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Van de redactie

D’âlde Dinzerloane

4 Dit keer veel aandacht voor het dorpsfeest dat twee weken geleden plaatsvond. Daarnaast wordt er alvast een tip5 je van de sluier gelicht over de nieuwe route van de Ken7 nedymars, welke na een afwezigheid van één jaar weer
plaats zal vinden.
9
De vrijwilligers van de Paardendagen zijn onlangs weer van
12
start gegaan. Mede dankzij het succesvolle Nederlands
13 Kampioenschap zullen er dit keer meer aanspanningen
14 dan ooit meedoen. Het volledige programma van de paardendagen kunt u vinden in deze dorpskrant.
14
Tot slot willen wij u attenderen op een serieuze oproep
15 van Elsa Veenstra op de pagina’s 22 en 23.
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Nieuws Dorpshuis De Nije Warf
Nieuws van ‘Freonen fan de Nije Warf’
Nieuws Vogelwacht Driesum - Wouterswoude
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Nieuws van de Noardlijke Fryske Wâlden
Nieuws van de Kennedymars
Mededelingen

Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks 28
Wandelpaden Wâlterswâld en Centrale As

29

25 juli mountainbiken

29

Nieuws van Excelsior

30

Kerkdienstenrooster tot 13 september

31

Oer Wardy en de “Walthiemtochten” (3)

33

Zoekertjes

35

Geef je nu op voor de VIOD reünie!!

Deadline volgende dorpskrant
Nr

Deadline vrijdag

Uitgifte datum

36

4

28-aug

11-sep

“De Pen”

38

5

20-nov

4-dec

“Het pennetje”

39

1

29-jan-2016

12-feb-2016

Bevolking en burgerlijke Stand

40

Algemene informatie

41

2

2-apr-2016

15-apr-2016

Wat is er te doen in Driezum en Wâlterswâld

42

3

3-jun-2016

17-jun-2016

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen in te korten te wijzigen of wegens ruimtegebrek niet te plaatsen.
3

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

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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Zie pag. 36

Nieuws Dorpshuis De Nije Warf
Stand van zaken
Na een dieptepunt een aantal jaren geleden waarbij de Nije Warf bijna failliet
ging, zijn we nu weer op de goede weg om in 2015 geheel uit de rode cijfers
te komen. Dit hebben we gezamenlijk op gered. Vrijwilligers die bardiensten
draaiden, schoonmaakten, allerlei hand- en spandiensten werden er verricht
en bestuursleden hielpen links en recht mee met deze werkzaamheden en
handelden de bestuurlijke kant van de zaak tegelijkertijd af.

Donatie Freonen fan de Warf

Niet te vergeten de activiteiten- en evenementencommissie die hun steentje bijdroegen en last but not least de oprichting van De Freonen van de Nije Warf. Met behulp van een recente donatie van € 2000,- van de Freonen is de Nije Warf
in staat een nieuwe WiFi-installatie en een LED-informatiebord aan te schaffen. Dit met als doel merkbare en zichtbare
verbeteringen in de communicatie te realiseren.
Langs deze weg spreken we onze hartelijke dank uit voor alle donateurs van de Freonen. En mochten er nog inwoners
van Wâlterswâld en Driezum twijfelen om Freon te worden, u ziet wat er met de ingebrachte gelden gebeurt. Kortom,
de Nije Warf is weer op weg om sterk uit het dal tevoorschijn te komen. De beheerder/pachter Ate Meindertsma is van
plan om na de zomer met een aantal nieuwe initiatieven te komen, daarover wellicht in een latere dorpskrant meer.

Deelnemer van het Koploperproject

De bestuursleden hebben het afgelopen jaren erg druk gehad met oplossen van problemen, maar deze liggen nu achter ons. Het bestuur heeft een start gemaakt om het gebouw in de toekomst meer duurzamer voor wat betreft energiegebruik te gaan exploiteren. Hiertoe zijn we deelnemer van het Koploperproject van de gemeente geworden. Om
hierin te investeren, moet in de eerste plaats een financiële buffer worden gecreëerd. We willen de investeringen voor
dit doel met zoveel mogelijk eigen geld (en niet geleend geld) en gefaseerd uitvoeren. We hopen dat als het zover is,
we hulp krijgen van vrijwilligers om dit mogelijk te maken en zo te besparen op dure loonkosten.

“Wy hawwe minsken nedig !”

Het is mooi dat we elkaar versterken, we hopen dat dit een blijvend proces is! Door inzet van de Freonen, door inzet
van de commissies, vrijwilligers, bezoekers en niet te vergeten door inzet van het bestuur. Echter, wij als bestuur zijn
onderbezet geraakt. De vele oproepen en persoonlijke benaderingen heeft nog steeds geen voltallig bestuur opgeleverd. Het gaat nu echt knijpen. Marten Faber heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen na 6 jaar en is niet
herkiesbaar. We hebben minimaal 2, maar eigenlijk zelfs 3 nieuwe bestuursleden nodig om niet in een bestuurscrisis
te raken. Dus bij deze nogmaals een zeer dringende oproep om je aan te melden voor deze vrijwilligersfunctie. De zaak
loopt goed en nieuwe bestuurders kunnen meedenken over o.a. zaken als duurzaamheid en kwaliteit, maar ook met
nieuwe initiatieven komen om ons dorpshuis een levend fenomeen in het hart van onze mienskip te laten zijn.
Aanmelden, meer info of vragen? We horen het graag, via mail: bestuur@nijewarf.nl of
telnr. 0511-42 3075. Alvast bedankt !!

Cursus Fries van de Afûk in de Nije Warf

Altijd al een cursus Fries willen volgen? Dat kan in september in de Nije Warf, indien zich minimaal 8 deelnemers melden. Er zijn verschillende cursussen om de Friese taal te leren verstaan, lezen, spreken en schrijven.
Voor meer informatie en/of aanmelden, kijk op onze website: www.nijewarf.nl

Toch niet

In een eerdere dorpskrant werd vermeld dat er een link van bol.com op de website van de Nije Warf zou komen. Dit liep
enige vertraging op, omdat er meer ogen en haken aan zaten dan voorzien. Na nader onderzoek en overleg zijn we tot
de conclusie gekomen dat het technisch te ingewikkeld is om de link te plaatsen, de link komt er dus toch niet. Maar
blijf vooral wel de website van de Warf bezoeken voor informatie en de Agenda: www.nijewarf.nl
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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
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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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Nieuws van ‘Freonen fan de Nije Warf’

Het is een tijdje stil geweest rond de ‘Freonen fan de Nije Warf’. Daarom een
kleine update van onze kant. Onze vereniging telt op dit moment zo’n 125 freonen. En dat zorgt voor een prachtig bedrag om te besteden aan zaken voor ons
dorpshuis.

Nieuw informatiebord en Wifi

Er lopen op dit moment twee investeringen. Zo wordt er een goed en degelijk
Wifi-netwerk aangelegd, in deze tijd onmisbaar voor een multifunctionele accommodatie. Daarnaast was de wens van het bestuur van Dorpshuis De Nije
Warf om een informatiebord te realiseren. Er is gekozen voor een digitaal informatiebord en die is week 24 opgehangen boven de ingang. Hierop zijn alle activiteiten te zien die worden gehouden in het dorpshuis. De officiële ‘overhandiging’
van informatiebord vindt na de zomer plaats. Zowel het informatiebord als het
Wifi-netwerk worden betaald door de ‘Freonen fan de Warf’. Wij houden u uiteraard op de hoogte!

Aanmelden

Eind juni wordt ook het ledengeld van 2015 afgeschreven. Het gaat om een bedrag van €24,-. Bent u nog geen freon? Voor maar €2,- per maand steunt u ons
dorpshuis. Meld u nu aan via freonen@nijewarf.nl.

7

8

Nieuws Vogelwacht Driesum - Wouterswoude

Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
Beheer van nestkasten
Onze vogelwacht heeft diverse nestkasten in beheer. Deze zijn verspreid over de gebieden Rinsma
State en het bos achter camping Botniahiem van familie De Jong aan de Doniawei. In het vroege
voorjaar worden de nestkasten door vrijwilligers van de vogelwacht schoongemaakt en zonodig
opgeknapt. Ook zijn jaarlijks sommige verouderde houten nestkasten aan vervanging toe, deze
vervangen we de laatste jaren vooral door kunststof nestkasten. We zijn als vogelwachtbestuur
ook zeer verheugd te kunnen melden dat het bedrijf Martens Kunststoffen uit Drachten bereid is
gevonden om voor 30 nestkasten PVC-materiaal te willen sponsoren.

