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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
Redactie- en kopijadres Ww tel: 0511 425 671
Geke v/d Meer, Fuldastrjitte 9, 9113 PK Wâlterswâld
Redactie- en kopijadres Dr tel: 0511 425 325
Elsa Veenstra, Nijewei 9, 9114 RS Driezum
Drukker NEF Grafisch Kollum
Bezorging oplage 4000 (5x800) per jaar
Dorpsbelangen Driezum-Wâlterswâld
Abonnement krant buiten Driezum-Wâlterswâld
€7,50 per jaar (excl. portokosten)
Advertentie prijs op aanvraag
Aanleveren in pdf/eps vector(outlines)
Kopij in WORD document
Natuurlijk is handgeschreven ook welkom
Iban NL67 RABO 0388 3306 86 t.n.v. Dorpskrant
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Stuur kopij en advertenties naar:

dorpskrant.driewa@gmail.com

Nieuws van de Nije Warf
Stand van zaken december 2015

2015 stond in het teken van duurzaamheid. Nu het financieel weer de
goede kant op gaat, is ons doel om in 2016 een begin te maken met de
uitvoering van onze duurzaamheidsplannen.
De 1e fase is LED-verlichting. Om op loonkosten te kunnen besparen, hopen we op vrijwilligers die willen komen helpen
bij het vervangen van de huidige verlichting door LED. In de volgende dorpskrant meer hierover.

En de vraag blijft: wie komt ons bestuur versterken?
Sinds een aantal maanden beschikt de Nije Warf over goede Wi-Fi. Met dank aan de Freonen van de Warf!
Bedankt en de beste wensen
Alle dorpsgenoten, vrijwilligers, klanten, leden van verenigingen, bezoekers, Freonen van de Warf, sponsoren, Ate
Meindertsma, Sietse van der Meulen, en een ieder die de Nije Warf een warm hart toedraagt:
Allemaal bedankt voor uw hulp, inzet, betrokkenheid en/of bezoek afgelopen jaar
We hopen u ook komend jaar weer te mogen begroeten. Tevens wensen we een ieder alvast hele fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2016.

Een warme en hartelijke groet van het bestuur
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Nieuws van Freonen fan de Nije Warf
Freonen fan de Warf Jaarvergadering, met te gast Inne Bilker

Op donderdag 21 januari houdt de vereniging Freonen fan de Nije Warf z’n eerste jaarvergadering. Op deze bijeenkomst worden de freonen van het dorpshuis bijgepraat over de situatie van de Nije Warf. Ook praat het bestuur fan de
freonen de leden bij over hun activiteiten.
Na het officiële gedeelte is er tijd voor wat ontspanning. Inne Bilker was 30 jaar conciërge op het Dockinga College.
Onder de alias Rienk Atsma schreef hij over zijn werk in een column in het Friesch Dagblad. Op onze jaarvergadering
komt hij vertellen over zijn belevenissen, anekdotes met humor. Voor wie Bilker als conciërge hebben gehad: wees
gerust, hij noemt geen namen .

21 januari 20.00 uur jaarvergadering

De jaarvergadering begint om 20.00 uur en is natuurlijk in de Nije Warf. Alle freonen zijn hiervoor uitgenodigd. Bent u
nog geen freon, maar wilt u er wel graag bij zijn? Kom dan ook op 21 januari en schrijf u daarin als freon. U kunt dan
meteen aanschuiven.
Kijk voor meer informatie over de Freonen fan de Nije Warf op www.nijewarf.nl/freonen-fan-nije-warf.
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Sinterklaasintocht 2015
Ook dit jaar konden de kinderen weer genieten van een prachtige sinterklaasintocht. Dit begon vrijdagavond al, maar liefst 85 kinderen kwamen hun schoentje zetten bij de Nije Warf. De volgende dag kregen ze
deze weer mee naar huis. Zaterdag was het dan de officiële intocht. Amerigo was ziek, maar gelukkig had Sinterklaas op het laatste moment nog een ander paard gevonden zodat hij toch naar de Nije Warf toe kon komen.
Wij willen de sponsoren nogmaals bedanken en hopen er volgend jaar weer een knalfeest van te maken!
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Nije Mienskipswurker foar Driezum-Wâlterswâld

