hij wordt
momenteel volledig gerestaureerd.

Momenteel hebben wij 3 monteurs in dienst: Fokke, Siepie en Ulbe die allemaal al tussen de 20 en 27 jaar hier aan
het werk zijn. Fokke is voornamelijk bezig in de spuiterij afdeling: schuren, spuiten, schades taxeren en klaarmaken
en complete restauraties. Ulbe en Siepie houden zich met de andere reparaties bezig, waarvan Siepie de APK doet en
Ulbe gespecialiseerd is in elektrisch/bedrading. Alle reparaties worden uitgevoerd evenals winter/vakantiebeurtjes,
winterbanden, airco’s, noem maar op. Handel en reparaties zijn van Amerikaanse maar ook van alle merken Europese auto’s.
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Wij hebben vrijwel geen Europese
auto’s staan, maar mocht u een
gebruikte of nieuwe auto nodig hebben, kunnen wij daar zeker ook voor
zorgen! Bijna alle USA cars worden
door Bert zelf in Arizona of elders in
de States aangekocht. Dit komt ook
doordat hij zo kritisch is en het hem
direct niet goed genoeg is.
Zo’n beetje om de twee maand een
tripje naar Arizona omdat daar eigenlijk geen winters zijn en dus ook
geen zout op de wegen zodat de
auto’s daar vandaan altijd klokgaaf
zijn. Frisse auto’s, 1ste eigenaar, low
miles zijn de auto’s die hij zoekt.

Door recessie en de onzekerheid over de
nieuwe oldtimerregeling heeft de handel
in 2013 vrijwel stil gelegen en hebben
we ons noodgedwongen op het buitenland moeten focussen, waardoor veel
van onze klassiekers nu geëxporteerd
worden naar België en Duitsland, maar
ook naar Italië, Rusland etc.
Onze vertrouwde werkplaats heeft een
vaste klantenkring van wie sommigen
al zo’n 30 jaar klant bij ons zijn! Bij deze
willen we dan ook onze klanten heel erg
bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons! Hebt u belangstelling om
ook eens een kijkje bij ons te nemen,
de koffie staat 6 dagen per week voor u
klaar!

Autobedrijf Zijlstra

Trekwei 3, 9104 AB Damwâld.
Tel. 0511 422 201
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“De Pen”
Hallo wij zijn Jan Pieter en Annie den Hartogh.

Wij wonen in juni 31 jaar op de Singel 18 in Driezum. Jan Pieter is geboren op de Veluwe, in Nijkerk. Na verhuizingen
naar Kollum en Kollumerzwaag neergestreken in Driezum. Ik ben geboren en getogen op de Wâlddyk onder Westergeest.
Jan Pieter werkt sinds december 1985 bij OBM tec, eerst in Wâlterswâld en sinds 1998 in Buitenpost. Ik werkte tot
1987 bij de gemeente Dantumadiel en sinds 2003, na jaren gemoederd te hebben, terug bij deze gemeente. Beide
hebben we veel plezier in ons werk.

Kinderen

Wij hebben 3 kinderen Johanna, zij is getrouwd met Peter. Zij werkt bij ‘de’ bank en ze wonen in Damwâld. Gerrit, als
laatste het nest verlaten, woont met Henderika en Ivar sinds kort aan de Foarwei in Wâlterswâld. Hij heeft zich na zijn
studie inschreven bij de KvK als klussenbedrijf. Onze jongste Dirkje heeft in Petar haar partner gevonden. Zij wonen in
Dronrijp (maar de wâlden blijven trekken). Dirkje werkt in het UMCG.

Ons plekje

Op de Singel hebben we een paar keer het geluk gehad buurmans land te kunnen kopen zodat we een heerlijk plekje
hebben aan het eind van de Singel. Een prachtig buurtje. In 2012 heeft Jan Pieter zijn droom kunnen verwezenlijk en
hebben we, met hulp van kinderen, vrienden en familie een mooi hok kunnen bouwen. Jan Pieter is helemaal in zijn
element met zijn trekkers en vindt niets mooier dan te klussen aan, natuurlijk, zijn CASE IH trekkers.

Huisdieren

Ik ben graag bezig met de honden, een Jack Russel genaamd Lotte en een Rhodesian Ridgeback genaamd Linge. Heerlijke beesten die hun aandacht opeisen. Lezen doe ik ook graag maar dat is meestal tijdens de vakanties.
Ook zijn er nog 6 schaapjes, onze zes dikke dames die we puur voor plezier laten grazen rondom huis.
Wij hebben best een grote tuin/kamp wat zo zijn aandacht nodig heeft. Favoriet plekje op ons erf is onze veranda waar
we, zodra de temperaturen stijgen, graag onze huiskamer van maken.

Gereedschappen en landbouwattributen

Op onze tuin/kamp hebben, na veel sprokkelen, vele oude gereedschappen en landbouwattributen, hieronder zelfs
een hele oude ‘vorkjesschudder’. Het is altijd leuk weer ‘nieuwe’ oude spulletjes te krijgen of kopen om dit plekje nog
mooier te maken. Ook staat hier een ooievaarsnest , welke 2 keer is geïnspecteerd maar tot nu toe niet is bewoond.

Paardendagen

Beide zetten we ons graag in voor de paardendagen. Een geweldig evenement dat onze dorpen prachtig op de kaart
zet. We genieten die dagen volop met onze gasten.
Ook vinden wij vakantievieren een prettig iets (wie
niet). Elk jaar proberen we een ander land te bezoeken. Hoogtepunten van onze reizen zijn zeker gezinsreizen naar Canada en Florida. Ook India hebben
we bezocht, een land wat je moet proeven, ruiken
en horen. Ervaringen die ze ons niet weer afnemen.
Genoeg over ons leventje we geven de pen graag
door aan de familie De Kloet uit Wâlterswâld.