Boomklever bij nestkast in Rinsma State (foto Renze Bosgraaf).
Nestkastcontroles tijdens het broedseizoen
Nestkastcontroles worden gedaan door vrijwilligers van de vogelwacht in combinatie met vele van
onze jeugdleden. De nesten, eieren en uitvliegende jonge vogels spreken tot de verbeelding en
zijn zeer geschikt om de jeugd bij de natuur te kunnen betrekken. Het gaat bij de kinderen zowel
om natuurbeleving als een stukje voorlichting over de rol van de vogelwacht. Indien lezers van de
dorpskrant dit zelf ook eens willen beleven, kunnen jullie contact opnemen via de bestuursleden
van de vogelwacht of een email sturen naar vogelwachtdrww@outlook.com. Iedereen is van harte
welkom om eens een keer vrijblijvend mee te gaan.
Spechtenterreur
Veel houten nestkasten ondervinden de laatste jaren schade van hakwerk van spechten, doordat
ze er extra gaten inhakken naast de reeds bestaande invliegopening. Met het ouder worden van
de bossen in onze omgeving, worden de bomen steeds geschikter voor spechten. Een prachtige
vervolg op pag. 11
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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

10

vervolg pag. 9

ontwikkeling, want spechten maken veel holten in bomen waarin ook natuurlijke nestholten voor
zangvogels ontstaan die nu vooral in de nestkasten broeden. Echter is de keerzijde van de
toename van het aantal spechten, dat onze houten nestkasten steeds vaker worden vernield in de
zoektochten naar voedsel. Tijdens één van onze nestkastcontroles troffen we een nestkast aan
met een pimpelmeesnest erin. Er was door specht een gat in de nestkast gehakt en op het nest
troffen een dode Pimpelmees aan dit doodgepikt bleek te zijn. Ook hebben we in Rinsma State last
van doppen die van de PVC-nestkasten worden losgemaakt, ook dit wijten we aan de spechten.
Kortom, plaatselijk hebben we last van spechtenterreur.
Goede broedresultaten nestkasten in 2015
Dit jaar zijn er in Rinsma State meer nestkasten bezet dan afgelopen jaar. Hetzelfde geldt voor de
nestkasten bij camping Botniahiem, hier is ook een zeer goede bezetting momenteel. In de meeste
nestkasten zitten nesten van koolmezen, pimpelmezen en ringmus. Bij Botniahiem treffen we ook
veel gekraagde roodstaarten aan in de nestkasten. In Rinsma State hadden we dit jaar een nieuwe
primeur, namelijk 2 broedgevallen van de Boomklever in nestkasten. Hier zijn we zeer blij mee!

Jonge mezen in een houten nestkast (foto Lieuwe Oldersma).
Oproep
Heeft u nog behoefte om broedgevallen in uw tuin door te geven aan de vogelwacht, dan kunt u
dit doorgeven via ons emailadres of door contact op te nemen met één van onze bestuursleden
U ontvangt dan een invulformulier. 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 & Thys Woudstra
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Volop genieten...

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 de Noardlijke Fryske Wâlden
Meer weidevogels door plasdras in de Noardlike Fryske Wâlden

In de plasdrasgebieden in de Noardlike Fryske Wâlden krioelt het van de weidevogels. Factoren
als de grootte van de plasdras, omliggend kruidenrijk grasland en uitgesteld maaien in naastgelegen percelen hebben invloed op het aantal broedende weidevogels en opgroeiende kuikens.
Dat blijkt uit analyse van jarenlange meetgegevens.
Sinds 2009 verzamelt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) binnen het werkgebied systematisch gegevens
van het aantal broedende scholeksters, tureluurs, kieviten en grutto’s in de zogenaamde weidevogelmozaïeken. In
2012 had de koepel van agrarische natuurverenigingen in Noordoost-Fryslân in totaal 8.681 ha weidevogelgrond in
beheer, verdeeld over 20 mozaïeken. In dat jaar werden er in totaal 5.048 paar weidevogels geteld.
Tussen 2009 en 2012 is het totaalaantal van de vier genoemde weidevogelsoorten in de beheergebieden over het
totaal van 8.681 ha afgenomen. Henk Oud, beheerregisseur bij de NFW, Ernst Oosterveld (Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek) en Suzanne Weterings (Aequator Groen & Ruimte) concluderen na analyse van alle meetgegevens
dat achter de teruggang grote verschillen tussen deelgebieden schuilgaan. Van de 20 weidevogelmozaïeken zijn er
zes die juist een stijging van weidevogels laten zien. De aanwezigheid van plasdras speelt een sleutelrol in die stijging,
komen de deskundigen tot de slotsom.

Effectief

Verdere bestudering van de gegevens leert hen dat naarmate een mozaïekgebied een groter aandeel plasdras bevat,
de weidevogeldichtheid hoger wordt. De NFW werkt met oppervlaktes plasdras tussen 0,5 en één hectare met voldoende kuikenland eromheen. Dit blijkt in de praktijk een effectieve combinatie. Kleinere of grotere plasdrasgebieden
hebben weinig of onvoldoende effect, blijkt uit de analyse. “Op basis van deze resultaten en de praktijkervaring dat
weidevogels steeds meer dicht bij elkaar broeden, is weidevogelmozaïekbeheer op boerenland dus effectief”, zegt
Henk Oud. De vereniging NFW vindt daarom dat zware beheerpakketten het beste geconcentreerd kunnen worden
rond plasdrasplekken, bij voorkeur waar veel weidevogels zich bevinden. Om kuikens goed te kunnen laten opgroeien,
is omringend beheer met kruidenrijk grasland, uitgesteld maaien en intensieve en extensieve beweiding en waar mogelijk verdere waterpeilverhoging wenselijk.

Vertrouwen

Succesvol weidevogelbeheer is naast een goede leefomgeving afhankelijk van meerdere factoren, zoals predatiebeheer,
vrijwillige weidevogelbescherming en de inpasbaarheid in
de bedrijfsvoering van moderne landbouwbedrijven. Met de
afschaffing van de melkquota staat die inpasbaarheid onder
druk. “We hebben als vereniging NFW echter het volste vertrouwen dat we vitale weidevogelpopulaties kunnen houden.
Dit is haalbaar met voldoende draagvlak van beheerders, het
inpassen van weidevogelbeheer binnen de bedrijven en in samenwerking met overheden, terreinbeherende organisaties
en vrijwilligers”, aldus Oud.
www.noardlikefryskewalden.nl

Een Kollumer melkveehouder pompt water in greppels
voor plasdras.

Huiskamer haken en crea workshops
donderdag van 19.00 tot 21.30
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Nieuws van de Kennedymars

Nachtwandeling bij volle maan!

De nachtmarsen van 25 en 40 kilometer en de Kennedymars worden gehouden op
28 en 29 augustus. Er zijn prachtige nieuwe routes uitgestippeld. Deze gaan door
het smûk skaadzjend biemte grien van Dantumadiel, langs en over de terpen van
Ferwerderadeel en u kunt genieten van de fiersichten van Dongeradeel.
Dit jaar is het volle maan tijdens de nachtwandelingen. Dit feit kan bij onbewolkt weer bijdragen aan een bijzondere
dimensie tijdens het wandelen. Een unieke natuur beleving. De 20 kilometer Dagmars heeft zoals iedere editie een
nieuwe route en gaat dit jaar deels door het natuur gebied van de Zwagermieden en het open weidegebied van Kollumerland. De route van de Kennedy Juniormars gaat over de prachtige paden door en om onze dorpen.
De volledige routes van de nachtmarsen staan binnenkort op de site. Voor beide Nachtmarsen en de Kennedymars is
voorinschrijving verplicht! Kijk voor meer informatie op de site. www.kennedymarsfryslan.nl
Starttijden vrijdag:
Kennedymars 22.00 uur
40 km nachtmars 22.45 uur
25 km nachtmars 23.30 uur
Starttijden zaterdag :
20 km dagmars 9.00 -13.00 uur
Kennedy Junior 10.00 – 14.00 uur

Foarwei 14 Driezum 0511 421 109

Mededelingen
Data oudpapier route Excelsior

Zaterdags vanaf 9.00 oudpapier bij de weg zetten
20 juni - 12 september - 14 november

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
14

D’âlde Dinzerloane
Alde smûke Dinzerloane,
sljurkerspaad fan ieuwen her.
Eartiids toff’len hjir de mûntsen
fan Claercamp nei Driez’mer terp.

Hjerstmis is it paad faak blabsich,
fol mei kûlen, smoarch en wiet.
Mar by ‘t simmerdei feroaret
d’ âlde loane prachtich, swiid.

Koets- en hagebeam fol blommen.
Sierlik wyt, troch ienfâld moai,
meitsje dan dy âlde loane
ta in printsje, bûten roai.

’t Lûd fan fûgels, blêd en beammen,
fluitet, rûzelt, sêft en tear
Yn ‘e sleat kweaket in kikkert
Dizze griemmank strielt myn ear

Mûzebiter, spjocht en ’t tomke
hawwe hjir in skoander plak.
Ek fazant en ’t wylde eintsje,
alles fynt hjir syn gerak.

