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4 Van de redactie,
4 De zomer loopt naar het einde, voor de meeste mensen
5 is de vakantie weer voorbij. De scholen zijn overal in het
land weer begonnen en ook de clubs en verenigingen
7 in onze dorpen staan weer klaar om het nieuwe winter10 seizoen te beginnen.
11 Tijdens de (bijna) afgelopen zomer zijn er weer verschil12 lende evenementen in onze dorpen georganiseerd, zoals
het Open Fries Kampioenschap Marathon, de veekeuring
13 tijdens de boerendag en ook de Kennedymars is al weer
14 achter de rug.

Jubileumboek VIOD

15 Van een aantal van deze evenementen vindt u in dit nummer van de dorpskrant een verslag.
16
Verder vindt u een stukje historie over de gymnastiekve17 reniging Wardy, legt de Noardlike Fryske Wâlden uit waar
zij zich in onze omgeving zoal mee bezig houden en uiter18
aard kan het jubileum van VIOD, waarvan de viering, om
19 de u bekende reden, is uitgesteld, niet ontbreken in dit
nummer.
21
23 De redactie wenst u veel leesplezier

Nieuws van speeltuin vereniging ‘Us Fertier’

24

VIOD-vrouwen willen naar de topklasse

25

Nieuws Badmintonclub ‘It Plumke’

27

Kerkdienstenrooster t/m 6 december

28

Nieuws buurtvereniging Tsjerkeloane Wâlterswâld

29

Wie wil er bowlen?

31

Bijbellezing Wâlterswâld

31
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Mooie Paardendagen met stormachtig einde
Paardendagen 2015
Boerendag 2015
Muziekinstrument leren bespelen?
Verslag veekeuring Wâlterswâld 25 juli 2015.
Nieuws van Noardlike Fryske Wâlden

Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks 34
Wat is Multiple Sclerose (MS)?

35

Ondernemer in de schijnwerper

36

“De Pen”

38

Nieuws van Sportkoepel Driezum / Wâlterswâld

38

“Het pennetje”

Deadline volgende dorpskrant
Nr

Deadline vrijdag

Uitgifte datum

39

5

20-nov

4-dec

Bevolking en burgerlijke Stand

40

1

29-jan-2016

12-feb-2016

Algemene informatie

41

2

2-apr-2016

15-apr-2016

Wat is er te doen in Driezum en Wâlterswâld

42

Uitstel Reünie VIOD

42

3

3-jun-2016

17-jun-2016

Start Soos 55+

42

4

26-aug-2016

9-sep-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 eindredactie 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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Zuiderschans 1e, Dokkum. 0519 - 72 45 45
Ondernemer in de schijnwerper pag.36

Nieuws Freonen fan de Warf
Freonen fan de Warf schenken dorpshuis digitaal informatiebord

Het eerste wapenfeit van de Freonen fan de Nije Warf
is zichtbaar. Boven de ingang van dorpshuis De Nije
Warf is een prachtig informatiebord opgehangen. Dit
digitale bord is betaald door de Freonen fan de Warf.
Het nieuwe informatiebord was een wens van het
dorpshuisbestuur zelf. Op deze manier worden de inwoners op de hoogte gehouden van alle activiteiten in
het dorpshuis.
Het is van grote afstand te zien, zodat iedereen die er
langsrijdt de tekst kan lezen. De officiële overhandiging heeft begin september plaatsgevonden.
Daarnaast is het bestuur van de Freonen fan de Warf
altijd op zoek naar een goede bestemming van het
Freonengeld. Heeft u ideeën waar het geld aan kan
worden besteed in en rond de Nije Warf? Laat het ons
dan weten via: freonen@nijewarf.nl

Binnenkort kunt u nog meer nieuws verwachten rondom de Freonen fan de Nije Warf.
Bestuur ‘Freonen fan de Nije Warf’
Douwe Boersma, Elisabeth Hoekstra, Helga Schaafsma en Tom Spiegelaar.
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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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tekenwerk

-

W â l t e r s w â l d

T
M
E
I

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

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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Gratis meedoen aan de Lampex?
Zaterdag 2 oktober

Meer dan vijftig teams hebben zich ingeschreven voor de Lampex, dit jaar op zaterdag 2 oktober. De route is bekend maar nog
geheim en de vrijwilligers zijn gebriefd over
hun verschillende functies.
Ondertussen stijgt de spanning. Want sinds
eind augustus ligt de wildcard verstopt die
recht geeft op gratis deelname voor de vinder en zijn of haar complete team ...

Wie zal hem vinden?

De wildcard is verstopt ergens in Dantumadiel, dat is een ding dat zeker is. Voor de
rest is aan het de fantasie van de zoekers,
en verschijnen er steeds nieuwe hints op de
facebookpagina van Lampex Dantumadiel.
Like de pagina dus ook, let op de berichten
en trek er alvast wat vaker op uit, dan breng
je meteen je conditie weer op peil.

Extra bouwers en opruimers gevraagd

Terwijl de deelnemers zich druk maken om
de voorbereidingen, denkt het bestuur al aan de afronding. In de laatste dagen voor de Lampex en vooral op de zaterdagavond na de Kinderlampex, moeten de hindernissen namelijk binnen no time worden afgebroken. Elk paar extra
handen is daarbij van harte welkom. Wil je wel een middag of desnoods een paar uur aanpakken, meld je dan nog even
aan bij Henk Jaap Bakker, telefoon (0511) 42 47 25 of via info@
lampex.nl .

Kinderen aan de beurt

En dan is nu de beurt aan de kinderen. Want nu het schooljaar
weer is begonnen en vriendschappen zijn verstevigd, zijn er vast
al heel wat groepjes gevormd. Op de officiële lijst van de Kinderlampex op zaterdagmiddag 3 oktober staan nog maar tien teams
ingeschreven. Daar kunnen er nog heel wat bij, maar ook bij de
Kinderlampex geldt straks: vol= vol. Verzamel dus een groepje
van 4 tot 6 kinderen tussen de 8 en 14 jaar, benoem een vader,
moeder, oom of grote zus als leider en meld je aan, voordat het
te laat is! Inschrijven kan op www.lampex.nl en vind alle informatie op het aparte tabblad Kinderlampex.
Voor alle lezers van deze Dorpskrant

Wil je geen vrijwilliger worden, doe je niet mee en hoef je geen kinderen te begeleiden? Schrijf dan met dikke stift in
je agenda dat je zaterdag 3 oktober op de Kinderlampex komt kijken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dit is een
evenement dat je niet meer mag missen!

Foarwei 14 Driezum 0511 421 109
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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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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

Oer Wardy en de “Wâlthiemtochten” (4)
Foar it earst in priis.
De kuiersport sloech omraak oan by Wardy.

Bolwerk wandeltocht

De Wardy-groep dy’t yn july 1964 foar it earst oan de Dokkumer avond driedaagse
meirûn hie,
(Dat wienen 9 famkes, t.w: Willy vd. Meulen, Anneke vd. Meulen, Griet Boonstra, Boukje Visser, Afke Pranger, Janke vd.
Meulen, Feikje Visser, Sjoukje Leistra, Klaske vd. Meer. Jonges: Lieuwe Boonstra, Eelke Wielstra, Klaas Jacobs, Fedde vd.
Meulen, Fedde Feddema en leider Wieger Jacobs) waard útnoege om op 29 augustus fan datselde jier mei te dwaan
oan de saneamde “Bolwerk wandeltocht” te Dokkum.
De measten like dat wol wat ta en sa waard der wer in kuiergroep formearre. Der waard fan tefoaren in pear jûnen
oefene om it yn de maat rinnen goed ûnder de knibbel te krijen. Yn it earstoan gie dat wat houterich en lakerich, mar
mei in protte wille krige men de stap goed te pakken.
Dy sneons, 29 augustus, soe it oangean. Meiïnoar op it fytske nei Dokkum. Wardy soe dielnimme oan it 15 km. trajekt.
Fleurich en fol moed sette it read-wite ploechje út ein. Rinne as kuierje wie doe noch net sa bot yn swang.