Mienskipswurk

Wij brengen mensen en organisaties met elkaar in contact.
De beste ideeën en oplossingen vinden we vaak dichtbij huis. Maar waar dan? Hoe leg
ik de juiste contacten. Welke initiatieven pakt u op en wat is het resultaat?
Als er initiatieven zijn of problemen spelen in een dorp of wijk die meer mensen aangaan, kijken we samen naar wat
het beste bij u past. Wij hebben hiervoor kennis in huis. Door er samen de schouders onder te zetten, vinden we sneller een oplossing.
Mijn naam is Coby Dijksma. Sinds oktober ben ik werkzaam als Mienskipswurker in Wâlterswâld, Driezum en De Westereen. Mijn uitvalsbasis is De Hege 6, het nieuwe multifunctionele gebouw in de Westereen. Maar u zult mij vaker op
straat of bij vergaderingen en bijeenkomsten tegenkomen. Wat kan ik als Mienskipswurker voor u betekenen? U kunt
een beroep op mij doen als u problemen of vraagstukken tegenkomt of ervaart.
Recent is dat o.a. de overlast van jongeren in De Westereen. Jens Mollema, mijn collega jongerenwerker is hier al samen met de jongeren mee bezig. Het contact met o.a. de ouderen doe ik. Er zullen vast meer zaken zijn waarvan u als
burger denkt “Kunnen we hier niet iets aan doen?” of “Kunnen we dat niet voor ons dorp realiseren”.
In het verleden werd door burgers vaak een beroep gedaan op de gemeente, zij waren er om problemen op te lossen. Tijden veranderen en we zijn als burgers sterk genoeg om ook zelf dingen aan te pakken. Hebben we daarbij de
gemeente nodig, dan kunnen we met hun in gesprek. Ik heb regelmatig contact met de dorpencoördinator van de
gemeente, dus mocht het noodzakelijk zijn dat de gemeente ingeschakeld moet worden, dan zijn de lijnen kort. Maar wat is er
mooier dan zelf de zaken te regelen.
Schroom niet om mij aan te spreken en dat mei ek yn it Frysk.
Coby Dijksma

Mienskipswurker

 0519 292 223
 0633 166 066
c.dijksma@het-bolwerk.eu
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Volop genieten...

ONDERHOUD - RENOVATIE & HOUTBOUWBEDRIJF

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

mobiel: 0651 960 820

Voor (startende)
ondernemers, ZZP’ers en
freelancers

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

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

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

Graag tot ziens bij de klantvriendelijkste supermarkt van Dokkum!
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Boekhouding
BTW aangifte
Aangifte inkomstenbelasting
Jaarrekening
Debiteurenbeheer
Advies

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

Oer Wardy en de “Wâlthiemtochten” (5)
By it stikje oer Wardy yn ‘e doarpskrante fan 4-9-2015
stie in foto ôfdrukt fan it feestje nei
It beheljen fan de “Bolwurkbeker”. Dêrby wienen net
alle nammen ôfdrukt fan de persoanen dy ’t der op
stienen. Dêrom hjirby nochris dy foto mei alle nammen.

Dijkstra, Eelke Wielstra, en Afke Pranger.

Foarste rige fan lofts nei rjochts: Anneke v.d. Meulen,
Willy v.d. Meulen, Harm Lijzenga, Janke v.d. Meulen,
Klaas Jacobs. Twadde rige f.l.n.r. Lieuwe Boonstra,
Douwe de Jong, Wieger Jacobs, Fedde v.d. Meulen,
Luddert de Jong, Fedde Feddema, Willem Bosgraaf,
Anna Jacobs. Achterste rige: Sjoukje Leistra, Tryntsje

It sukses yn de kuiersport soarge derfoar dat de sportminsken fan Wardy har hjir op taleinen. Omdat der net in
gaadlik terrein fûn wurde koe, blette it fuotbaljen dea. Allyksa gie it mei it volleybaljen.
Tenei sil it dêrom fierders oer it kuierjen gean. Dochs ha we noch in pear kranteknipsels út 1965 fûn dy’t ferslach
dogge oer de fuotbalprestaasjes en dy’t wy hjirby ôfdrukke.

WKJ Slachtmoanne 2015.
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Bouwkundig Bureau
B o s g r a a f

ENNEMA

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Bouw & onderhoudsbedrijf
W a l d h e e m

9

-

9 1 1 3

P S

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

-

W â l t e r s w â l d

T
M
E
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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Gevraagd spullen voor de rommelmarkt
Beste dorpsgenoten,

Ook in het voorjaar van 2016 hopen we weer de jaarlijkse rommelmarkt te organiseren in Driezum. Na
het succes van de voorgaande keren, willen we het nu nog aantrekkelijker maken. Dit doen we door
nog meer spullen te verkopen. Daarom deze oproep. Heeft u spullen, die overbodig zijn geworden?
En krijgt dit nog een tweede ronde? Alles is welkom!

Inleveren spullen

U kunt de spullen inleveren bij fam. van der Veer, H.G.v/d Veenstrjitte 11 in Driezum (0511-402 749). Als u niet in de
gelegenheid bent om het te brengen, kan het eventueel opgehaald worden. Alvast bedankt!
Meer informatie over de rommelmarkt volgt nog.
Hartelijke groeten,namens de Activiteitencommissie Hervormde gemeente Driezum

Kerstmiddag Soos 19 december
Met veel plezier kijken we terug op de Kerstviering van vorig jaar, reden om ook dit jaar
weer een Kerstmiddag te organiseren voor de 55+ en wel op maandag 21 december aanstaande, om 16.30 uur in de “Nije Warf”.
Na een kopje thee of koffie, zingen we Kerstliederen en wordt er een Kerstverhaal voorgelezen. Aansluitend hebben we een luxe broodmaaltijd met elkaar.
Heeft u een dieet of wilt u vervoer, geef dit dan even door bij de opgave om deel te nemen voor vrijdag 19 december
aan Sjoukje van der Zwaag, tel. 421 982 of Boukje Bakker, tel. 422 694.
De kosten van deze Kerstmiddag bedragen €20,00 p.p. all in.
Graag tot ziens.