Oerâld paad út it ferline,
mei dyn skientm’ yn Simmertoai
sierlik pronkje yn ‘e wâlden
smout en smûk, wat is ’t hjir moai.

WKJ. Blommemoanne 2015.
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AED locaties Driezum - Wâlterswâld

AED locatie
Bouwbedrijf v/d Meulen
Achterwei 32b

AED locatie
Kolkensloane 4

AED locatie
Foarwei 17a

AED locatie
De Lichtbron
Tsjerkestrjitte 12
AED locatie
Nije Warf
Foarwei 31a

In september twee AED oefeningen in VIOD kantine
leden krijgen bericht

Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Geheugensteun reanimeren ‘6 minuten zone’

Wat is reanimeren?
Reanimatie betekent letterlijk ‘de geest’ (animus) ‘terug’ (re). Je wekt iemand weer tot leven. Reanimatie is een
combinatie van hartmassage en mond-op-mondbeademing. Bij hartmassage wordt het borstbeen ritmisch ingeduwd en
weer in rustpositie gebracht. Bij het induwen wordt het hart tussen het borstbeen en de wervelkolom samengedrukt,
waardoor het bloed uit het hart het lichaam in wordt gepompt. Bij de beademing wordt zuurstof ingeblazen. Door
hartmassage en beademing af te wisselen, blijft de bloedsomloop en daarmee het zuurstoftransport kunstmatig op
gang. Door dit te doen overbrug je de tijd totdat er gespecialiseerde hulpdiensten zijn en voorkom je
hersenbeschadiging. Stop daarom nooit met reanimeren. Blijf doorgaan totdat iemand met een AED (Automatische
Externe Defibrillator) arriveert en/of totdat ambulancezorgverleners de reanimatie van je overnemen.

Reanimatie in stappen
De Hartstichting wijst erop dat het volgen van een reanimatiecursus noodzakelijk blijft om deze handelingen in de
praktijk correct te kunnen uitvoeren. Deze afbeeldingen en beschrijvingen gelden als een geheugensteuntje voor
mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd.
Deze illustraties geven een idee van hoe reanimatie in z’n werk gaat.

Stap 1: Controleer het bewustzijn door het slachtoffer aan te spreken en voorzichtig aan de schouders te schudden.
Geen reactie? Roep om hulp.
Stap 2: Open de luchtweg. Controleer de ademhaling door 10 seconden te kijken of de borstkas omhoogkomt, te
luisteren aan de mond en neus of je ademgeluiden hoort, en te voelen met je wang of het slachtoffer ertegenaan
ademt. Ademhaling afwezig, niet normaal of je twijfelt?
Stap 3: Start de reanimatie met 30 hartmassages. Zorg voor een harde ondergrond. Zet de hiel van je hand op het
midden van de borstkas van het slachtoffer. Zet je andere hand erop en zorg dat je vingers vrij zijn van de borstkas.
Strek je ellebogen en breng je schouders zo ver naar voren dat ze recht boven je handen op de borstkas van het
slachtoffer zijn. Druk dan het borstbeen loodrecht 4 tot 5 centimeter in. Laat het borstbeen volledig terugveren, maar
haal je handen niet weg. Doe 30 hartmassages. Houd een tempo aan van 100 keer per minuut.
Stap 4: Beadem 2 keer. Kantel het hoofd naar achteren en til de kin met 2 vingertoppen op. Knijp de neus dicht met
duim en wijsvinger van de hand die op het voorhoofd ligt. De mond zal openvallen. Plaats je lippen over de mond van
het slachtoffer en sluit die goed af. Adem gedurende 1 seconde goed uit in de mond van het slachtoffer. Kijk vanuit je
ooghoek of de borstkas omhoogkomt, als bij een normale ademhaling. Geef in totaal 2 beademingen. Tussendoor de
mond van het slachtoffer vrijmaken zodat de ingeblazen lucht er uit kan.
Stap 5: Geef na 2 beademingen weer direct 30 hartmassages en wissel 30 hartmassages steeds af met 2 beademingen
totdat iemand met een AED (Automatische Externe Defibrillator) arriveert en/of totdat ambulancezorgverleners de
reanimatie van je overnemen.
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Verslag dorpsfeest 2015
Driezum/Wâlterswâld/Dantumawâld 3 t/m 7 juni

Het dorpsfeest is alweer achter de rug en we kunnen terugzien op een geslaagd feest. De start op woensdag was
met de terugkeer van een oude traditie, het dorpskeatsen.
In samenwerking met keatsvereniging “Lyts begjin” waren
er vijf perken uitgezet en waren er tien parturen die met
elkaar de strijd aangingen. Er werd vlot gespeeld en dit
was voor het publiek natuurlijk een prachtig schouwspel.
Na een spannende strijd waren het Moniek Visser, Imke
Klarie Boersma en Sierd Boersma die de kransen in ontvangst mochten nemen.

De publieksprijs ging dan ook welverdiend naar deze wagen. Op vrijdagmiddag kon men de jeugd weer op het
terrein vinden voor de vrij-markt. De temperatuur op het
veld steeg tot onaangenaam warm, iedereen probeerde
met zijn koopwaar zoveel mogelijk in de schaduw te zitten. Helaas is op het heetst van de dag nergens op het
veld een klein beetje schaduw te bekennen. Harrie Harrewar verzorgde deze middag voor de kleinsten een prachtig optreden met zijn hondjes en de eenden. Gelukkig had
Harrie een voorstelling waarbij de hond met de tuinslang
voor verrassend veel plezier en verkoeling zorgde.

Donderdagmiddag is traditiegetrouw de spelmiddag voor
de basisschooljeugd. Zij werden ontvangen op het feestterrein in een ware westernsfeer. De kleintjes konden zich
verkleden als ware cowboys en cowgirls. Het ritje op de
pony’s van manege Vrieswijk maakten de westerngevoel
natuurlijk helemaal compleet. De oudste kinderen konden hun krachten meten op de kop van Jut, hun kunsten
vertonen op een heuse rodeo-stier en hun behendigheid
testen tijdens het koe-melken.
Het weer liet ons niet in de steek en zo konden alle kinderen genieten van een prachtige spelmiddag. Donderdagavond was de beurt aan de bewoners van Driezum
en Wâlterswâld. Al geheel in westernstijl konden zij hun
kunsten vertonen in de schiettent, het spijkerslaan, eiergooien en voor de echte liefhebbers was er zelfs de mogelijkheid om een potje te pokeren. Hoogstwaarschijnlijk
is de bevolking van Driezum en Wâlterswâld nog niet echt
klaar voor een echte western-avond, de opkomst was
deze avond niet bijzonder groot. Degenen die er wel waren hebben er een mooie avond van gemaakt.
Op vrijdag waren de dorpen al vroeg in rep en roer voor
het volgende onderdeel, de optocht. Dit keer namen er
negen wagens deel aan de optocht en waren er gelukkig
een behoorlijk groot aantal fietsers zodat we ondanks het
tegenvallende aantal feestwagens toch konden genieten
van een mooie optocht. De jeugd van Driezum/Wâlterswâld verraste ons dit jaar weer door met een prachtige
wagen voor de dag te komen die tot in de details verzorgd
was.

Vrijdagavond ging het gekostumeerd volleybal van start,
alwaar men in de vreemdste uitdossingen in het veld verscheen. Niet alleen het volleybalspel was spannend, het
warme broeierige weer zorgde deze avond voor dikke onweerswolken tegen een onheilspellende lucht. De finale
werd hierdoor niet alleen spannend om het spel, maar
ook of de buien het feestterrein zouden bereiken voor het
einde van de finale. Onder het naderende gerommel van
het onweer won het team “Uggle” de spannende strijd
tegen YOLO.

Daarna was het de beurt aan “BAMM BAMM” om in de
tent de feeststemming er goed in te krijgen. De sfeer was
prima en menig dorpsgenoot ging met de voetjes van de
vloer.
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Zaterdag was de herhaling van de optocht met aansluitend het matinee. Zanger Wichard en co maakten er een
dolle boel van tijdens het matinee, er werd luidkeels
meegezongen en mede door het prachtige weer was de
stemming op het terras opperbest.