Sûnder mankeminten

Guon fûnen dat gjin echte sport. Hjoed de dei is dy miening by de measten wol oars. Op in sneontemiddei 15 km. flink
en fleurich trochstappe, sûn en yn ‘e bûtenloft. Goed foar lichem en geast. Sa wisten dy sportivelingen fan Wardy doe
al! Sûnder blierren of oare mankeminten kaam men yn Dokkum wer oan by “It Bolwurk” Doe wie it wachtsjen op de
útslach.
Dat waard in hiele ferassing. Wardy helle net allinnich de measte punten yn har ôfdieling, mar ek de measte punten fan
alle ôfstannen! Sa waard de “Bolwurkbeker” troch de behearder, de hear D. Dam, oan de lieder fan Wardy oerlange.
De tippelders fan Wardy wienen fansels út ‘e skroeven. Der gie in lûd joechei omheech yn it gebou oan de Oranjewâl yn
Dokkum. Sa bliid as protters kaam men mei de beker werom yn Wâlterswâld. Hjir soenen se jûns noch in feestje fan ha!
Yn de berch (skuorre) fan Mark en Akke Jacobs waard dy jûns it feestje hâlden. Willem Bosgraaf hie syn bânrekorder
meinaam en de ferskate reaksjes en opmerkings waarden opnaam en letter wer ôfdraaid.

Measte wille

Dit ta grut fermaak, mei de measte wille. Yn de rin fan
‘e jûn kamen master Van Strien en Teake Hoekstra nammens de feriening fan doarpsbelang Wâlterswâld har
lokwinsken noch bringen.
Om goed tsien oere kaam in ein oan dit earste suksesfol
barren fan Wardy.

Mededeling
Opritverkoop

Persoanen op de foto fan it feestje yn de skuorre:Foarste
rige fan lofts nei rjochts: Anneke vd. Meulen, Willy vd.
Meulen, Harm Lijzenga, Janke vd. Meulen, Klaas Jacobs.
Twadde rige flnr: Lieuwe Boonstra, Douwe de Jong, Wieger Jacobs, Fedde vd. Meulen, Luddert de Jong, Fedde Feddema, Willem Bosgraaf, Anna Jacobs.
WKJ Hjerstmoanne 2015.

Zaterdag 26 september
09:00 tot 13:00
Tsjerkeloane-Wâlterswâld

Vermist

Wie mist er een zwart katertje?
Sinds een paar weken aan komen
lopen aan het begin van Dokkumerloane te Wâlterswâld?
Voor inlichtingen kunt u bellen met

0610 728 685
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Enkele cijfers Kennedymars 2015
± 700 deelnemers

Het zit er weer op, zo’n 700 mensen zijn afgelopen weekend vanuit het hele land afgereisd naar Wâlterswâld om één
van de tochten van Kennedymars Fryslân te wandelen. Hieronder vindt u een overzichtje van het aantal deelnemers
van 2015:
Kennedymars 80 km
255 gestarte deelnemers
14 uitvallers
40 km Nachtmars
90 gestarte deelnemers
0 uitvallers
25 km Nachtmars
169 gestarte deelnemers
5 uitvallers
20 km Dagmars
95 deelnemers
Kennedy Juniormars 8 km
70 deelnemers
Een weekend lang wandelplezier. Maar naast plezier was er ook doorzettingsvermogen nodig, want wat voor de één
een makkie was om de Kennedymars, 40km Nachtmars of 25 km Nachtmars te volbrengen, hadden sommigen het ook
zwaar op de taaiere stukken van de nieuwe routes. Toch
hebben ook zij de rode loper en daarmee de finish bereikt.
Stuk voor stuk toppers, een geweldige prestatie!
En dan natuurlijk nog de volle maan, een prachtige natuurlijke verschijning, wat het wandelen in de nacht magisch
maakte. Ook overdag was het weer perfect en animo voor
de 20km Dagmars en de Kennedy Juniormars was er dan
ook genoeg.
Dan waren er de vrijwilligers op de route, die klaar stonden
met eten drinken en opbeurende woorden om de wandelaars nieuwe energie te geven.
Ook de verkeerbegeleiders, wandelbegeleiders, tassen en
personen vervoerders, stempelaars en nog vele vrijwilligers hebben bijgedragen aan een geslaagd wandelweekend vanuit dorpshuis “de Nije Warf”

Deelnemers, vrijwilligers, sponsors bedankt!
Het bestuur St. Kennedymars Fryslân

12

Deelnemers Kennedymars uit onze dorpen
afstand naam
80km
80km
80km
80km
80km
80km
80km
80km
80km
80km
40km
40km
40km
40km
40km
40km
40km
40km
40km
40km
40km
40km
40km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km
25km

Bjinse
Dirk
Douwe
Frederika
Sytze
Jeltje
Durk
Jan
Sjoerd
Tineke
Rido
Meindert
Folkert
Yvonne
Minke
Marinus
Jos
Larry
Titia
Elly
Marietje
Inesz
Pietsje
Patrick
Eelke
Jildou
Simon
Falco
Marente
Tine
Nathalie
Freemerika
Djoke
Johanna
Sake
Jildou
Anne Wieke
Jantine
Minke
Anke
Gerco
Folkert

Visser
Botma
Kommerie
Wijbenga
Wijbenga
Bouma
Postma
de Groot
de Groot
Broersma-Sangers
Spiegelaar
Boersma
Bosgraaf
Joostema
Boersma
Reitsma
Dammer
Bouma
Hiddema
Jonker
Dijkstra
Hofer
Schaafsma
Vledder
Uitterdijk
Uitterdijk
Fokkema
Braaksma
Germeraad
Raap
Alkema
Hofstra-Terpstra
van der Valk
Dijkstra
Dijkstra
Bouma
Bosgraaf
Bouma
Reitsma
van der Valk
Bremer
Bremer

woonplaats

start

finisch

tijd

km/uur

Driezum
Driezum
Damwâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Driezum
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Damwâld
Driezum
Driezum
Wâlterswâld
Driezum
Wâlterswâld
Westergeest
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Driezum
Driezum
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Wâlterswâld

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
22:45
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30

13:08
13:42
13:44
13:49
13:49
14:49
15:00
15:27
15:27
16:04
06:27
06:28
06:28
06:30
06:31
07:28
08:36
08:37
09:12
09:12
09:24
09:25
09:26
04:13
04:36
04:36
04:42
04:42
05:05
05:05
05:08
05:08
05:18
05:25
05:25
05:25
05:25
05:28
05:28
05:30
05:53
05:53

15:08
15:42
15:44
15:49
15:49
16:49
17:00
17:27
17:27
18:04
08:12
08:13
08:13
08:15
08:16
09:13
10:21
10:22
10:57
10:57
11:09
11:10
11:11
04:43
05:06
05:06
05:12
05:12
05:35
05:35
05:38
05:38
05:48
05:55
05:55
05:55
05:55
05:58
05:58
06:00
06:23
06:23