Muziekavond 24 december

Kerstzang- en muziekavond
Donderdag 24 december is er weer een kerstzang- en muziekavond in dorpshuis: ‘De Nije Warf’ te Wâlterswâld. Deze
avond wordt georganiseerd door Christelijk gemengd koor ‘Jubilate Deo’ en Christelijke muziekvereniging ‘Excelsior’.
Het koor zingt onder leiding van Henk Visser en zij worden op de piano begeleid door Fedde de Vries. De brassband
speelt onder leiding van Hille van Hijum.
De avond begint om 19.30 uur. De toegang is vrij, bij de uitgang is er een collecte.
Iedereen is van harte welkom!
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
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Thuiszorg Het Friese Land, thuis in Dantumadiel.
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!
“Sinds 1973 leef ik onder de naam Jeltje. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest als kraamverzorgster, ben ik in 2005
begonnen met werken bij Thuiszorg Het Friese Land in Dantumadiel. Zoals u begrijpt is dit qua leeftijd van mensen die
ik mag verzorgen nogal een omschakeling. Toch ben ik ontzettend blij met de keuze die ik toen heb gemaakt. Het is een
verrijking van mijn leven! In 2009 kreeg ik bij Thuiszorg Het Friese Land de kans om de opleiding Verzorgende IG te doen
en zit ik in de vakgroep incontinentie. “
“Omdat Thuiszorg Het Friese Land 24 uurs zorg biedt, heb ik een uitdagende en afwisselende baan. U komt me dan ook dag en nacht tegen. Aangezien ik alleen op pad ben,
vind ik het fijn om te weten dat er een sterk team achter me staat. Ik heb collega’s waar
ik op terug kan vallen en een zorgcentrale die ik altijd kan bellen voor overleg.
Wat me aanspreekt in dit werk is de openheid van mensen die we mogen ondersteunen. Dit vindt vaak plaats in een kwetsbare periode van hun leven. Een luisterend oor
bieden, mensen in hun waarde laten en de eigen regie laten houden in hun eigen vertrouwde omgeving, vaak in samenwerking met de mantelzorgers. Dat is waar ik het
voor doe! En ja, dan de nachtroutes door de Fryske Wâlden, daar kan ik wel een boek
over schrijven: de natuurverschijnselen die je dan tegenkomt, de gesprekken met (slapeloze) cliënten, samenwerking met politie en dokterswacht, de alarmeringen van andere organisaties die we ’s nachts ook helpen. Dit alles zorgt voor genoeg spanning.
Zoals u leest, hoop ik dit werk nog vele jaren met veel passie te mogen doen!”
Ik wil graag afsluiten met een prachtig gedicht die ik van een cliënt kreeg:
Hoor mij, nu ik oud geworden ben....
Dankbaar ben ik voor hen, die geduld hebben met mijn aarzelende voeten en mijn trillende handen, die duidelijk spreken, omdat mijn oren niet scherp meer zijn, die zien dat mijn ogen zwak zijn en die de dingen twee keer willen vertellen
omdat mijn geest traag geworden is.
Ik ben blij met hen, die een andere kant uitkijken, als ik koffie mors op het tafelkleed, die argeloos wat scheef is aan
mijn kleren recht trekken, die mijn bril poetsen met hun eigen zakdoek, en die even bij me gaan zitten om een praatje
te maken.
Wat fijn als er mensen zijn, die mij in mijn waarde laten en mij serieus nemen, die begrijpen hoe graag ik oude herinneringen ophaal, en die nooit zeggen: “Dat hebt u gister ook al verteld!”en die aanvoelen, dat het me soms zwaar valt
naar morgen uit te zien.
God zegene hen, die mij op de lange reis naar Huis een arm geven en even met me oplopen, want zij maken de dag tot
een belevenis en de nacht tot een plaats van rust.

Jeltje Bouma Verzorgende IG bij Thuiszorg Het Friese Land

Huiskamer haken en crea workshops
donderdag van 19.00 tot 21.30
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Wat er allemaal kan bij Thuiszorg Het Friese Land…
Persoonlijke verzorging of verpleging

Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeld als u terugkeert uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Maar ook als u
niet meer alles op eigen kracht kunt doen. Dan zijn wij er voor u.

Intensieve thuiszorg

Zorg in eigen huis voor mensen die veel zorg en aandacht nodig hebben.

Specialistische thuisverpleging

Moderne technieken maken veel verpleging in uw eigen vertrouwde omgeving thuis mogelijk. Specialistische verpleegkundigen zijn 24 uur per dag beschikbaar en verrichten medische handelingen bij u thuis die vroeger alleen in het
ziekenhuis konden.

Nachtzorg

Zo nodig komen wij ook ’s nachts bij u langs om voor u te zorgen. Een sterk punt van Thuiszorg Het Friese Land.

Personenalarmering

Met één druk op de knop waarschuwt u ons als u hulp nodig hebt. Dag en nacht en overal in uw huis kunt u ons bereiken. Via onze meldcentrale komt uw alarmsignaal snel bij de juiste persoon terecht.

Zorg op maat

Zorg onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld voor mensen die hier op vakantie of familiebezoek zijn

Gezinsondersteuning en thuisbegeleiding

Specialistische huishoudelijke verzorging voor bijvoorbeeld mensen die een moeilijke periode in hun leven doormaken.
De medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land bieden gezinsondersteuning en thuisbegeleiding om mensen te helpen
weer actief mee te doen in de maatschappij.