Uitslagen dorpsfeest
Dorpsfeestkeatspartij
Winnaarsronde:					

1: Moniek Visser, Imke Klarie Boersma, Sierd Boersma
2: Janneke Dijkstra, Jelmer Visser, Jan Jelle Jongsma
3: Berend van der Land, Erik van der Veen, Rene van der
Veen
Verliezersronde:

1: Jent van der Land, Jouke Sjoerdstra, Berry Sjoerdstra
2: Karin van der Zwaag Theo Zwart Klaas Zwart

Gekostumeerd volleybal
Op het veld volgde nog het spectaculaire spelonderdeel
“Kuipsteken” wat tot hilarische beelden leidde. Het rijden
op een karretje en aan het eind van de baan de stok door
een gat werpen werd door menigeen onderschat, zodat
er heel veel mensen met een nat pak uit het karretje stapten. Ook de voorzitster van de feestvereniging, die samen
met Romke Wielstra het kuipsteektoernooi openden onder het mom van “zo doe je dat” kwamen er niet zonder
een nat pak van af. De zaterdagavond werd afgesloten in
de tent door “De Kolkenblazers”.
De verloting met de ledenkaarten was weer een groot
succes, de prijzen die beschikbaar gesteld vielen zeer in
de smaak bij de gelukkige winnaars.

Winnaars: team Uggle.
Mooist geklede team: Gooische vrouwen.

Optocht versierde wagens

1. “Minecraft”
2.”Let’s play darts”
3.“50 jaar VV VIOD”
Eervolle vermelding:
“Postcode loterij Miljoenenjacht”
Publieksprijs: “Let’s play darts”

Versierde fietsen

1.”Het schaakspel”
2.”De paardrijders”
3”Monopoliespel Driezum-Wâlterswâld”

Straatversiering

1.Broekloane
2.Bonifatius/Wâldheem
3.Tsjerkeloane

Prijswinnaars verloting

Op zondagochtend werd volgens traditie een kerkdienst
gehouden in de tent. Deze dienst werd geleid door Leo
Blees Dit onderdeel van het dorpsfeest was ook dit jaar
prima georganiseerd door “Samen op Weg”.

De hoofdprijs, een televisie ging naar de familie van der
Land.
Stoomcleaner: fam. van Vliet.
Portable blue tooth speakerset : fam. Boersma.
Partytent: fam. Sipma
Slagersbon: fam. Kooistra
Spel: fam. Jonkers
Peper&zoutstel: fam. v.d. Zwaag

Bij dezen willen we graag iedereen bedanken die zijn
steentje heeft bijgedragen om van dit dorpsfeest weer
een zeer geslaagd evenement te maken.
Feestvereniging Ut’e sleur
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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.

26ste Paardendagen met nog meer deelnemers!
Op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 juli staan voor de
26ste keer de Paardendagen weer op het programma. Na de
25ste editie en het organisatorisch zeer geslaagde Nederlands
Kampioenschap is de animo om in Wâlterswâld en Driezum
mee te doen alleen maar groter geworden. Het bestuur heeft
daarom besloten om de menwedstrijd aan te passen om het
mogelijk te maken dat er een 20-tal aanspanningen meer kunnen deelnemen.
De wedstrijd begint een half uur eerder (om 9.30 uur) en het
onderdeel ‘kegeltjesrijden’ (hindernis 1) wordt ingekort zodat er vlotter gestart kan worden. Daarnaast zal de tijd die de
menner nodig heeft om het hele hindernissentraject af te leggen mee tellen in de wedstrijdbeoordeling. Dit betekent dat
de deelnemers nog meer over paden en landerijen van hindernis naar hindernis gaan. Consequenties heeft het ook voor
de hindernislocaties. Deze zullen geconcentreerd worden op
de lijn Doniawei – Foarwei – Van Sytzamawei. Dat betekent
dat er afscheid moet worden genomen van de locaties aan de
Dokkumerloane en de Achterwei.
Vorig jaar leek het er op dat de familie Sinia aan de Foarwei
geen ruimte meer kon bieden voor een hindernis. Dat is (gelukkig) uiteindelijk toch anders gelopen. De landerijen van de
familie worden de komende editie omgetoverd tot een waar
knooppunt voor de deelnemers aangezien hier de hindernissen 2 – 7 en 11 worden gebouwd. De hindernissen 2 en
7 worden aangereden vanuit de landerijen. Hindernis 11 bereiken de deelnemers via de Foarwei-Driezum. De organisatie
verwacht door alle veranderingen een vlotter verloop van de
wedstrijd zodat alle deelnemers toch rond 18.00 uur de menwedstrijd kunnen afronden. Het evenement zet onze dorpen
steeds meer op de internationale kaart met paardenliefhebbers en toeschouwers uit heel Nederland, België en Duitsland. Vier deelnemende aanspanningen uit België, eentje uit
Duitsland en 142 aanspanningen uit alle windstreken van ons
eigen land. En dat in alle variaties die maar denkbaar zijn: enkelspan, dubbelspan, vierspan en tandem-aanspanning bij zowel paarden als pony’s.

een Mountainbiketocht met start vanuit de Nije Warf en finish op het Boerendag-terrein. Kijk voor meer informatie op
www.sportdriewo.nl of via Facebook Sportkoepel DriezumWâlterswâld. Ook voor het eerst de Vereniging Ambachtelijk
Friesland met een 15-tal ambachtslieden, met beeldhouwen
in hout, beensnijwerk, glas in lood, houtdraaien, klokkenmaker, stoelen matten, potten bakken, tin gieten, dieren schilderen op hout, Frysk houtsnijwerk, Hindelooper schilderwerk,
houten speelgoed, patchwork en Quilten, spinnen en weven
en een portrettekenaar.
Tijdens de Boerendag is er natuurlijk ook weer het grote Boerenboelgoed, waarbij veel antieke spullen en prachtig materiaal uit grootmoeders tijd onder de hamer komen. Heeft u
nog spullen liggen die u op het boelgoed wilt laten verkopen,
neem dan contact op met Klaas Annema - 06-51334332. Het
karakter van de Boerendag wordt compleet gemaakt met de
oude tractorenshow, dors-demonstraties, hooipersen met
oude persen en een behendigheidsspel voor tractoren. De
Kleindierenvereniging Frisia Dokkum maken samen met de
reizende kinderboerderij (met een Dik Tromrace) van de Boerendag
een echte dierendag.
De Boerendag, ook een
beleef-dag voor de jongste jeugd met o.a. een
kinderdraaimolen, klimwand, springkussen, bungee-trampoline,funcar,
konijnentrainster
Anja
Schönfeld, clown Auke en
de Huidversierster (sminken en tatoos). In en rond
de feesttent veel muziek,
dans en theater met
Troubadour Fokke Miedema
o.a. brassband Excelsior,
shantykoor De Admiraliteitssjongers uit Dokkum, troubadour
Fokke Miedema, de Eastergo Skotsers Burgum en Lammert
Mink met trekzak en accordeon.
Een nieuw initiatief is de SIMMER EXPO, een ondernemersplein met een 15-tal ondernemingen die zich presenteren
tijdens de Boerendag. De afsluitende Paardendagen-show
wordt weer een groots evenement met onderdelen van wereldklasse. Bij het uitkomen van deze dorpskrant is nog niet
alles bekend maar reken er maar op dat het weer een groot
spektakel wordt.

Zaterdag 26 juli valt vanaf 9:00 uur de Boerendag weer te beleven. Naast de vaste hoogtepunt zoals de Veekeuring NoordFryslân en de Jaarkeuring van de Geitenfokvereniging Fryslân
komen alle landerijen rond het dorpshuis weer vol te staan
met allerlei attracties en evenementen. Er is voor het eerst

Donderdagavond 23 juli gaan de Paardendagen los met een
leuke spelonderdelen en is gratis toegankelijk evenals het gehele menprogramma op de vrijdag. Voor de zaterdag geldt
eenmalig entree voor de gehele dag zowel in de tent als op de
terreinen rondom de tent. Kinderen tot 11 jaar gratis, van 12
t/m 15 jaar € 8,- en ouder dan 15 jaar € 12,50,- Voorverkoop
respectievelijk € 6,- en € 10,-. Voor sommige mensen een heel
bedrag. Daarom is het bestuur blij met de samenwerking die
wordt opgezet met de Albert Heijn vestigingen in Damwâld en
Dokkum. Middels een spaarkaart-systeem kan iedereen voor
entreekaarten sparen met een zeer forse korting.
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Jonah heeft hulp nodig
Ons achterneefje Jonah Veenstra is ernstig ziek.

Vorig jaar augustus is bij hem (toen 3 jaar) neuroblastoomkanker fase 4 geconstateerd.
Dat betekend dat de kanker overal in zijn lichaam zit. Na alle behandelingen die hij heeft gehad en nu nog ondergaat is
hij op dit moment ‘schoon’ te noemen, althans zo schoon dat hij naar Amerika mag.  Dat is ook een eis om de therapie
in Amerika te mogen doen.
Om zijn overlevingskansen te vergroten gaat hij in augustus voor minimaal een half jaar naar Amerika voor een Immunotherapie. Met deze therapie wordt het lichaam getraind om cellen aan te vallen wanneer het weer ziek gaat worden.
Dit kan genezend zijn! Nu de behandeling in Nederland zo goed zijn werk heeft gedaan, heeft hij deze behandeling juist
nu nodig!  Deze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het verblijf van zijn ouders in Amerika niet!!!