5,3
5,2
5,2
5,2
5,2
4,9
4,7
4,6
4,6
4,4
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,4
3,9
3,9
3,8
3,8
3,6
3,6
3,6
5,6
4,9
4,9
4,9
4,9
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,2
4,0
4,0
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AED locaties Driezum - Wâlterswâld
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In oktober twee AED oefeningen in VIOD kantine
leden krijgen bericht
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9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Een probleem melden
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Mooie Paardendagen met stormachtig einde
De 26ste Paardendagen in Driezum – Wâlterswâld kunnen
voor een belangrijk deel als bijzonder geslaagd worden beschouwd. De menmarathon om het Open Fries kampioenschap, op vrijdag 24 juli, verliep onder ideale terrein- en
weersomstandigheden. Mede ook dankzij het mooie weer
trokken vele duizenden toeschouwers, op de fiets, weer
langs de 11 hindernissen.
De doorgevoerde aanpassingen aan route en hindernislocaties bleek een succes. Een vlotter wedstrijdverloop en
voor het publiek een compacter geheel. Drie hindernissen
op één locatie bij de familie Sinia was een compleet spektakel met bijna doorlopend een aanspanning in actie. De menwedstrijd leverde weer prachtige kampioenen op. Menteam Harry Streutker uit Coevorden (in 2014 Nederlands Kampioen in Wâlterswâld-Driezum) was in onze dorpen opnieuw de beste met hun vierspan paarden. Het pony-vierspan
van menteam Nick Weytjens uit het Belgische Zutendaal wist, na de overwinningen in 2012 en 2013 en een tweede
plek in 2014, opnieuw het kampioenschap te veroveren. Kampioen met tandem paard was Gerard Hoekstra uit Tzumarrum en Egbert Jan de Vries uit De Falom wist op magistrale wijze de eerste prijs bij de tandem pony’s te pakken.
Kampioen dubbelspan paard werd Kees van Tuijl uit het Gelderse Neerijnen (Betuwe). Bij de dubbelspan pony’s ging de
hoofdprijs naar Jaap van der Wal uit Feanwâlden. Mart Koerhuis uit het Overijsselse Raalte wist in de klasse enkelspan
pony’s iedereen te verslaan en het Frysk Folkslied klonk ook voor het menteam Lieuwe van der Wal en Erik Jansen uit
Noardburgum die kampioen werden in de klasse enkelspan paard. In deze klasse won Piet van der Valk uit Wâlterswâld,
als enige dorpsgenoot, een prijs. Piet pakte een knappe 6e plek in een deelnemersveld van 30 enkelspannen.

Grote zomerstorm

De Boerendag (de 25ste) baarde iedereen zorgen want er was noodweer voorspeld. Na een paar druppels in de vroege ochtend klaarde het snel op en
werd het prachtig mooi windstil weer. Ideaal voor het Boerendagprogramma met de rundveekeuring en de provinciale geitenkeuring en de vele andere atracties en programmaonderdelen. Terwijl grote delen van het land
de zwaarste zomerstorm in 100 jaar kregen te verduren bleef het in Fryslân
lange tijd hoogzomer. Het evenement trok weer veel publiek die, ondanks het
KNMI-weeralarm code oranje, niet thuis bleven.

Helaas kreeg onze regio ook een fikse veeg uit de pan. Precies op het moment
dat het laatste hoogtepunt van de Paardendagen van start ging, de Paardenkrachtenshow, begon het te regenen. Eerst
zachtjes maar al vrij snel stond de schapendrijver van het landgoed Nienoord met een tiental kinderen in de stortregen. Het showprogramma werd in eerste instantie een uur uitgesteld. Maar de stortregen hield aan en de wind ging in
korte tijd van een zacht zomerbriesje windkracht 2 naar een volle noordwesterstorm windkracht 9 met windstoten tot
windkracht 11. Het showprogramma werd dan ook definitief
afgelast. Marktkramen en partytenten vlogen door de lucht, er
waren zelfs mensen die dixie-toiletten hebben zien vliegen.
Er werd gevreesd dat ook de feesttent het niet zou houden.
In goed overleg met de kastelein, de politie en de beheerders
van De Nije Warf werd het nog aanwezige publiek verzocht de
feesttent te verlaten. Ze vonden o.a. in het dorpshuis een veilig onderdak. Het comité dat maandenlang bezig was geweest
met de samenstelling van het showprogramma was natuurlijk
teleurgesteld. Kosten noch moeite waren gespaard om een
prachtig programma samen te stellen.
Maar achteraf was iedereen die betrokken was bij de Paardendagen, vrijwilligers, sponsoren en bestuur, toch ook gelukkig met het feit dat er geen persoonlijke ongelukken hadden
plaats gevonden. ’s Avonds, toen de storm was gaan liggen, kwamen velen weer terug naar de feesttent en werd er tot
het eind van de avond genoten van de muziek van Drive-in discotheek Second-Live. Johan Veenstra, van de Tsjerkestrjitte in Driezum, had gelukkig zijn disco-apparatuur droog gehouden.
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Paardendagen 2015
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Boerendag 2015
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Muziekinstrument leren bespelen?
Bevoegde docenten

Op 31 augustus a.s. starten de lessen weer bij cultuurcentrum de Wâldsang.
Bevoegde docenten staan er garant voor muzieklessen aan jong en oud. Er is volop keuze: piano, gitaar, viool, fluit, accordeon, zang, drums,
trompet, keyboard en meer.
En wat te denken van rocken in een popband, zingen in een koor of spelen in een blazersgroep? Er is volop gelegenheid om samen met anderen muziek te maken! En
op de georganiseerde concerten kan iedereen van zich laten horen.
Ook zijn er andere lessen, zoals dans, fotografie en theater.
Meer weten en/of aanmelden? Bezoek onze website www.cultuurcentrumdewaldsang.nl en volg ons op Facebook.

Huiskamer haken en crea workshops
donderdag van 19.00 tot 21.30

Auto & Motorrijschool ARGUS

Ook in 2015 het adres voor je rijbewijs!
Broeksterwâld info@rijschool-argus.nl
18

0653 533807

Verslag veekeuring Wâlterswâld 25 juli 2015.
Doel veekeuring

Elk jaar wordt tijdens de Boerendag, op de laatste zaterdag van juli de Veekeuring van Noord-Friesland gehouden.
Hier strijden de beste kalveren, pinken en melkkoeien
om de kampioenschappen. De veekeuring is oorspronkelijk ontstaan met als doel de jeugd kennis te laten
maken met het vee, de verzorging en vee verbetering.
Bij het keuren worden de dieren beoordeeld op de uiterlijke kenmerken, die voor een gezond en hoog productief
koeienleven moeten zorgen en de basis zijn voor het inkomen op melkveebedrijven.

Uiterlijke kenmerken

Het dier moet voorzien zijn van sterke, droge benen
met harde klauwen. Daarnaast moet het dier voldoende kruisbreedte hebben met enige helling om
elk jaar vlot een kalfje op de wereld te kunnen zetten.
Bij de melkkoeien wordt ook naar het uier gekeken deze
moet van voren lang en vast zijn aangehecht, van achteren breed en hoog met een correcte speenplaatsing. Het
uier zelf moet fluweel zacht zijn zodat deze na het melken
helemaal leeg en weg is, dit bevorderd de kwaliteit van
de melk. Bovendien wordt er nog gekeken of het dier niet
teveel vlees heeft, en het dier moet kracht uitstralen.