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.

Zuiderschans 1e, Dokkum. 0519 - 72 45 45
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Kerkdienstenrooster t/m 14 februari
Geref. kerk vrijgemaakt “De Lichtbron”
zo
zo
zo

Ds. J. Jongsma
Ds. K.D. Smit
Ds. Jongsma
13-dec
Ds. J.Th. Rozemuller
6-dec

20-dec

Ds. Jongsma
Ds. Jongsma
vrij 25-dec
Ds. M. de Meij
za

26-dec

zo

27-dec

do

zo
zo

DD
19.30 Ds. Jongsma,
31-dec
oudejaarsdag

Kand. M. Westerink
Kand. M. Westerink
Dhr. M. van Heijningen
13-dec
Dhr. M. van Heijningen
M.G.M. Mudde
20-dec
M.G.M. Mudde
6-dec

Ds. Cuperus Em., 1e Kerstdag
do

Wâlterswâld
Dokkum
Wâlterswâld
Oldehove
Wâlterswâld
Wâlterswâld
Drogeham

Kinderkerstfeest

Hervormde Gemeente Wâlterswâld
zo

Diensten 9.15 en
13.45 uur

25-dec

Wâlterswâld
Diensten 9.15 uur
en 14.00 uur

Nunspeet
Nunspeet
Dorkwert
Dorkwert
Nijkerk
Nijkerk
Zwolle

Ds. Cuperus Em., 1e Kerstdag
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vrij

26-dec

zo

27-dec

do

31-dec

vrij

1-jan

zo

2-jan

Zwolle
kand. J. Geerts Heiligerlee 2e Kerstdag
Dr. Marten Visser
Dr. Marten Visser
Ds. L.H. Oosten, Oudjaar

Thailand
Thailand
Driezum

10.00 Ds. L.H. Oosten, Nieuwj Driezum
Prop. J.K. Abbink
Prop. J.K. Abbink

Vriezenveen
Vriezenveen

Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld

zo
zo
zo
vrij

Dhr. T. Simonides
Dhr. G. Visser
Dhr. L. Blees
13-dec
19.30 Dhr. L. Blees, Avonddienst
Dhr. J.Y. van der Wal
20-dec
Ds. R. de pee
Dhr. L. Blees, 1e Kerstdag
6-dec

25-dec

za

26-dec

zo

27-dec

do

31-dec

Diensten 9.30 en
14.00 uur
Burdaard
Damwâld
Damwâld
De Westereen
Feanwâlden
Feanwâlden

Dhr. L.Blees Damwâld

Damwâld

Ds. Fraanje
Geen dienst
Dhr. L. Blees, oudejaarsdag

Drachten
Damwâld

Help ons mee om kerstbomen in te zamelen!
Aan alle inwoners,

Nog even en dan is het alweer kerst en worden onze woonkamers
weer gesierd met de meest prachtige kerstbomen. De meeste kerstbomen blijven nog even staat tot het nieuwjaarsfeest maar moeten
daarna toch echt het veld weer ruimen. We willen graag dat op dat
moment de kerstbomen gescheiden worden ingezameld. Dit is namelijk beter voor het milieu. We kunnen dit echter niet alleen. Helpt u
ons met de inzameling?
Waarom is het gescheiden inzamelen van kerstbomen beter voor het
milieu?
Als wij de kerstbomen gescheiden inzamelen kunnen we de kerstbomen versnipperen.
De biomassa die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor duurzame energie.

Hoe gaat de inzameling in zijn werk?

Op woensdag 6 januari 2016 kunnen de bomen worden ingeleverd tussen 13.30-15.30 uur bij sportpark “Treffersheech’ (VIOD) waar de vrijwilligers, mevr. Ida v. Tuyl en mevr. Jeltsje Reitsma, van dorpsbelang Driezum klaar staan om
de bomen in ontvangst te nemen.
Iedereen mag hier zijn/haar kerstboom inleveren. We willen kinderen stimuleren om mee te doen aan deze actie.

Waarde kerstbomen

Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50.
De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2016 worden ingeleverd bij de speelgoedzaak Top 1 Toys in Dokkum.
De loten hebben nummers en je moet deze bewaren In de loterij worden 3 geldprijzen verloot:
1e prijs		
2e prijs		
3e prijs		

€ 75,00
€ 50,00
€ 25,00

De trekking vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 en de winnende loten worden op woensdag 13 januari 2016 bekend gemaakt. Prijswinnaars kunnen zich melden bij de dorpencoördinator en worden uitgenodigd door wethouder
Gerben Wiersma om hun prijs in ontvangst te nemen.
Kerstbomen kunnen uiteraard ook ingeleverd worden bij de Milieustraat of in de groene container worden gegooid.
De kerstbomen worden niet meer opgehaald.
Team Dorpencoördinatie Gemeente Dantumadiel en Dorpsbelang Driezum