Groet, Jan Pieter en Annie
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“Het pennetje”
• Wie ben je?
Jan-Anne Wiersma

• Favoriete eten?
Patat en bami

• Roepnaam
Jan

• Favoriete film?
Spongebob op het droge

• Hoe oud ben je?
9 jaar
• Waar woon je?
Bonifatiusstrjitte 25 Wâlterswâld
• Heb je ook broers of zussen?
3 zussen (Tiny, Lies, Yvonne)
1 broer Sjoerd-Gerben

• Wat wil je later worden?
Architect
• Ik geef het pennetje door aan
Oebele Lijzinga

• Op welke school zit je?
GBS De Schakel in groep 6b
• Favoriete muziek?
-

G

s,
e
j
t
e
ro

ne

J

An
n
a

• Heb je ook hobby’s?
Voetballen en x-box-sen
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Bevolking en burgerlijke stand
geboren:
10-12-2014

Lucas z.v. Jouke en Froukje Sjoerdstra -van der Land, Master Hofstrastrjitte 29, Dr.

25-12-2014

Janco z.v. Durk en Anneke Reiding-Wiersma, Master Hofstrastrjitte 22, Dr.

15-03-2015

Sijlise d.v. Hendrikus en Jellie Pompstra, Achterwei 14, Ww.

19-03-2015

Emara, d.v. Klaas en Alice Reitsma, Tsjerkestrjitte 3, Dr.

Getrouwd
Overleden:
16-02-2015

Rindert Kramer, 90 jaar, Broekloane 3, Ww.

Verhuisd:
Gosse van Meekeren en Yke Posthuma en kinderen van de Foarwei 29a Dr, tijdelijk, naar de H.G. van der Veenstrjitte
6 Dr.
Piet Postma van Bonifatiusstrjitte 11 naar Tsjerkestrjitte 30 Driezum.
Vanuit Driezum en Roden naar Foarwei 14A, Wâlterswâld: Gerrit, Henderika en Ivar.
Wieger Hansma van de Achterwei 4, Ww, naar Tuorrebout 21, 9251 TB Burgum.
Aukje Visser van de Achterwei 17, Ww, naar de Koekebakkerssteeg 6, 9101 MD Dokkum.
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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
Biljarten
Maat klaverjassen
Darten
Klaverjassen
EXPO 2015
EXPO 2015
EXPO 2015
Kinderkledingbeurs
Lady`s Fair
Oud papier Gereformeerde Kerk
Zwanger en Baby beurs
Klavertje 3 wandeltocht
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
Bingo
Us Fertier bestaat 20 jaar
Concert Excelsior
Dorpsfeest kaatswedstrijd
Dorpsfeest kinderspelen
Dorpsfeest westernavond
Dorpsfeest optocht
Dorpsfeest vrijmarkt kinderen
Dorpsfeest gekostumeerd volleybal
Dorpsfeest feestband "Bamm Bamm"
Dorpsfeest optocht
Dorpsfeest matinee
Dorpsfeest kuipsteken
Dorpsfeest "De Kolkenblazers"
Dorpsfeest kerkdienst
Jeugd Disco "club Zero"
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
Mountainbike/veldrit
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wanneer
elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag
donderdag 16 april
vrijdag 17 april
zaterdag 18 april
zaterdag 18 april
vrijdag 24 april
zaterdag 25 april
vrijdag 1 mei
zaterdag 2 mei
maandag 11 mei
dinsdag 12 mei
woensdag 13 mei
vrijdag 15 mei
vrijdag 15 mei
vrijdag 22 mei
woensdag 27 mei
zaterdag 30 mei
woensdag 3 juni
donderdag 4 juni
donderdag 4 juni
vrijdag 5 juni
vrijdag 5 juni
vrijdag 5 juni
vrijdag 5 juni
zaterdag 6 juni
zaterdag 6 juni
zaterdag 6 juni
zaterdag 6 juni
zondag 7 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 27 juni
donderdag 23 juli
vrijdag 24 juli
vrijdag 24 juli
zaterdag 25 juli
zaterdag 22 augustus
vrijdag 28 augustus
vrijdag 28 augustus
vrijdag 28 augustus
zaterdag 29 augustus
zaterdag 29 augustus
vrijdag 2 oktober
zaterdag 3 oktober
zaterdag 17 oktober
zaterdag 14 november

tijd
19.30
19.30
20.00
14.00
14.00-21.00
14.00-21.00
11.00-17.00
14.00-16.00
17.00-21.00
09.00
19.00-22.00
7.00-14.00
18.15-18.45
18.15-18.45
18.15-18.45
18.00
18.45
19.30
middags
19.30
17.30
13.15
20.00
9.00
14.00
19.00
21.00
10.30
13.00
15.00
20.30
14.00
20.00-1.00
09.00
19.00
9.00-17.30
17.30
09.00
09.00
22.00
22.30
22.45
9.00
10.00
20.00
12.00
09.00
09.00

waar
Us Thús
Us Thús
Us Thús
Us Thús
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
speeltuin Us Fertier
Nije Warf
feestterrein Driezum
feestterrein Driezum
feestterrein Driezum
Driezum-Wâlterswâld
feestterrein Driezum
feestterrein Driezum
feestterrein Driezum
Driezum-Wâlterswâld
feestterrein Driezum
feestterrein Driezum
feestterrein Driezum
feestterrein Driezum
Nije Warf
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
Nije Warf