Kalveren oud

Kampioen:Koarnwert-Theodora 82 Mts Bakker-Ginnum
(Wieke Marije Bakker)
Reserve kampioen Boukje 171 Mts Visser-VisserBroeksterwâld(Ate Visser)

Pinken

Kampioen: Roverhoekster Tex B Shottle 6 Mts O+JG
Hoekstra-Cuperus-Aldtjerk

Reserve kampioen: Krudikker Galea 1 Ba+E+Yp Lawerman,
Hiaure

Vaarzen

Kampioen: Ellen 13 W de Groot- Oudega Gem Small

Reserve kampioen Edlihta 22, W de Groot, Oudega Gem Small

Koeien midden

Bij het beoordelen van de bedrijfscollecties wordt gekeken naar de uniformiteit en welk bedrijf in de regio de
beste dieren als groep kan tonen.
De prijzen van veekeuring Noord Friesland werden uitgereikt door Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Kalveren jong

Kampioen: Rhoderterpster Pietje 126, Mts P+A van der
Woude- Hantumeruitburen (Reinder van der Woude)

Reserve kampioen: Rhoderterpster Tjitske 94, Mts P+A van der
Woude- Hantumeruitburen (Willem Dirk van der Woude)

Kalveren midden

Kampioen: Wageningen Geertje 180

Westergeest (Famke Dijkstra)

Mts W+J Hoeksma-

Reserve kampioen: Koarnwert Wikje 526
num (Marianne Bosch)

Mts Bakker-Gin-

Kampioen:Hiltje-388 Mts-KP+L-Reitsma-kloosterman,
Broeksterwâld
Reserve kampioen Larisa

Mts W+J Hoeksma, Westergeest

Koeien oud

Kampioen: Marijke 39 D Zandstra , De Tike.
Reserve kampioen Bierum Wassenaar 310 Melkveebedrijf Bierum , Hantumeruitburen

Duurzaamheidsprijs

Marijke 39 Wageningen Minardi D Zandstra, De Tike

Bedrijfscollecties (jongvee)

Kampioen: Mts Visser-Visser Broeksterwâld.
Reserve kampioen J W van der Wal, Wanswert

Beste voorbrengen

1e Bicc Geeske 438 Kees Kloosterman, Feanwâlden
2e Rhoderterper Pietje Reinder v.d Woude Hantumeruitburen
3e Sietske 258 Anna-Marije Jongsma Driezum
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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,

Mvg. Sjouke van Tuyl.

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
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Nieuws van Noardlike Fryske Wâlden
Burgum, 25 juni 2015

Landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden in beeld

Ruim 700 betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) doen actief aan
landschapsbeheer. Ze onderhouden 1.500 kilometer aan elzensingels, 150 kilometer aan
houtwallen en zorgen ervoor dat honderden pingo’s en dobben in goede staat zijn. Hoe het
landschapsbeheer in de praktijk werkt, wordt uitgelegd in een korte film. Deze film is te bekijken
op www.youtube.com/user/NFWalden.
Het eeuwenoude, kleinschalige coulisselandschap in de Noardlike Fryske Wâlden is vrijwel intact
gebleven. Dat maakt het uniek in heel Europa. Naast de landschappelijke waarden zijn de
natuurwaarden en biodiversiteit in het gebied bijzonder groot. Om het landschap mooi te houden, is
onderhoud nodig. De leden van de NFW pakken het landschapsonderhoud professioneel op en
ontvangen hiervoor een beheervergoeding. Landeigenaren sluiten daarvoor vanaf 2016 een
beheercontract af met de vereniging NFW.
Kwaliteitseisen
“Het onderhoud aan de verschillende landschapselementen, zoals elzensingels, dykswâlen en
pingo’s, moet aan voorwaarden voldoen om er een beheervergoeding voor te ontvangen. Zo is
variatie in begroeiing belangrijk voor de biodiversiteit. De onderlaag van bomenrijen moeten bij
voorkeur bestaan uit kruid- en struikgewas. Hoe dichter de bedekkingsgraad van elzensingels en
houtwallen, hoe hoger de vergoeding die aangevraagd kan worden”, legt NFW-secretaris Ingrid van
Huizen uit. De schouwcommissie van de vereniging beoordeelt of boeren en particulieren het
onderhoud goed uitvoeren en of ze zich houden aan de voorwaarden en kwaliteitseisen van het
collectieve agrarische natuurbeheer van de vereniging.
Aan het woord
In de film komt onder andere een beheerder aan het woord over het onderhoud in de
wintermaanden, een coördinator die over kwaliteit van de landschapselementen vertelt en een
schouwcommissie die uitlegt hoe een veldcontrole wordt uitgevoerd. De film is rechtstreeks te zien
via de link https://www.youtube.com/watch?v=YBld1LpTz7g.

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

dorpskrantdriewa@gmail.com
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Jubileumboek VIOD
Omdat het jubileumfeest van VIOD n.a.v. het vijftigjarig
bestaan is uitgesteld, zal het jubileumboek ook later verschijnen. Het bijna 150 bladzijden tellend boek kan echter
nu al worden besteld bij schrijver Jouke H. Dantuma (info@
joukedantuma.nl of 0623 949 836).
In het boek Vijftig tinten blauw verwoordt auteur Jouke H.
Dantuma de geschiedenis van voetbalvereniging VIOD op
boeiende wijze in 50 verhalen. Het is absoluut niet alleen
leesvoer voor voetballiefhebbers. De auteur weet in een
aantal verhalen en portretten ook een fraai tijdsbeeld neer
te zetten.
In het verhaal over oprichter Johannes van der Schaaf
wordt op prachtige wijze beschreven hoe dorpisme in de
jaren zestig een zware wissel trok op de samenwerking tussen Driezum en Wâlterswâld.

Vijftig tinten
blauw

50 jaar VIOD in 50 verhalen

Armoede was voor Ype Steringa een struikelblok om te gaan
voetballen. In de beginjaren zeventig kreeg het feminisme
ook vat in Driezum en Wâlterswâld. Helaas, een eerste poging om te komen tot damesvoetbal mislukte. Bijna twintig
jaar later ‘gie it dochs oan’. De eerste trainingen trokken
vooral heel veel jongens naar sportpark ‘Treffers Heech’.
Daarnaast geeft dit jubileumboek een interessant kijkje
achter de schermen van een aantal voetballers. Het criminele verleden van Anton Hofman wordt nog één keer door
hem opgebiecht.
Jouke Bosgraaf vertelt over zijn passie voor solexen. De wel
heel bijzondere eetgewoontes van keepster Joukje van der
Meer moet voor sommige lezers smullen zijn.

Jouke Dantuma

Grytsje Jongsma legt uit waarom zij een beetje spijt heeft van haar besluit om vier jaar geleden een aanbieding van sc.
Heerenveen naast haar neer te leggen. Kortom, vijftig tinten blauw is een boek met mooie, sterke, humoristische en
aangrijpende verhalen.