Collecte Diabetesfonds
De collecte van het Diabetesfonds in Walterswâld heeft het mooie bedrag van €617, 65 opgebracht.
Alle collectanten en gevers heel hartelijk dank hiervoor.
Namens het Diabetesfonds,
Rinkse de Groot-Postma
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Werkgroep oprichting Dorpskrant augustus 1990
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Lampex 2015 ‘erg leuk en erg vies’
Nieuwkomers uit Dokkum hadden nog nooit mee gedaan aan zoiets als de
grote Lampex, maar ze wonnen hem wél. De kinderen hadden zich beter
voorbereid. Het team De Bilbao Bouwers deden eerst de Lodenhelrun bij Feanwaldsterwâl en genoten dubbelop van de overwinning in Driezum.
De Heeren Dijkstra uit Dokkum zijn collega’s bij bouwbedrijf Dijkstra. Dat de
mannen secuur kunnen samenwerken bleek wel tijdens de Lampex, want ze
waren één van de weinigen die post 5 wel wisten te vinden…. En dankzij hun
tactiek van lichten uit en stil verder lopen, werden ze door andere teams niet
gevolgd.
,,Indrukwekkend, deze tocht. Eén grote verrassing”, luidde het compliment
achteraf aan de organisatie. De heren vonden het touwslingeren prachtig,
dus dat begon goed. ,,Het was erg leuk en erg vies. Of erg vies en dus leuk.
Zoveel mooie hindernissen. En dan dacht je dat je er bijna was, en dan kwam
daar die vreselijke tunnel vol bruine
drab…”.

Doorzetten

Dankzij het doorzettingsvermogen, het leiderschap en ‘erg veel wille’ is deze overwinning behaald. Met name de Meindl wandelschoenen zijn de redding voor het team geweest, denken ze zelf. In ieder
geval was het lang geleden dat deze jongens zo hebben gelachen: ‘en dat zonder drank’.
Zelfs de werkgever heeft baat bij deze overwinningen, meldden de mannen tijdens de prijsuitreiking. ,, Er is een gevoel
van broederschap ontstaan. We groeten elkaar met een high five en de conditie is beter”. Kortom, voor een ieder is de
tocht aan te raden.
Met een eindtijd van 5 uur en 20 minuten bleven ze twintig minuten voor op de nummer twee: de Ghostbusters uit
Wâlterswâld. Derde werd het team de Nachtdravers uit Damwâld.
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Kinderlampex
Ook bij de kinderen waren het debutanten die er met de prijs vandoor gingen; de
Bilbaobouwers. Ze genoten van het boogschieten, de kruiwagenrun en de stormbaan.
Maar stiekem hadden ze gehoopt op nóg meer waterpret, dus ze hopen dat er volgend jaar nog wat waterhindernissen bij komen.
Dat die volgende editie er komt, staat als een paal
boven water. De grote Lampex heeft inmiddels zoveel credits opgebouwd dat de deelnemerslijst binnen enkele weken vol zit. Bij de kinderlampex valt
ook op hoeveel ‘buitenstaanders’ er inmiddels meedoen aan het evenement dat ooit vanuit de buurtvereniging De Smûke Hoeke werd bedacht.

Veel aandacht

De plaatselijke omroep stuurde een ‘drone’ de lucht in voor spectaculaire luchtfoto’s van de
kinderen. En dan nog al die vaders, moeders en grootouders die kwamen kijken (en fotograferen) langs het parcours. Damstra Installatie maakte weer goede sier met de vrachtwagen
op een strategische plek, Taeke Damstra ontpopte zich als een popcornkampioen op de Driezummer Pôlle en Otte hield met zijn militaire muziekinstallatie
bij start en finish de sfeer er goed in. Op de achtergrond hoorde
je soms wel even dat het niet helemaal liep zoals gepland en
het boogschieten leverde wel erg lange wachttijden op, maar
de kinderen genoten en de patat aan het eind was de perfecte
afsluiting.
De winnaars in beeld: Wibo Douma, Helmer Westra, Sjouke
Sijtsma, Oene Sikkema, Marc Cornelisse, Douwe Arjen van der
Schaaf, Germ Rekker en Dirk Jan Brouwer.
Samen met het kinderteam: Daniel Reitsema, Remco Terpstra,
Jildou Raap, Josanne Venema en Renske van der Ploeg met begeleider Jacob Terpstra.
Tweede bij de kinderen werden de Maze Runners, en derde
de Drekvretters. De beste ‘yel’ ging naar de meiden van Girl
Power!

De Lampex 2015 is daarmee dus echt verleden tijd. De vrijwilligers hebben nog een mooie evaluatie-avond gehad, en
daarna begint het grote verheugen alweer op de volgende editie van de Lampex start 23 septemberr 2016!

kijk op www.lampex.nl voor alle foto’s en uitslagen
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Kerstgezinsdienst
2e Kerstdag - De Nije Warf - 10.00 uur