Doneer uw bedrag op NL37 RABO 030 283 2807

Het bedrag wat nodig is om met Jonah mee te kunnen naar Amerika is 100.000 euro! Dit geld hebben zijn ouders niet
en daarvoor zijn een aantal benefietdagen opgezet om geld in te zamelen. De eerste benefietdag/concert in Jubbega
heeft al 15.000 euro opgeleverd. Dit is niet genoeg. Op de site van www.stichtingvriendenvanjonah.nl kan men via een
druk op de doneerknop geld overmaken via ideal of PayPal, er staat een doneerbedrag van 5 euro bij, maar op de site
kunt u dat bedrag aanpassen naar elk bedrag wat u wilt overmaken. Dit kan vanaf 1 euro tot ….. alle beetjes helpen!
U zult wel bij uzelf denken, wie is Jonah Veenstra en waarom zou ik een bedrag doneren aan hem? Nou stelt u zich dan
eens voor dat dit uw eigen zoontje of dochtertje is die deze zeer zeldzame vorm van kinderkanker krijgt en voor een
levensverlengend therapie naar Amerika moet, zou u dan niet alles in het werk stellen om uw kind, kleinkind, buurjongetje of buurmeisje of neefje of nichtje etc, naar Amerika te krijgen?
Dus strijk met uw hand over uw hart en help mijn achterneefje en zijn ouders naar Amerika voor een goede kans op
genezing van zijn Neuroblastoomkanker! Namens Jonah, Durk en Lucy en mij hartelijk dank!!

Elsa Veenstra-Boers, redactielid Dorpskrant Driezum-Wâlterswâld.
Irma 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.

0615 275 843
www.irmashightea.nl
info@irmashightea.nl
Dokkumerloane 30
9113 AP Wâlterswâld

23

b19-P

24

Fancyfair CBS “De Wynroas”
Donderdag 30 april was er heel wat bedrijvigheid op basisschool de Wynroas. Er was een fancy fair
georganiseerd waarbij heel veel prijzen te winnen vielen met onder andere: draaiend rad, doelschieten, darten, pittenzak werpen, snoepjes raden, spijkerbroek hangen, krasloten, grabbelen en nog
veel meer. De prijzen zijn grotendeels beschikbaar gesteld door heel veel sponsors. De kinderen van
de Wynroas hadden ook flink hun best gedaan om mooie dingen te knutselen die werden verkocht.

Al met al een zeer geslaagde fancy fair, met dank aan alle sponsors, vrijwilligers en belangstellenden.
Voor de inwendige mens werd ook gezorgd. Poffertjes, soep, broodje knakworst en drinken waren volop te verkrijgen.
En ook de dames konden zich laten verzorgen met mooie vlechten, nagels lakken en glitter tattoos.
De rommelmarkt was ook een druk bezochte plek. De opbrengst van de fancy fair is bedoeld voor het schoolplein.
Het schoolplein is wel aan een opknapbeurt toe. Het plein zal “gepimpt” worden en er zullen nieuwe speelattributen
worden aangeschaft.

De totale opbrengst van de fancy fair is ruim € 1600,-Overzicht van sponsors:

Driezum: Reitsma Opleidingen / VIOD / De Knipstjelp / Meubelmakerij Popke Postma /
CompuSoft Computers / Koninklijke Damstra Installatietechniek / Zwanger-en Babybeurs
/ Club van Honderd VIOD / Nagelstudio A-naildesigns - Hennie Wijnsma / Uitterdijk’s Tuincentrum / Tekst met Pit - Meta Groot Antink / Café(taria) Us Thús / Tuinplantenhandel A. &
R. Posthuma / Vrieswijk Spackspuit en Afwerkingsbedrijf / Boonstra Multiklus / Metsel- en
Timmerbedrijf GM Bouw Driezum / Handelsonderneming Klaas Zwart
Wâlterswâld: Medisch pedicure Baukje de Vries-Hansma / Bouwkundig Bureau Bosgraaf
/ Gewoan Geertje / Mylène - Marieke Lijzenga / Knipt & Skeart - Marieke Lijzenga / Ate
Meindertsma - beheerder Nije Warf / Mobiele houtzagerij Dijkstra / Automobielbedrijf
Boersma / Feddema Vogels & Fourage / Frutsels en meer / Sportkoepel Driezum-Wâlterswâld / Handelsonderneming Schaafsma / Irma’s High Tea & by Frederika workshops
/ Autoservice Jan Hoekstra / Stichting Dorpshuis De Nije Warf / Van der Galiën / Bou- en
timmerbedriuw A.J. van der Meulen / Klussenbedrijf Gerrit den Hartogh
Damwâld: Beautysalon Jeltje / Tjerk Dijkstra / Kooistra Wonen en Slapen / Welzijnspraktijk Votre Santé / Rabobank N-O
Friesland / Romo Rijwielen / Albert Heijn / Bert Adema / Manege Vrieswijk / Spar / Heslinga’s smulpaleis / Museum “De
Sûkerei” / Primera / Autobedrijf Zijlstra-California Classics
Dokkum: Glashandel Nicolai / Ludema Bestratingen / Adfunturepark / Bombi indoorspeelparadijs / Autopoetscentrale
Leen Bosgraaf / Tolhuisbad / Regiomakelaardij / SportStudio Dokkum /
GBD Restyling / Bloemhofs Kapsalon / Spar
En ook nog: Klean & sa-Twijzelerheide / Bloemsierkunst Rosy-De Valom / Aventoer-Burgum / SanjesFertier-Feanwâlden / Alie’s Buffet Restaurant-Zoutkamp / Water Events & Restaurant Het Booze Wijf & Camping-Lauwersoog
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Auto & Motorrijschool ARGUS

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

Deelnemers 4 mei herdenking

Daniëlle Bosgraaf, Mellanie Mertens, Oebele Lijzinga, Christina Bruining,
Corina v/d Meulen, Geertje Bijlsma, Mariska Hoekstra, Andries Posthuma, Jildou Uitterdijk
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Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks
17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan
de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij
er dagelijks last van.
“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.” Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose. Waarom
kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik
van een scootmobiel? Heb je de ene dag energie voor de
dagelijkse dingen en de andere dag kan er bijna niks? Het
is voor veel mensen niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”.
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen
en familieleden zich in tijdens de collecteweek van het
Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en
zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel
mensen met MS doen mee met de collecteweek. Degene
die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit
tijdens de collecteweek.
Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen
laten zien. We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw
eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan
als collectant en help mee. Kijk voor meer informatie op
www.nationaalmsfonds.nl
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan
onderzoek (voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.
Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te
Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS
Fonds is 100 % afhankelijk van giften.

Wat is Multiple Sclerose (MS)?

MS (Multiple Sclerose) is een chronische ontstekingsziekte
van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg).
Om de zenuwen zit een beschermlaag, het myeline. Bij
MS raakt deze beschermlaag op verschillende plekken beschadigd. Hierdoor vertraagt de prikkelgeleiding door de
zenuwen. Dat uit zich meestal in (aanvallen van) verschillende klachten, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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oogproblemen zoals wazig zien of dubbelzien;
prikkelende, slapende of ‘dove’ armen en/of
benen;
pijn, branderig gevoel;
verlammingsverschijnselen;
problemen met het plassen en/of de ontlasting;
evenwichtsstoornissen en onhandigheid;
vermoeidheid;
spierkrampen;
onduidelijk spreken;
geheugenstoornissen.
stemmingsstoornissen.

MS is geen spierziekte!

Er wordt wel eens gedacht dat MS een spierziekte is, maar
dit is onjuist. Het is wel mogelijk dat door de beschadigingen in het centrale zenuwstelsel door MS, patiënten hun
spieren niet meer of moeizamer aan kunnen zetten tot
bewegen.

Feiten over MS

Auto-immuun reactie

Bij MS kun je door de terugvallen de beschermlaag (myeline) rondom de zenuwen kwijtraken. De myelinelaag is
noodzakelijk om dagelijkse handelingen, zoals het oppakken van een pen, goed te laten verlopen. Ze transporteert
bijvoorbeeld informatie van de hersenen naar de spieren.
Als de myelinelaag beschadigd raakt, ontstaat er als het
ware kortsluiting waardoor dagelijkse handelingen de
grootste moeite kosten. De myeline wordt aangevallen
door het eigen immuunsysteem, omdat deze cellen de
myeline niet als lichaamseigen herkennen.

Levensverwachting

De meeste mensen met MS hebben een normale levensverwachting. Doordat MS een auto-immuun ziekte is dat
zich richt op de myelinelaag van de zenuwcellen kan het
lichaam erg verzwakken en vatbaar worden voor andere
ziektes. In zeer zeldzame gevallen kan dit leiden tot een
kortere levensduur. Dan spelen vaak ook andere ziekten
een rol.