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

www.ludemabestratingen.nl

info@ludemabestratingen.nl

0519-250075
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Nieuws van speeltuin vereniging ‘Us Fertier’
Op woensdagmiddag 27 mei was er ter ere van het 20 jarig bestaan van de speeltuin een gezellig en leuk feest. Het was mooi en de opkomst was groot. De kinderen konden niet wachten tot het feest van start ging. Er was een poffertjeskraam
waar een ieder gratis poffertjes kon halen zoveel ze wilden. De limonade stond
klaar, want van al dat spelen krijg je natuurlijk ook dorst.
Verder waren er twee springkussens waar een ieder zich kon uitleven. Er was eentje voor de kleinere kinderen en de
andere voor de grotere jeugd.
Er werd nog een ballonnenwedstrijd georganiseerd waarbij een ieder een ballon kreeg met een kaartje waar hij/zij
zijn persoonlijke gegevens of kon vermelden.
Deze werden aan het einde van de feestmiddag gezamenlijk de lucht in gelaten. Dit was een prachtig gezicht en
natuurlijk spannend welke ballonnen lekker hoog de lucht in zouden gaan in de hoop dat het kaartje zover mogelijk
ergens weer gevonden zal worden en opgestuurd door degene. Aan de drie verste gevonden kaartjes werd een prijs
beschikbaar gesteld.
Uit eindelijk is er maar één kaartje retour gestuurd. De gelukkige prijswinnaar is Jesper
van der Zwaag. Zijn kaartje is in Duitsland in 49688 Lastrup gevonden 175 kilometer hier
vandaan. Jesper heeft een Top 1 Toys cadeaubon t.w.v. €15 gekregen. Wij vonden het als
speeltuincommissie een geslaagd en gezellig jubileumfeest.
Wij maken ons nog wel zorgen voor de toekomst van de speeltuin. Op alle oproepen hebben zich nog geen nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit komt het bestaan van de speeltuin niet
ten goed. Zonder een speeltuincommissie kan de speeltuin niet voort blijven bestaan.
Dit zou natuurlijk zeer jammer zijn. We hopen dat jullie zich geroepen voelen
om ervoor te kunnen zorgen met zijn allen dat de speeltuin kan blijven bestaan.
Voor vragen en aanmelden kan bij jeltsjereitsma@hotmail.com.

Chr. Gemengd koor
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Driezum – Wâlterswâld

VIOD-vrouwen willen naar de topklasse
VIOD VR1 speelt nu drie seizoenen in de hoofdklasse, waarin men twee keer de nacompetitie wist te bereiken. Heerenveen was een aantal maanden geleden echter een
maatje te groot om een stap hoger te realiseren. Onverwijld blijft de ambitie om op het hoogste amateurniveau te acteren.
Met een zestal nieuwkomers heeft VIOD een kwaliteitsimpuls gekregen die deze doelstelling werkelijkheid moet maken. Gemakkelijk zal het niet gaan, gelet op de sterkte van de zaterdag hoofdklasse met de
beloftenteams van ADO Den Haag, FC Twente en PEC
Zwolle.
Uit de eigen voetbalacademie stroomt Lianne Westra (16) uit Opende door. Deze middenveldster pur sang verlaat dus
het beloftenteam. Zoals bij alle toptalenten heeft zij ook altijd met jongens gevoetbald. Ooit werd haar als klein meisje
gevraagd wie haar idool was. Zij kwam toen met Heerenveen speelster Atty Eelkema op de proppen. Dit wordt nu haar
nieuwe trainer. Spelen in het stadion van Zwolle is tot nu toe een droom die werkelijkheid werd.
Regina de Groot (16) ruilt de jongens van FC Burdaard B1 in voor de meiden van VIOD. Vanaf haar zesde heeft zij bij
Burdaard gespeeld. Haar favoriete positie is rechtsbuiten. Dit komt vanzelfsprekend omdat zij gemakkelijk iemand
passeert. Het eerste seizoen bij VIOD zal een leerjaar moeten worden. Na enkele oefenpotjes is de progressie in haar
spel al duidelijk zichtbaar.
Het was de technische staf van VIOD niet ontgaan dat Anneke van der Meulen (17) uit Damwâld het vorige seizoen in
VIOD VR2 veel progressie had geboekt. Een overstap naar VIOD Vr1 was dus een logisch gevolg. In een oefenwedstrijd
tegen PEC Zwolle maakte zij als verdediger meteen indruk. Anneke voetbalde t/m de D-pupillen bij Broekster-Wâlden.
Bij deze vereniging maken haar drie broers Mark, Hein en
Klaas nu furore.
Mariska Bosma (18) komt uit een voetbalmaf gezin dat
hun domicilie heeft in Heerenveen. Haar drie zusjes Jeanine, Daniëlle en Linda – een drieling overigens – voetballen bij ONS. Het afgelopen jaar voetbalde de linksbenige
speelster, die de gehele linkerkant kan bestrijken, in het
beloftenteam van Heerenveen. Dit team versperde de
doorgang naar de topklasse voor VIOD. Haar drie doelpunten in de nacompetitie in de thuis- en uitwedstrijd
tegen SSS – is haar hoogtepunt tot nu toe in haar prille
voetbalcarrière.
Mariël Miedema (20) woont in Noordhorn en voetbalde
de afgelopen twee seizoenen bij Lycurgus (Groningen).
Met dit team promoveerde zij naar de eerste klasse.
Daarnaast voetbalt zij ook nog in de zaal bij Nieuw Roden
(eredivisie). Mariël is een fysiek kopsterke verdediger met
een prima traptechniek. Bij VIOD zijn deze kwaliteiten dun
gezaaid.
Nancy Loth (23) brengt eredivisie-ervaring mee naar Driezum. Haar hoogtepunt is dan ook de openingswedstrijd
van Ajax, op de Toekomst, voor ruim drieduizend toeschouwers tegen haar eigen Heerenveen. Bij Heerenveen
speelde Loth in het eerste op de rechtsbackpositie en
bij het beloftenteam centraal achterin. Toch ambieert zij
meer een rol op het middenveld. Haar eerste stappen op
het voetbalveld zette zij bij FC Vlotbrug (Hellevoetsluis).
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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 ontkend 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.
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Nieuws Badmintonclub ‘It Plumke’
Afsluiting seizoen

Het seizoen is met een slottoernooi door de jeugd vrijdag 19 juni afgesloten. De opkomst was goed en op de verschillende velden werden prachtige rally’s gespeeld en uiteindelijk hadden we de volgende einduitslag op papier:
1e Falco Braaksma
2e Remco Veenstra
3e Doede Jan van der Heide
4e Berber Wiersma
De senioren waren vrijdag 26 juni aan de beurt om nog een keer voor de vakantie een shuttle te slaan. De partijen
waren goed aan elkaar gewaagd en eensgezind werd ook besloten om er nog een ronde aan toe te voegen. Ook hier
werden prachtige rally’s gespeeld en mochten we de volgende uitslag noteren:
1e Gretienus Gommers
2e Tjitske den Boer
3e Popke Leffring
4e Keimpe Gros
5e Saapke Boer
Vrijdag 3 juli hebben we gezamenlijk het badmintonseizoen afgesloten met een bbq! De Nije Warf had alles klaargezet
en wij konden zonder voorbereidingen, heerlijk gaan eten. Tijdens het eten zijn de prijzen van de onderlinge competitie
uitgedeeld: gedurende het seizoen werd er indien mogelijk elke vrijdagavond een onderlinge wedstrijd gespeeld. De
uitslagen onderlinge wedstrijden:

Jeugd:

1 Falco Braaksma
2e Doede Jan van der Heide
3e Rido Spiegelaar
e

Speeltijden nieuwe seizoen 2015-2016
vrijdags in de sportzaal Nije Warf
jeugd 8-15 jaar 19.00 tot 19.45
jeugd vanaf 15 jaar 19.45 tot 20.30