Kerst vier je samen!
Met een verhaal van Opa Knoest
Uitgebeeld door de kinderen
Voorganger Leo Blees - Collecte voor onkosten
Gereformeerde Kerk Driesum ca - Iedereen is welkom
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Kerstgezinsdienst 26 december in de Nije Warf
Kerstgezinsdienst in De Nije Warf: Kerst vier je samen!
‘It’s the most wonderfull time of the year’…. Klinkt één van de bekendste kerstliedjes. Kerst vier je
dan ook niet alleen, maar samen! Kom daarom op Tweede Kerstdag naar de Kerstgezinsdienst van
de Gereformeerde Kerk Driesum in De Nije Warf in Wâlterswâld.
Tijdens de dienst haalt opa Knoest z’n kersstal van zolder en
vertelt het kerstverhaal. De kinderen van de kindernevendienst
beelden het uit. Een feest voor groot en klein, jong en oud!
Voorganger is Leo Blees.
De dienst begint om 10.00 uur. Ter bestrijding van de onkosten is er een collecte.
Na de dienst is iedereen uitgenodigd om met z’n allen koffie/thee/fris te drinken.
Graag tot 26 december, iedereen is welkom!
www.gereformeerdekerkdriesumca.nl

De kinderen van de kindernevendienst beelden een verhaal van Opa Knoest uit.
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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’s High
Tea
& by Frederika workshops
Ben je jarig, wil je een keer iets
leuks doen met vrienden of
vriendinnen, heb je een buurtuitje,
vrijgezellenfeest of iets anders?
En zin in een high tea en/of
workshop?
Dan willen wij dit graag voor je
organiseren!
Neem een kijkje op onze website
en bel of mail gerust voor meer
informatie.

www.irmashightea.nl
Dokkumerloane 30
info@irmashightea.nl
9113 AP Wâlterswâld
0615 275 843
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Team
Westereen e.o.

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

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

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

www.friesewouden.nl
T 088 512 65 77
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Nieuws van Sportkoepel Driezum / Wâlterswâld
MTB-tocht wederom een groot succes

Zaterdag 14 november heeft de Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld de tweede editie van de jaarlijkse mountainbike
tocht georganiseerd. Ondanks de weersvoorspellingen en het natte weer van afgelopen week waren er toch 153
deelnemers naar de Nije Warf in Wâlterswâld gekomen om te fietsen.

Echte uitdaging voor de 153 deelnemers

In vergelijking met vorig jaar is dit een deelnemersstijging van 20%! De
route van dit jaar bestond uit een basislus van 27 kilometer. Daar omheen waren 4 lussen uitgezet van in totaal 30 kilometer; hierdoor was er
een totale route van 57 kilometer te rijden. Helaas was de lus Dokkum
door het zware weer dusdanig verregend dat de organisatie besloot die
te schrappen. Desondanks bleef er nog een dikke 50 kilometer over om
door heen te ploeteren.

Catering

Tijdens de tocht waren er 2 cateringposten en een onderhoudspost aanwezig. Vooral de koffie met koek vond gretig aftrek. Na afloop werden er
door de deelnemers onder het genot van warme soep stoere verhalen en
indrukwekkende anekdotes verteld over de heroïsche tocht.
Iedereen ging met een glimlach naar huis en ook de organisatie was dik
tevreden over deze editie. Zij bedanken dan ook de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk de boeren voor hun medewerking.
Op 12 november 2016 zal de derde editie georganiseerd worden.
Tot dan! Kijk op www.sportdriewo.nl voor foto’s van alle deelnemers.

Tsjerkeloane 19
9113PJ Wâlterswâld
Tel/fax 0511 423 830
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Nieuws van de vereniging NFW
Natuur- en landschapsbeheer door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Het landschap in Noordoost-Fryslân wordt onderhouden door ruim duizend betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Zo’n 850 boeren en 200 particulieren in vijf gemeenten doen aan agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. “Voor veel mensen zijn elzensingels en weidevogels in het land in onze regio vanzelfsprekend. Toch
doen onze leden er veel moeite voor om het landschap van 50.000 hectare mooi te houden en weilanden geschikt te
maken voor vogels”, zegt NFW-voorzitter Attje Meekma.
Het merendeel van de boeren in Noordoost-Fryslân is aangesloten bij de vereniging NFW, een collectief van zes verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer. De NFW-leden zorgen onder andere voor het beheer van 150 kilometer
houtwallen en 1.500 kilometer elzensingels. Daarnaast onderhouden ze honderden pingo’s en dobben en staan ze borg
voor 600 hectare botanisch beheer en 7.000 hectare collectief weidevogelbeheer.

Coulisselandschap

Het eeuwenoude cultuurlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden wordt alom geroemd. Kenmerkend zijn de elzensingels, houtwallen en pingo’s. Nergens in Europa is
zo’n buitengewoon mooi coulisselandschap bewaard gebleven. Rijen bomen met daaronder (bramen)struiken omzomen de weilanden. De diversiteit van de natuur is uniek.
Er is een grote variatie aan boomsoorten en tussen de bomen leeft een groot aantal
zang- en roofvogels, marterachtigen, reeën en andere dieren. Verder is het gebied rijk
aan bijzondere kruiden, mossen, varens, grassen en struiken.

Snoeien

Het landschap heeft onderhoud nodig om ook in de toekomst een dichte begroeiing met voldoende variatie te behouden. Meekma: “Dit is een taak die agrariërs oppakken. Het is noodzakelijk dat ze de elzensingels en boomwallen om
de paar jaar snoeien. En eens in de 21 jaar is het nodig om een complete singel om te zagen zodat de kwaliteit van de
begroeiing wordt verbeterd. Voor een boomwal is dat eens per 25 jaar. De jaarlijkse beheeractiviteiten bestaan uit controle en onderhoud van de afrastering langs de singels en wallen en het snoeien van onder andere bramenstruiken.”