Rolstoelafhankelijkheid

Het merendeel van de mensen met MS wordt niet rolstoelafhankelijk. Wel kan de mate van functiebeperking
toenemen in de loop van de tijd.

Medicatie

Er zijn medicaties ontwikkeld die het ziekteproces kunnen
vertragen, aanvallen kunnen stoppen en middelen die
symptomen kunnen bestrijden. En zijn alleen nog geen
genezende middelen voor MS.

Erfelijkheid

MS is niet erfelijk. MS komt bij bepaalde families wel
meer voor dan door toeval verwacht kan worden. Naast
omgevingsfactoren zijn er genetische factoren die een rol
spelen bij MS. Vanwege deze genetisch bepaalde factoren
hebben sommige mensen meer kans om MS te krijgen
dan anderen.

Kansberekening

1 op de 1.000 mensen in onze samenleving heeft MS. 20%
van de patiënten met MS heeft tenminste 1 familielid met
MS. Een kind met een ouder of zus / broer met MS, heeft
2 - 4% kans op de ziekte.

Wandelpaden Wâlterswâld en Centrale As
Wandelpaden in het kader van de gebiedsontwikkeling van de Centrale As.

De contouren van de Centrale As beginnen steeds meer zichtbaar te worden en zodra dit gedeelte klaar is zal worden
begonnen met de gebiedsontwikkeling.
Zoals reeds gemeld door Dorpsbelang op de jaarvergadering van 17 februari jl. zijn we bezig met het realiseren van
twee wandelpaden te weten vanaf de Koailoane (Singel) uitkomende op de Dokkumerloane.
En een wandelpad vanaf de Tsjerkeloane naar het Mearikkerpaad. Voor wat betreft het pad vanaf de Koailoane zijn de
betrokkenen nog steeds in gesprek. Betreffende het pad vanaf de Tsjerkeloane naar het Mearikkerpaad is het ondanks
herhaald proberen van de kavel ruiler van de Centrale As en de gemeente om met de betreffende pachter tot een
overeenkomst te komen waarmee het wandelpad aangelegd kan worden jammer genoeg niet gelukt om overeenstemming te bereiken.
Dorpsbelang Wâlterswâld

Thuiszorg Friese Land
Thuiszorg is sinds alle veranderingen van de regels voor de zorg
een veelbesproken onderwerp. Veel mensen weten door alle ontwikkelingen niet
meer hoe het nu zit. Thuiszorg Het Friese
Land helpt u graag. Samen kijken we naar de
mogelijkheden die er zijn. Voor persoonlijke
zorg, zoals ú het graag ziet!
Ik ben Susan van Oorschot, verzorgende
IG in Dantumadiel bij Thuiszorg Het Friese
Land.
Als men mij 12 jaar geleden had gezegd dat ik als verzorgende in de thuiszorg zou gaan werken, met ouderen, dan zou ik
dit in alle toonaarden ontkent hebben. Baby’s, daar wilde ik
mee werken en zodoende startte mijn loopbaan in de zorg als
kraamverzorgende.
Toen het aantal aanmeldingen van cliënten in de kraamzorg afliep, werd ik tijdelijk uitgeleend aan Thuiszorg Het Friese Land.
Ik kreeg een cursus ouderenzorg aangeboden en ging mij ineens bezighouden met de verzorging van ouderen. Ik zag er als
een berg tegen op, maar vanaf de eerste keer dat ik met een
collega mee op route ging, was ik verkocht. Wat was en is dit
leuk!
Inmiddels werk ik al 10 jaar met heel veel plezier bij Thuiszorg
Het Friese Land. Ik vind het geweldig om te zien dat onze cliënten op een veilige manier in hun eigen vertrouwde omgeving
kunnen zijn.
In sommige situaties verandert de gezondheidstoestand dusdanig snel, dat er meteen actie ondernomen moet worden. Ik
vind het een uitdaging om dan samen met de cliënt, familie,
collega’s en huisarts te zoeken naar een passende oplossing,
waarbij de wensen van de cliënt voorop staan. Ook al lijkt het
alsof wij alleen werken, samenwerken is wel het sleutelwoord.
Wij helpen u graag verder. Thuiszorg Het Friese Land is 24 uur
bereikbaar. Hebt u vragen of wilt u graag meer informatie? U
kunt ons bellen op 0900-8864. Ook is er veel informatie te vinden op onze website: www.thfl.nl.

25 juli mountainbiken
Mountainbiken tijdens de Paardendagen!
In samenwerking met stichting
de Paardendagen organiseert
de Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld op zaterdag 25 juli een
unieke mountainbiketocht. Deze
uitdagende en afwisselende tocht
zal grotendeels over het parcours
van de Paardendagen verreden
worden. Ook worden de spectaculaire hindernissen, die normaal
gesproken alleen toegankelijk zijn
voor de paarden en hun aanspanningen, speciaal voor de mountainbikers opengesteld.
Daarnaast zal de mooie en afwisselende omgeving van
de Friese Wouden gebruikt worden om een uitdagend parcours van 25 kilometer uit te zetten. De Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld organiseert ieder jaar rond november
een mountainbiketocht in dezelfde omgeving en heeft dus
voldoende ervaring om ook deze editie een mooie tocht uit
te zetten. Hieronder volgt nog wat praktische informatie:

Start 8:00 - 8:30 voorinschrijving is niet nodig
Nije Warf, Foarwei 31a in Wâlterswâld
Inschrijfgeld: 5 euro (graag gepast betalen)
Afstand:25 kilometer is geheel met pijlen aaangegeven
De finish is op het terrein van de Paardendagen. Graag
na afloop afmelden op de start en inschrijflocatie de Nije
Warf; ook voor een kleine attentie. Hier is de mogelijkheid
voor het schoonspuiten van uw fiets. Daarnaast kunt u hier
terecht voor diverse versnaperingen. Let op! Er is geen
mogelijkheid om te douchen en er zijn geen kleedkamers
beschikbaar; wel zijn er toiletten aanwezig.
Kijk voor meer informatie op www.sportdriewo.nl of via
Facebook Sportkoepel Driezum-Wâlterswâld.
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Nieuws van Excelsior
Geslaagd concert met de Wâldsang

We kunnen terugkijken op een mooie avond samen met slagwerkensemble De Wâldsang, afgelopen zaterdag 30 mei.
Een afwisselend programma met een mooie inbreng van het slagwerk

Oud papier route

Zoals eerder aangegeven neemt Excelsior de oud papier route van de Iepenbiere Basisskoalle Driezum over. We
starten hiermee op zaterdag 20 juni, vanaf 9:00 uur gaan we langs de straten. Zou u, als u wil, het voor ons langs
de weg willen zetten? Langsbrengen mag ook, op Achterwei 32B, te Wâlterswâld, bij Bouwbedrijf vd Meulen.
Volgende data voor dit jaar zijn: 12 september en 14 november 2015.
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Kerkdienstenrooster tot 13 september
Hervormde Gemeente Wâlterswâld
VHA

21-jun

zo
HA

28-jun

zo
zo

5-jul

zo

12-jul

zo

19-jul

zo

26-jul

zo

2-aug

zo

9-aug

zo

16-aug

zo

23-aug

zo

30-aug

zo

6-sep

zo

13-sep

Kand. J. Domburg
Kand. J. Domburg
Ds.G.H.Vlijm
Ds.G.H.Vlijm
Prop. K. H.Bogerd
Prop. K. H.Bogerd
Ds. A. Simons
Ds. A. Simons
Ds. J.A. van den Berg
Ds. J.A. van den Berg
Dr. Marten Visser
Dr. Marten Visser
Ds. Cuperus
Ds. Cuperus
Prop. J.K. Abbink
Prop. J.K. Abbink
Ds.J.H. Daalen
Ds.J.H. Daalen
Dhr. M. van Heijningen
Dhr. M. van Heijningen
Ds.D.J. Budding
Ds.D.J.Budding
Prop. K. H. Bogerd
Prop. K. H. Bogerd
Ds. A. N. vd Wind
Ds. A. N. vd Wind

Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron”
zo
zo
DD
zo
zo
zo

21-jun

ds. H.J.J. Pomp
14:00 uur ds. J. Jongsma
ds. M. Buitenhuis
5-jul
ds. R. Prins
ds. J. Jongsma
12-jul
ds. M. Buitenhuis
ds. J. Jongsma

28-jun

19-jul

zo

9-aug

zo

16-aug

zo

23-aug

zo
DD

ds. J. Jongsma
ds. M. de Meij

30-aug

zo

6-sep

zo

13-sep

ds. K.D. Smit
ds. M. de Meij
ds. K.D. Smit
ds. J.J. Verwey
ds. J. Jongsma
ds. T. Dijkema
ds. A.A.J. de Boer
ds. J. Jongsma
ds. J. Jongsma
ds. H. Zeilstra
ds. K.D. Smit
ds. J. Jongsma