Senioren dames:

1e Geertje Wijnsma
2e Wijtske Schaafsma
3e Hennie Vrieswijk				

Senioren heren:

1e Johan Koster
2e Keimpe Gros
3e Popke Leffring

senioren beginnen om 20.30 uur.
Mocht jij zin hebben om deze mooie sport een keer te proberen dan ben je van harte welkom!
Wij willen dit seizoen graag met een nieuwe groep starten!
Ben je ouder dan acht jaar en wil je ook kijken/proberen of je
het een leuke sport vindt. kom langs in de Nije Warf op vrijdags van 19:00 tot 21:45
Geef je op bij Tjitske den Boer 0511 - 401 442
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Kerkdienstenrooster t/m 6 december
Hervormde Gemeente Wâlterswâld
zo

13-sep

zo

20-sep

zo

27-sep

zo

4-okt

zo

11-okt

zo

18-okt

zo

25-okt

zo

1-nov

zo

4-nov

zo

8-nov

zo

15-nov

zo

22-nov

zo

29-nov

zo

6-dec

Ds. A. N. vd Wind
Ds. A. N. vd Wind
Ds. Westland
Ds. Westland
Dr. P. Vermeer
Dr. P. Vermeer
Kand. Westerink Nunspeet
Kand. Westerink Nunspeet
Ds.G.H.Vlijm
Ds.G.H.Vlijm
Ds. A. van Herk
Ds. A. van Herk
Dr. P. Vermeer
Dr. P. Vermeer
Prof.Dr.W. Verboom
Prof.Dr.W. Verboom
Prop. T.J.Lukas
Ds. L.H. Oosten
Ds. J.W. Hooydonk
Ds. J.W. Hooydonk
Dr. P. Vermeer
Dr. P. Vermeer
Kand.J. W.Verboom
Kand.J. W.Verboom
Prop. T.J.Lukas
Prop. T.J.Lukas
Kand. M. W. Westerink
Kand. M. W. Westerink

Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron”
zo

13-sep

zo

20-sep

zo

27-sep

zo
zo
zo
zo
zo
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29-nov

zo

6-dec

zo

20-sep

zo

27-sep

zo

4-okt

zo

11-okt

zo

18-okt

zo

25-okt

VHA
zo
zo
HA
zo

ds. M. de Meij

ds. J. Jongsma
ds. K.D. Smit

Frieschepalen
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Drogeham
Wâlterswâld
Dokkum

8-nov

zo

22-nov

zo

29-nov

zo

6-dec

Ds Huttenga
Ds De Pee
Dhr L. Blees
Ds A. Bouman
Startdienst Dhr L. Blees
Ds Koppe
Ds Koppe
Dhr L. Blees
Lofprijsdiens Dhr G. Riemersma
Ds Lof
Ds H. de Vries
Dhr L. Blees
Dhr T. Simonides
Dhr J.Y. van der Wal
Ds Mol
Ds Lof
Ds R. de Pee
Dhr G. Riemersma
Leesdienst Dhr L. Blees
Experimentele dienst dhr L. Blees
Dhr L. Blees
Dhr T. Simonides
Ds Franje
Dhr G. Riemersma
Dhr T. Simonides
Dhr G Visser

Hervormde Gemeente Driezum

Wâlterswâld
Wâlterswâld

ds. J. Jongsma
ds. J. Jongsma

4-nov

15-nov

HA

ds. G. Bruinsma

1-nov

zo

Drachten-Nijega
Drogeham
Dokkum
Driezum
Dokkum
Driezum
Buitenpost
Driezum
Kornhorn
Buitenpost
Wâlterswâld

Wâlterswâld

13-sep

zo

ds. E. Dwarshuis

ds. J. Jongsma
ds. J. Jongsma
4-nov
ds. J. Jongsma

zo

HA

Dokkum

1-nov

22-nov

Nieuwe Ter Aa
Nieuwe Ter Aa
Hasselt
Hasselt
Wezup
Wezup
Harderwijk
Harderwijk
IJsselmuiden
Driezum
Kockengen
Kockengen
Wezup
Wezup
Zegveld
Zegveld
IJsselmuiden
IJsselmuiden
Nunspeet
Nunspeet
Diensten 9.15 en 13.45
uur

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld

ds. K.D. Smit
ds. J. Jongsma

ds. M. de Meij
ds. K.D. Smit
ds. J. Jongsma
4-okt
ds. K.D. Smit
ds. J. Jongsma
11-okt
ds. R. Prins
ds. J. Jongsma
25-okt
ds. A. Bas
ds. R. Prins

zo

Diensten 9.15 uur en
14.00 uur
Hollandseveld
Hollandseveld
Lelystad
Lelystad
Wezup
Wezup

zo

13-sep

zo

20-sep

zo

27-sep

zo

4-okt

zo

11-okt

zo

18-okt

zo

25-okt

zo

1-nov

zo

8-nov

zo

15-nov

zo

22-nov

zo

29-nov

zo

6-dec

ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. J.J. Mulder
ds. J.J. Mulder
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. A. Beens
ds. A. Beens
ds. M. van Kooten
ds. M. van Kooten
ds. J.N. Zuijderduin
ds. J.N. Zuijderduin
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper
ds. B.L.P. Tramper

Diensten 9.30 en
14.00 uur
Burgum
Feanwâlden
Damwâld
Leeuwarden
Damwâld
Broeksterwâld
Broeksterwâld
Damwâld
Leeuwarden
Dokkum
Damwâld
Burdaard
Opeinde Sm
Leeuwarden

Damwâld
Damwâld
Burdaard
Drachten
Wetsens
Burdaard
Diensten 9.15 en
14.00 uur
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Hedel
Hedel
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Barneveld
Barneveld
Elspeet
Elspeet
Oosterwolde
Oosterwolde
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum
Driezum

Nieuws buurtvereniging Tsjerkeloane Wâlterswâld
Op zaterdag 26 septemter organiseren wij een opritverkoop in Wâlterswâld georganiseerd door de bewoners van de
Tsjerkeloane.

Opritverkoop
Zaterdag 26 september
Verkoop van 09.00 tot 13.00 uur.
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Wie wil er bowlen?
Bowlingvereniging Dokkum zoekt nog een aantal leden
voor de dinsdagavond. Wij zijn een vereniging met ongeveer 40 leden tussen de 18 en 55 jaar en op zoek naar
nieuwe leden.