Weidevogels

Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur, veldleeuwerik en scholekster genieten ook
bescherming van de NFW. De leden doen niet alleen aan nestbescherming en uitstel van
maaien zodat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras, maar ze proberen er ook voor te
zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid
op orde zijn. Ook met het creëren van plasdras bieden ze goede foerageerplekken voor
weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten en vervolgens ook weer vogels.

Vergoeding

De vereniging NFW werkt samen met betrokkenen in de streek aan een krachtige regionale economie en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. “Ook het verbeteren van de milieukwaliteiten van het gebied staat bij ons hoog in het
vaandel. De boeren in de regio hebben al veel bereikt. De Noardlike Fryske Wâlden is
een mooi onderhouden gebied met veel natuurpracht.”
De bomenrijen vormen een natuurlijke handicap voor de agrarische bedrijven. Vaak
zijn de kleine percelen slechts anderhalf tot twee hectare groot. Bovendien kost het
onderhoud van de vele kilometers aan singels tijd en geld. Dit geldt ook voor het geschikt maken van het land voor weidevogels en het aanpassen van het maaibeleid. Via
beheerovereenkomsten ontvangen de agrariërs een vergoeding voor het werk. “Helaas staan die vergoedingen onder
druk.
We proberen te zorgen dat iedereen die aan natuur- en landschapsbeheer doet, er daadwerkelijk voor beloond
wordt”, besluit Meekma.
Kijk voor meer informatie op www.noardlikefryskewalden.nl of www.youtube.nl/NFWalden.
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Kerkuil gegevens uit onze buurt

Vogelwacht
Driesum/Wouterswoude e.o.
Kerkuilen
De Kerkuil wordt in het fries “Goudûle” of “Tsjerkûle” genoemd. Een plotse schim in de schemer,
of een angstaanjagend gekrijs, midden in de nacht... Dat is voor velen de eerste ontmoeting met
de kerkuil. Deze zeer tot de verbeelding sprekende vogel broedt en jaagt vaak in menselijke
omgeving, maar slechts weinigen krijgen hem wat beter te zien. Veel voorkomende broedplaatsen
zijn boerenschuren, kerktorens en andere bouwwerken. Het voedsel van deze uilensoort bestaat
voornamelijk uit veldmuizen, aangevuld met huisspits- en bosspitsmuizen. Jonge kerkuilen kunnen
soms flinke zwerftochten maken, maar eenmaal gevestigde vogels verblijven hun leven lang in
hetzelfde leefgebied. Kerkuilen zijn standvogels, dat betekent dat ze jaarrond in hetzelfde gebied
aanwezig zijn.

Vliegende kerkuil in de nacht (foto Vogelwerkgroep De Kempen).
Kerkuilenbroedparen in Nederland
Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw broedden er in daljaren met een lage veldmuizenstand
zo’n 1.800 kerkuilen in ons land. De muizenrijke topjaren telden rond de 3.500 broedpaar. Na de
strenge winter van 1962/63 kwamen slechts enkele tientallen kerkuilen tot broeden. Er volgde een
licht herstel, met naar schatting 500 tot 800 broedparen in 1967. In de jaren daarna schommelde
de stand tussen de 200 en 700. Na de strenge winter van 1979 werden slechts 100 broedparen
geteld. Dankzij intensieve bescherming nam het aantal broedparen vanaf 1988 sterk toe. In 1990,
een topjaar voor veldmuizen, werd voor ’t eerst sinds 30 jaar de grens van 1.000 broedparen in
Nederland ruim overschreden.
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Broedparenontwikkeling in de provincie Fryslân 1980 – 2014 (bron Kerkuilenwerkgroep Friesland).
Broedparen binnen ons vogelwachtgebied in 2015
Ons vogelwachtgebied is opgedeeld in twee verschillende rayons van kerkuilen ringgroepen, met
als middengrens de lijn Broekloane / Tsjerkeloane te Wâlterswâld.
Locatie uilenkast
Jannie Bloemsma
Eelke de Wit
Van Rooyen
Tom de Jong
Reitsma
Familie Sinia

Adres
Van Sytzamawei 24 - Driezum
Van Sytzamawei 22 - Driezum
Keatlingwier 15 - Westergeest
Terpwei 4 - Driezum
Wâlddyk 8 - Driezum
Foarwei 6 - Wâlterswâld

Datum
06-07-2015
18-06-2015
18-06-2015
18-06-2015

Broedresultaat
Geen
Geen
2 jonge kerkuilen geringd
4 jonge kerkuilen geringd
2 jonge kerkuilen geringd
3 jonge kerkuilen geringd

Gegevens verkregen via kerkuilenringgroep van de Vogelwacht Kollum.
Locatie uilenkast
Hiemstra
Baukje Rekker
Durk de Jong
Piet Wisse
Sjoerd Visser

Adres
Doniawei 106 - Damwâld
Foarwei 66 - Wâlterswâld
Reinous Reed 9 - Wâlterswâld
Koailoane 7 - Wâlterswâld
Tjeerd Foekesloane 1 - Damwâld