Diensten om 9.15 uur en
14.00 uur
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Nieuwe Ter Aa
Nieuwe Ter Aa
Kootwijk
Kootwijk
Montfoort
Montfoort
Groningen
Groningen
Thailand
Thailand
Zwolle
Zwolle
Vriezenveen
Vriezenveen
Nijkerk
Nijkerk
Dorkwert
Dorkwert
Elspeet
Elspeet
Kootwijk
Kootwijk
Hollandseveld
Hollandseveld
Diensten om 9.15 en
13.45 uur
Wâlterswâld
Drogeham

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld
zo
HA
zo
zo

Ds Lof
Dhr G. Riemersma
Ds vd Wiel
28-jun
Ds Lof
Dhr G. Visser
21-jun

5-jul

Dhr L. Blees

zo

12-jul

zo

19-jul

zo

26-jul

zo

2-aug

zo

9-aug

zo

16-aug

zo

23-aug

HA

30-aug

VHA

Ds P. Beintema (friese dienst)
Ds Snijder
Ds Huttenga
13-sep
Ds De Pee

zo
HA
zo

6-sep

Diensten 9.30 en
14.00 uur
Leeuwarden
Wetsens
Leeuwarden
Leeuwarden
Wâlterswâld
Damwâld

Leesdienst
Ds Fraanje

Drachten

Leesdienst
Ds Adema

Metslawier

Dhr L. Blees

Damwâld

Dhr T.R.A. Simonides

Burdaard

Openluchtdienst

Harkema
Burgum
Feanwâlden

Aduard
Wâlterswâld
Noordbergum
Buitenpost
Wâlterswâld
Noordbergum
Wâlterswâld
Dokkum
Drogeham
Dokkum
Leeuwarden
Wâlterswâld
Enumatil
Ureterp
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Zuidbroek
Dokkum
Wâlterswâld
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Tel. 0511 – 789 318 / Mob. 06 – 254 472 37
Driezum – www.rietdekkersbedrijftenhoven.nl
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Oer Wardy en de “Walthiemtochten” (3)
It sportfjildsje wie klear. No koe it heve!
Der waarden in pear fuot- en volleyballen oanskaft, mei in volleybalnet.
Men soe earst begjinne mei twa sporten, t.w. Fuotbalje (foar de jonges) en volleybaljen, dêr’t ek famkes oan mei
dwaan koenen.

Lytsen en grutten

(“Dames”fuotbaljen wie doe noch net yn swang.) Foar it fuotbaljen wie gâns belangstelling. Der waarden twa groepen
formearre. De “grutten” boppe de leeftyd fan 14 jier en de “lytsen” yn de leeftyd dêrûnder.
De lytsen trainden woansdeitejûns û.l.f. Douwe de Jong en de grutten op freedtejûns û.l.f. Antoon Boonstra. Lêstneamde hie sels in skoft by “Be Quick” yn Dokkum spile. Hy koe de amateurs fan Wardy noch hiel wat fuotbalkeunsten
bybringe. Letter hat Anne Peterson út Damwâld noch in skoftke trainer west. Hy fuotballe sels by Broekster Boys.
Spitigernôch koe dat net al te lang duorje omdat hy dêr sels ek traine moast.

Volleybaljen

By it volleybaljen wienen de famkes it meast fertsjintwurdige. Se waarden traind troch Lieuwe Boonstra, dy’t sels lid
wie fan in volleybalklub ut (doe noch) Moarmwâld.
By ’t simmerdei waard der tongersdeitejûnen bûtendoar oefene op it sportfjildsje. Doe ’t it hjerst waard en de dagen
koarter, waard der oerskeakele nei de sneontemiddeis. Foar de wintertiid wie der gjin geskikt ûnderkommen om dizze
tak fan sport fuortsette te kinnen.
Der waard noch al besocht om op ‘e telle yn ‘e buorkerij fan Hindrik en Saakje van der Valk te oefenjen, mar it skeane
dak fan de skuorre wie in te grutte behindering. Sa kaam al ridlik gau in ein oan it volleybaljen.

De fammen bleaunen lykwols dochs aktyf.

Men hie dy simmers as volleybalgroepke ris meirûn oan de “Dokkumer Avond Driedaagse” kuiertocht op 9, 10 en 11
july 1964 en dat hie skoan foldien. De beoardieling dy ’t de Wardy groep op dit evenemint behelle, wie: Wandelen
(d.w.s. yn ‘e maat en yn ’t gelid kuierje en wylst sjonge) 36,5 punten. Kleding: (Yn de read-wite sportklean) 34 punten
en Algehele indruk 35 punten. Totaal 105,5 punten.
De groep mei it heechste oantal hie 112,5 punten helle. Wardy foel net yn de priizen mar de animo foar de kuiersport
wie al wekker wurden.
No ’t it volleybaljen eins wat op it slot siet fanwege de akkomodaasje kaam de “Wandelsport” yn byld en dêr hat Wardy
jierrenlang har stientsje ta bydroegen en mannich pryske yn ‘e wacht sleept.
Yn de kuiersportkringen waard Wardy in begryp.Benei alle sneonen waard der wol oan in tocht fan 15 as 20 km. dielnaam. As de kuierders dan op ‘e jûn wer thús kamen stienen ferskate âlders harren al op te wachtsjen, benijd nei it
resultaat dat se dy deis behelle hienen. Mar dêroer tenei mear.

WKJ Simmermoanne 2015.

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

33

Adverteerders in deze dorpskrant
Rentmeester financieel advies Damwâld
Terpstra electronica Dokkum
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
Dorpshuis Nije Warf 
Van der Galien Recycling Wâlterswâld 
De Friese Wouden Team Westereen e.o.
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Spar Boonsta Dokkum
Appie Postma onderhoud - renovatie & houtbouwbedrijf Wâlterswâld
Frutsels en Meer Wâlterswâld
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
It Sneuphok Driezum
Hamersma-bouwkundigadviesburo Driezum
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Van der Wal Auto’s Dokkum
Braaksma Schildersbedrijf Wâlterswâld
Klaas Zwart Handelsonderneming Driezum
Van Tuyl Loonwerken Driezum
Henk Kooistra Autoschadespecialist Surhuisterveen
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Boonstra Multiklus Driezum
Chris Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Argus autorijschool Broeksterwâld
Feddema Vogels Wâlterswâld
Rijschool Jan van der Heide Wâlterswâld 
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf Damwâld
T. van der Veen Elektrotechnieken Driezum
Rietdekkersbedrijf ten Hoven-Driezum.
Meta Groot Antink tekstverwerking en websiteteksten Driezum
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Antje Dijkstra Administratie Wâlterswâld
Café Us Thús Driezum
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Tom Meindertsma 2 wielers Dokkum
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
Ludema Bestratingen Dokkum
Rabobank Noordoost Friesland 
Klussenbedrijf Gerrit den Hartogh Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
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Zoekertjes
Mededeling
Oud papier voor Excelsior
kunt u ook inleveren
bij bouwbedrijf v/d Meulen
Achterwei 32b
Wâlterswâld

Gevraagd

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

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

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

Voor (startende)
ondernemers, ZZP’ers en
freelancers







Mededeling

20 juni en 12 september
oudpapier route Excelsior

Boekhouding
BTW aangifte
Aangifte inkomstenbelasting
Jaarrekening
Debiteurenbeheer
Advies

▪ Bûterblomstrjitte 15 ▪ 9288 AA Kootstertille ▪
▪ www.administratiedijkstra.nl ▪
▪ email: info@administratiedijkstra.nl ▪
▪ Tel: 0512-775917 ▪
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Geef je nu op voor de VIOD reünie!!
Op zaterdag 5 september aanstaande organiseert de jubileumcommissie van VIOD een grote reünie n.a.v.
het 50-jarig bestaan van onze vereniging. Deze reünie is bedoeld voor de huidige leden en oud-leden. Maar
natuurlijk ook voor (oud)bestuursleden, (oud)vrijwilligers, (oud)sponsors, (oud)donateurs, (oud)supporters
en allen die VIOD een warm hart toedragen. Het streven van de jubileumcommissie is om de feesttent vol
te krijgen.
Donderdag 3 september
Johan Derksen zal deze avond de verbouwde kantine openen. Daarna zal de bekendste Nederlandse voetbalcriticaster in de feesttent in een “VI-setting’ met bekende gasten uit de Friese voetbalwereld in debat gaan.
Sinds 1977 is Johan Derksen in dienst van het weekblad Voetbal International, waar hij van 2000 tot en met
2013 de functie van hoofdredacteur bekleedde. Daarnaast verwierf Derksen bekendheid op televisie als
vaste gast in diverse voetbalpraatprogramma’s van RTL.
Vrijdag 4 september
16.00 - 17.30 uur:

voetbalspektakel voor de jongste jeugd (H,F,E)

17.30 - 19.00 uur:

voetbalspektakel voor de oudste jeugd (D/C)

20.00  uur:		

jubileumrevue met na afloop muziek in de tent

Zaterdag 5 september (reünie)
11.00 - 12.30 uur:

ontvangst inclusief lunch

12.30 - 14.30 uur:

voetbalspektakel voor de senioren (leden/oud-leden/ vrijwilligers/ sponsors/ supporters/ donateurs, etc.)