Kosten

Een team bestaat uit 3 personen en we bowlen eens in
de 2 of 4 weken. We beginnen ’s avonds om 20.00 uur en
zijn ongeveer 22.00 uur klaar. U/jij speelt 3 games en de
kosten per avond zijn 8 euro per persoon.
Het seizoen loopt van 29 september tot ± 1 april.
Lijkt het je leuk om eens een balletje te gooien dan ben
je van harte welkom. De eerste avond is gratis en liefst
met een team komen dat uit 3 personen bestaat. Ook
alleen komen kan ,want er zijn teams die nog reserve
spelers zoeken.
Voorzitter: Dik Roodhart
Secretaris: Tjibco van der Veen
Penningmeester Pieter van Vliet
Algemeen lid Arjen Dotinga
Opgave: 0620 394 018 of ae.dotinga@knid.nl

Bijbellezing Wâlterswâld
Genesis uitgelegd en toegepast

Bij de hervormde gemeente van Wâlterswâld is een serie
Bijbellezingen van start gegaan. De Bijbellezingen staan
in het teken van ‘Genesis uitgelegd en toegepast’ en worden verzorgd door prop. K.H. Bogerd uit Kootwijk - pastoraal werker van de hervormde gemeente Wâlterswâld.
Bogerd geeft de volgende toelichting: ‘Ik doe mijn uiterste best om het gedeelte zo uit te leggen en toe te passen
dat ook degenen die voor het eerst komen, aan kunnen
haken, zonder dat zij de bespreking van de voorgaande
hoofdstukken hebben gevolgd.’
De Bijbellezingen vinden nog plaats in gebouw Maranatha (tegenover de kerk Tsjerkeloane 75) op de volgende
woensdagavonden: 9 september (7e), 23 september (8e).
De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om
20.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar. De toegang is
vrij.
www.hervormdwouterswoude.nl

Tel. 0511 – 789 318 / Mob. 06 – 254 472 37
Driezum – www.rietdekkersbedrijftenhoven.nl
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Adverteerders in deze dorpskrant
Rentmeester financieel advies Damwâld
Terpstra electronica Dokkum
Dorpshuis Nije Warf 
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
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
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
Van der Wal Auto’s Dokkum
Braaksma Schildersbedrijf Wâlterswâld
Frutsels en Meer Wâlterswâld
Argus autorijschool Broeksterwâld
Van Tuyl Loonwerken Driezum
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Boonstra Multiklus Driezum
Chris Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Ludema Bestratingen Dokkum
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
It Sneuphok Driezum
Hamersma bouwkundig adviesbureau Driezum
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Feddema Vogels Wâlterswâld
Rijschool Jan van der Heide Wâlterswâld 
Meta Groot Antink tekstverwerking en websiteteksten Driezum
T. van der Veen Elektrotechnieken Driezum
Henk Kooistra Autoschadespecialist Driezum
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf Damwâld
Rietdekkersbedrijf ten Hoven-Driezum.
Antje Dijkstra Administratie Wâlterswâld
Café Us Thús Driezum
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Tom Meindertsma tweewielers Dokkum
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
De beddenkamer Dokkum
Klaas Zwart Handelsonderneming Driezum
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Rabobank Noordoost Friesland 
Klussenbedrijf Gerrit den Hartogh Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
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Zoekertjes
Mededeling

Opritverkoop
Zaterdag 26 september
09:00 tot 13:00
Tsjerkeloane-Wâlterswâld

Mededeling
Oud papier voor Excelsior
kunt inleveren
bij bouwbedrijf v/d Meulen
Achterwei 32b Wâlterswâld
op 12 september en 14 november

Vermist

Wie mist er een zwart katertje?
Sinds een paar weken aan komen
lopen aan het begin van Dokkumerloane te Wâlterswâld?
Voor inlichtingen kunt u bellen met
0610 728 685

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

Voor (startende)
ondernemers, ZZP’ers en
freelancers







Mededeling

oudpapier route Excelsior
12 september en 14 november

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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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.
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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:
•

oogproblemen zoals wazig zien of dubbelzien;

•

vermoeidheid; evenwichtsstoornissen en onhandigheid;

•

verlammingsverschijnselen; problemen met het plassen en/of de ontlasting;

•

prikkelende, slapende of ‘dove’ armen en/of benen; pijn, branderig gevoel;

•

onduidelijk spreken; spierkrampen; 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.
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Ondernemer in de schijnwerper
Even voorstellen

Wij zijn Bart en Henriette van Bezooijen en zijn in juni 2014 samen met onze
kinderen komen wonen op de Freulestrjitte 12 in Driezum. Ons huis is recentelijk geverfd van oud bruin naar modern wit. Een hele klus, het moest 3x over
maar de klus is geklaard.
Inmiddels is onze dochter getrouwd, woont
in Dokkum en zijn wij de trotse Opa en Beppe
geworden van een kleinzoon genaamd Aeydin.
(Spreek uit als Eedin )
Onze zoon is geslaagd voor de VMBO theoretisch en volgt nu een opleiding aan
het CIOS te Leeuwarden.

Docent Verpleegkunde

Henriette heeft de afgelopen 7 jaar als docent Zorg en Welzijn bij het Dockinga College gewerkt en bij Verslavingszorg
Noord Nederland als Nachtdienst Verpleegkundige. Henriette werkt nu sinds februari 2015 bij ROC “De Friese Poort”
in Leeuwarden als docent Verpleegkunde bij de VEVA opleiding (Vakmanschap en Veiligheid –defensie).

Goede producten

Bart heeft zijn eigen onderneming in Dokkum genaamd De BeddenKamer. Bart is aan de Zuiderschans 1e in Dokkum op 10 oktober 2014 van start gegaan met zijn nieuwe onderneming ‘De BeddenKamer’. (Tevens de dag dat onze kleinzoon Aeydin werd geboren)
Bart was eerder al jarenlang werkzaam bij Beter Bed en heeft daar veel ervaring
opgedaan in deze branche.
“Ik geloof in een goed en degelijk product voor een betaalbare prijs. Daarnaast
is een goede advisering zeer belangrijk. Passie voor goed slapen, en daarop volgend een goede keuze voor het matras”, aldus Bart.

De BeddenKamer onderscheidt zich van
vergelijkbare bedrijven omdat De BeddenKamer vindt dat boxsprings niet duur hoeven te zijn. “De prijs-kwaliteit verhouding
moet goed zijn, dat staat bij mij voorop.”
De BeddenKamer heeft bedden, ledikanten en
boxsprings in verschillende prijsklassen, vanaf €250,- tot ….. U vraagt en wij maken
uw wensen waar.

Goed advies

Wij streven ernaar een goed advies te geven. Prijs en kwaliteit zijn hier erg belangrijk.
Een goed bed hoeft niet te duur te zijn. Door middel van een persoonlijk gesprek zoeken we samen uit wat belangrijk voor u is. Gekeken wordt hoe u slaapt, op uw zij of rug
misschien wel op uw buik. Allemaal zaken die van belang zijn voor de juiste advisering
om tot een goede aankoop over te gaan.

Trendy kleuren

Niet onbelangrijk in dit geheel is te weten,
wat voor u een goede nacht slapen waard is.
Voor bijvoorbeeld ouderen zijn er mooie senioren bedden, met verstelbare bodem en een degelijk matras. Voor de
jongere slaper kunnen wij de boxen en bedden uitvoeren in 70 verschillende trendy kleuren, dit geldt eigenlijk voor
elke bed, wilt u hem in antraciet, bruin, rood of blauw het is allemaal mogelijk!
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Matrassen op maat gemaakt

Het assortiment omvat verder matrassen in alle maten en soorten. Heeft
u een matras nodig voor uw boot, camper of caravan met een afwijkende
maat, geen probleem! Wij leveren in de door
u gewenste maat, of dat nu 130x190cm is of
120x220cm is met een scheef afgesneden kantje, een zogenaamd frans bed. Geen Probleem!

Uitgebreide collectie slaapartikelen

Ook hebben wij de diverse lattenbodems kussens
dekbedden, dekbedovertrekken, kortom een uitgebreide collectie producten verwant aan de slaapmarkt.

De BeddenKamer, waar de koffie altijd voor u klaar staat!
Tot ziens bij De BeddenKamer in Dokkum aan de Zuiderschans 1e te Dokkum mocht u met ons nader kennis willen
maken voel u vrij om langs te komen op de Freulestrjitte 12.