15.00 - 16.30 uur:

Film 50 jaar VIOD (meisjes/vrouwen) met bekendmaking Beste Elftal Allertijden

16.30 - 17.00 uur:

Benoemen Leden van Verdienste, elftallen van de halve eeuw en uitreiking eerste
exemplaar van het jubileumboek

17.00 - 18.30 uur:

Film 50 jaar VIOD (jongens/heren) met bekendmaking Beste Elftal Allertijden

18.30 - 20.00 uur:

Lopend buffet

20.30 uur:		

Feestavond met de VIOD-band en discotheek

opgave via www.viod-driezum.nl
of opgaveformulier inleveren bij
Jouke Dantuma, van Sytzamawei 2, 9114 RW Driezum
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“De Pen”
Even voorstellen:

Wij zijn Jan-Willem en Hanna de Kloet. Sinds september
2013 wonen wij samen met onze kinderen Leander en Jolijn op een boerderij in Wâlterswâld (Achterwei 1).
Jan Willem is geboren in Vreeland, een dorpje langs de
Vecht in de buurt van Hilversum. Hanna is geboren in Maartensdijk. Dit dorp ligt tussen de stad Utrecht en Hilversum.
Wij zijn in 2004 getrouwd en hebben tot de verhuizing
naar Friesland in Maartensdijk gewoond. Jan Willem was
werkzaam als uitvoerder in de bouw bij een bouwbedrijf in
Loosdrecht. Hanna heeft als verzorgende IG in een wooncentrum in Laren (NH) gewerkt.

Droom uitgekomen

Al jaren was het onze droom, ook al komen wij beide niet van een boerderij af, om een melkveebedrijf over te kunnen
nemen. Het valt niet mee om zo’n droom te verwezenlijken. Vooral Hanna wilde wel verhuizen, maar de reis naar ouders en familie moest wel te behappen zijn. Via een bijzondere weg zijn we op de boerderij van de familie Den Hartog
terecht gekomen. Daar zijn we dankbaar voor!

Lid van de vereniging van de Noordelijke Friese Wouden
Inmiddels is er op de boerderij wel wat verandert. Ook
wij hebben ons voorbereid op de afschaffing van het
melkquotum. Onze koeien worden gemolken door 2
melkrobots en krijgen weidegang.
Tevens zijn wij lid van de vereniging van de Noordelijke Friese Wouden (NFW) en doen we aan agrarisch
natuur beheer voor de elzen singels, die zo kenmerkend zijn voor deze omgeving.
Wij zijn blij dat we deze stap hebben genomen. Het
boerenleven bevalt ons erg goed. We genieten ook
van de mooie omgeving.
De kinderen hebben het erg naar hun zin. Ze genieten
van de ruimte en de reuring die er is op het bedrijf.

Tweetalig onderwijs

Leander zit nu in groep 2 van de CNS in Wâlterswâld .
Jolijn zit 2 ochtenden per week op peuterspeelzaal ‘t
Flinterke in De Westereen.
Het leuke is dat ze op de peuterspeelzaal tweetalig onderwijs krijgt. Dat merken we goed, want in haar spreken komen
al veel Friese woorden en zinnen voor.
Naast de veestapel hebben wij ook nog een konijn, een hond en onze 1 jarige shetlandpony Fleur.

Volgende Pen

Wij willen de pen graag doorgeven aan familie Kooistra uit Wâlterswâld.
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“Het pennetje”
• Wie ben je?
Oebele Lijzenga

• Favoriete eten?
Pannenkoeken

• Roepnaam
Oebele

• Favoriete film?
Pirates of the Caribbean

• Hoe oud ben je?
11 jaar
• Waar woon je?
Foarwei 42 Wâlterswâld
• Heb je ook broers of zussen?
2 zussen (Martje en Antje)
1 broer Jan Sake
• Op welke school zit je?
Wynroas groep 7
• Favoriete muziek?

Rockmuziek

• Wat wil je later worden?
Technicus
• Ik geef het pennetje door aan
Atte Sjoerd Visser

ele

eb
O
,
s
e
tj
Groe

• Heb je ook hobby’s?
Voetballen en met de Play Station
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Bevolking en burgerlijke Stand
Geboren

16 mei 2015

Stephan-Jeroen, z.v. Rudolf Westra en Ytje-Nam-Ae Kuipers, Freulestrjitte 10, Dr.

4 juni 2015

Jorrit, z.v. Siebe en Annie Vis, Foarwei 74, Ww.

Getrouwd

10 april 2015

Coby van der Sluys en Marten Wagenaar, foarwei 7, Ww.

18 april 2015

40 jaar getrouwd, Lammert en Jemmie Kooistra, Nijewei 4, Dr.

31 mei 2015

25 jaar getrouwd, Jouke en Thea Dantuma-de Vries, Van Sytzamawei 2, Dr.

31 mei 2015

30 jaar getrouwd, Siep en Thea Kempenaar, Kolkensloane 16, Dr.

01 juni 2015

50 jaar getrouwd, Jouke en Tetje de Hoop, Achterwei 16, Ww.

18 juni 2015

50 jaar getrouwd, Jochum en Mattie Admiraal, Foarwei 67 B, Ww.

Verhuisd

Doetsje de Vries is verhuisd van de Trekwei 3, Ww naar Vlissingen (Zeeland)
Coby van der Sluys is verhuisd van de Foarwei 7, Ww naar de Freulestrjitte 25, Dr.

In het ziekenhuis/in het ziekenhuis gelegen/ziek thuis
Ziek thuis: Eelsiena Bloemsma, Van Sytzamawei 24, Dr.

In het ziekenhuis gelegen: Tineke Damstra, Van Sytzamawei 1, Dr.

Geslaagd

Fryslân A - eksamen fan de Afûk : Doetsje de Vries, Trekwei 3, Wâlterswâld
Geslaagd voor de opleiding Leraar Basisonderwijs: Jogchum Sipma, Broekloane 16, Ww.

28/29 augustus 2015

40

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
Oud papier Excelsior
Oud papier Gereformeerde Kerk
Boeren Highland Games
Paardenmarathon
Barrelrace en Stoelendans
Boerendag
25 km mountainbiken parcours marathon

Oud papier Gereformeerde Kerk
80 km Kennedymars
25 km nachtmars
40 km nachtmars
20 km dagmars
8 km Kennedy Juniormars
Johan Derksen opent verbouwde kantine
Voetbal spektakel voor de jeugd
50 jaar VIOD reünie
Oud papier Excelsior
LAMPEX Start Kolkensloane
Kinder LAMPEX
Oud papier Gereformeerde Kerk
Oud papier Excelsior
Mountainbike/veldrit
Oud papier Gereformeerde Kerk
Jaarlijkse biljarttoernooi Nije Warf

wanneer
elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag
zaterdag 20 juni
zaterdag 27 juni
donderdag 23 juli
vrijdag 24 juli
vrijdag 24 juli
zaterdag 25 juli
zaterdag 25 juli
zaterdag 22 augustus
vrijdag 28 augustus
vrijdag 28 augustus
vrijdag 28 augustus
zaterdag 29 augustus
zaterdag 29 augustus
donderdag 3 september
vrijdag 4 september
zaterdag 5 september
zaterdag 12 september
vrijdag 2 oktober
zaterdag 3 oktober
zaterdag 17 oktober
zaterdag 14 november
zaterdag 14 november
zaterdag 12 december
zaterdag 5 maart

tijd
19.30
19.30
20.00
14.00
09.00
09.00
19.00
09.00-17.30
17.30
09.00
8.00-8.30
09.00
22.00
22.30
22.45
09.00
10.00
19.00
16.00- 20.00
11.00-24.00
09.00
20.00
12.00
09.00
09.00
09.00
09.00
10.00-18.00

waar
Us Thús
Us Thús
Us Thús
Us Thús
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
Nije Warf
VIOD-Driezum
VIOD-Driezum
VIOD-Driezum
Driezum-Wâlterswâld
Damstra-Installatie
Driezum
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf

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

www.ludemabestratingen.nl
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info@ludemabestratingen.nl

0519-250075