Boxsprings, Bedden en Matrassen

Zuiderschans 1e, Dokkum. 0519 - 72 45 45

37

“De Pen”
Even voorstellen

Wij zijn Gerrit en Lisette Kooistra.
Gerrit is geboren en opgegroeid in Broeksterwoude en Lisette in Nunspeet, op de Veluwe.
Nadat wij in 2013 zijn getrouwd hebben we 2 jaar
op de Veluwe gewoond.
De Friese wouden bleven trekken, en ook voor
Lisette was deze omgeving en de taal niet onbekend, omdat haar familie ook uit deze omgeving
komt.
Zodoende hebben we de keus gemaakt om in
Friesland te gaan wonen en kozen voor Wâlterswâld, vanwege het knusse huisje met de ruimte
er omheen.
In januari hebben wij het wâldhúske van mw. Vrieswijk gekocht aan de Koailoane in Wâlterswâld. In april hebben wij
beide werk gevonden; Gerrit als hovenier in Goutum en Lisette heeft een baan als verpleegkundige in de thuiszorg.
Daar waren wij erg blij mee, omdat het daar nog van afhing om hier te kunnen wonen.

Verbouwing
Na een aantal maanden verbouwen en klussen, wonen we hier sinds half mei met veel plezier.
Voor de toekomst willen we de tuin nog gaan opknappen en willen we wat kleinvee gaan houden. Inmiddels hebben
we wel 2 schapen in de achtertuin lopen. Verder verwachten we in februari een baby.

Volgende Pen

Wij willen de pen graag doorgeven aan familie Hekstra Tsjerkeloane Wâlterswâld.

Nieuws van Sportkoepel Driezum / Wâlterswâld
Op zaterdag 14 november 2015 wordt de tweede editie van de mountainbike / veldrit gehouden
vanuit dorpshuis De Nije Warf. De voorbereidingen zijn reeds opgestart waarbij we de positieve
reacties en opmerkingen van vorig jaar in het deels vernieuwde parcours hebben opgenomen.
De nieuwe editie heeft een basisroute van 25 kilometer. De deelnemers kunnen meer kilometers
gaan maken door één of meerdere lussen extra te gaan fietsen. De maximale lengte kan dan
uitkomen op 55 kilometer.
Kijk voor meer informatie op de website: www.sportdriewo.nl.
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“Het pennetje”
• Wie ben je?
Atte Sjoerd Visser

• Favoriete eten?
Patat en goulash

• Roepnaam
Atte Sjoerd

• Favoriete film?
Pirates of the Caribbean

• Hoe oud ben je?
11 jaar
• Waar woon je?
Van Sytzamawei 25c Driezum
• Heb je ook broers of zussen?
1 zusje (Renske)
1 broertje (Hidde)
• Op welke school zit je?
Wynroas groep 7
• Favoriete muziek?

Alles uit de top 40

• Wat wil je later worden?
Meester
• Ik geef het pennetje door aan
Wessel Reuvers

rd

joe
S
e
t
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,
s
e
j
t
Groe

• Heb je ook hobby’s?
Gamen en voetballen
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Bevolking en burgerlijke Stand
Geboren:

14 juni 2015

Evelynn Mirthe d.v. Rindert Meerstra en Marinde Rademaker, Eastwâld 3, Dr.

24 augustus 2015

Yorinthe d.v. Douwe en Ludmilla de Val, Bonifatiusstrjitte 3, Ww.

28 augustus 2015

Aukje Nienke d.v. Siebe Postma en Nathalie Eisma, Foarwei 38, W.w.

Getrouwd:

25 oktober 2015

60 jaar getrouwd, Ytzen en Aukje Dijkstra, Van Sytzamawei 41, Dr.

In het ziekenhuis/ziek thuis/in het ziekenhuis gelegen:

De heer Jelle Bouma, Broekloane 12 Ww, heeft in het ziekenhuis gelegen.
De heer J. Leemburg, Broekloane 18 Ww, is ziek thuis.

Verhuisd:

Vanuit Leens: Jan Willem en Anne van der Weij, naar H.G. van der Veenstrjitte 2, Dr.
Vanuit Damwâld: Jitse en Elly van der Bij - Dijkstra met hun zoon Ruben, naar Prysterikker 6, Ww.
Vanuit Kollum: Reinie van Akken met dochter Hedwich, naar Fuldastrjitte 16, Ww.
Van Fuldastrjitte 2 Ww. naar Brugchelencamp i262, De Westereen: W. Dantuma - Kuitert
Van Waldheem 25 Ww. naar Kampen: familie R. Kamphuis.

Diploma:

Geslaagd voor persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg: Sjoukje Hoekstra, Van Sytzamawei 3, Dr.
Geslaagd voor de kappersopleiding: Willie Hoekstra, Van Sytzamawei 3, Dr.
Geslaagd voor het rijbewijs: Willie Hoekstra, Van Sytzamawei 3, Dr.

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

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
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 12 september
vrijdag 2 oktober
zaterdag 3 oktober
zaterdag 17 oktober
zaterdag 14 november
zaterdag 14 november
zaterdag 12 december
zaterdag 5 maart

Uitstel Reünie VIOD
Het 50-jarig jubileumfeest van VIOD is met een jaar uitgesteld en zal nu plaatsvinden in de week van 31 augustus
t/m 3 september 2016.
De reden hiervan is dat erelid Meent Boersma, die tegenover het sportpark Treffers Heech woont, heel ernstig
ziek is. Meent Boersma is één van de grootste pommeranten uit de geschiedenis van VIOD.
Maar liefst 43 jaar was hij bestuurslid van VIOD, waarvan
40 jaar als penningmeester. Uit respect voor zijn verdiensten heeft de jubileumcommissie dit besluit genomen.
Wie zich al heeft opgegeven voor de reünie, hoeft dat
niet weer te doen.
Alleen degenen die nu al weten dat zij op 3 september
2016 niet bij de reünie aanwezig kunnen zijn, kunnen dit
melden bij Jouke Dantuma (0623 949 836 of info@joukedantuma.nl en krijgen het inschrijfgeld retour.

tijd
19.30
19.30
20.00
14.00
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
Damstra-Installatie
Driezum
Driezum-Wâlterswâld
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf
Driezum-Wâlterswâld
Nije Warf

Start Soos 55+
Soos en Spelmorgen
Beste dorpsgenoten, deze zomer is
weer bijna voorbij, dus starten we
weer met de Soos en de Spelmorgen.
De Soos begint weer op dinsdag 6
oktober a.s. , ‘s middags om 14.00 uur.
De Spelmorgen op woensdag 14 oktober a.s. , ‘s morgens om 9.30 uur, beide in “De Nije Warf” .
Net als andere jaren, kunt u voor vervoer weer bellen met
Wietse van der Zwaag, telefoon: 421982. Nieuwe leden
zijn van harte welkom!
Oproep: Heeft er iemand nog restjes wol liggen, waar wij
dan weer dekentjes van kunnen breien voor Roemenië?
Afgelopen winter hebben de dames van de Soos 25 dekentjes gebreid, welke persoonlijk afgeleverd werden in een
ziekenhuis in Roemenië.
U kunt de wol brengen bij Sjoukje van der Zwaag, Presterikker 24 te W.w. of bij Boukje Bakker, Singel 1 te Dr.
Met vriendelijke groet en tot ziens bij de,
Soos en de Spelmorgen.
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