1e legsel
Circa 3 jongen
Circa 2 jongen
Géén
Géén
Géén

2e legsel
5 jongen geringd
5 jongen geringd
Géén
Géén
Géén

Gegevens verkregen via ringer Pyt van de Polder van Vogelringgroep Bergumermeer.
Contactgegevens vogelwacht
Indien u de vogels in u nabije omgeving een warm hart toedraagt, kunt u voor slechts € 8,- per jaar
lid worden van onze vereniging. Jeugdleden betalen het gereduceerde tarief van € 4,- per jaar. Een
lidmaatschap biedt u de mogelijkheid om onze jaarlijkse dialezing bij te wonen. Ook is het mogelijk
om zelf actief aan de slag te gaan met vogelbescherming, door uitvoering van nestkastcontrole of
weidevogelbescherming. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de vogelwacht, kunt
u een email sturen naar vogelwachtdrww@outlook.com.
Namens het bestuur van de Vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o.
Jan Jelle Jongsma & Thys Woudstra
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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
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info@ludemabestratingen.nl

0519-250075

Chr. Gemengd koor

Driezum – Wâlterswâld

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 
Klaas Zwart Handelsonderneming Driezum
Uitterdijk’s Tuincentrum Driezum
Van der Galien Recycling Wâlterswâld 
Tekstschrijver Meta Groot-Antink Driezum
Hovenier Auke Feddema Wâlterswâld
Appie Postma onderhoud - renovatie & houtbouwbedrijf Wâlterswâld
Spar Boonsta Dokkum
Antje Dijkstra Administratie Wâlterswâld
Mobiele houtzagerij Dijkstra Wâlterswâld
Bosgraaf Bouwkundig Bureau Wâlterswâld
Fennema Bouw & onderhoudsbedrijf Driezum
Dierenarts De Boer Damwâld
Postma Verhuur Driezum
Gewoan Geertje kapsalon Wâlterswâld
Pedicure Baukje de Vries-Hansma Wâlterswâld
Autoservice Jan Hoekstra Wâlterswâld
Frutsels en Meer Wâlterswâld
Beddenkamer Dokkum
Kapsalon De Knipstjelp / Stucadoorsbedrijf Wad & Wouden Driezum
Van Tuyl Loonwerken Driezum
Irma`s High Tea Wâlterswâld
De Friese Wouden Team Westereen e.o.
Chris Damstra Keuken- en Badkamermontage Driezum
Handelsonderneming Schaafsma Wâlterswâld
Vrieswijk spackspuit en afwerkingsbedrijf Driezum
Van der Wal Auto’s Dokkum
Braaksma Schildersbedrijf Wâlterswâld
Meubelmakerij Popke Postma Driezum
Argus Rijschool Broeksterwâld
Hamersma bouwkundig adviesbureau Driezum
It Sneuphok Driezum
Feddema Vogels Wâlterswâld
Café Us Thús Driezum
Rijschool Jan van der Heide Wâlterswâld 
Klaas en Maaike van der Meer Fruit en Groente Damwâld
T. van der Veen Elektrotechnieken Driezum
Henk Kooistra Autoschadespecialist Driezum
Ludema Bestratingen Dokkum
Combi Service Timmer- en Onderhoudsbedrijf Damwâld
Rietdekkersbedrijf ten Hoven-Driezum.
Bou- en timmerbedriuw A.J. v.d. Meulen b.v. Wâlterswâld
Tom Meindertsma tweewielers Dokkum
D. Broersma Autosloperij en Autohandel Wâlterswâld
Boonstra Multiklus Driezum
Rabobank Noordoost Friesland 
Klussenbedrijf Gerrit den Hartogh Driezum
Boersma automobielbedrijf Wâlterswâld
Koninklijke Damstra Installatietechniek Driezum
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Zoekertjes
Gevraagd

Rommelmarkt spullen
namens
Hervormde Kerk Driezum
inleveren
Fam. v/d Veer
HG v/d Veenstrjitte 11 Driezum
Info tel.0511 402 749

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

dorpskrantdriewa@gmail.com

Jaarvergadering
Freonen fan de Nije Warf
21 januari 20.00 uur
Alle freonen welkom,
inschrijving nieuwe freonen mogelijk

Mededeling
De, in de week 46 gehouden Alzheimer
Collecte, heeft in Driezum en Wâlterswâld
€1.041,- opgebracht.
Gevers en collectanten, namens de Alzheimer
Stichting, hartelijk bedankt.
Sietske Leistra en Boukje Bakker.

Mededeling
De collecte van Fonds
Verstandelijk gehandicapten heeft het afgelopen jaar in Wâlterswâld €725,- opgebracht.
Alle gevers/geefsters en collectanten nogmaals hartelijk bedankt.
Baukje de Vries. collectecoördinator.

Mededeling
De collecte van het Diabetesfonds in Walterswâld heeft het mooie bedrag
van €617, 65 opgebracht.
Alle collectanten en gevers heel hartelijk dank
hiervoor.

Te koop kerstpostzegels
FRL kerstpostzegels kosten €4,20 per vel,
en kunnen worden verstuurd door heel Friesland.

FRL Post inleveren bij:
Familie J. Postma, Foarwei 87 te Wâlterswâld
Familie J. van der Meulen, H.G. van der Veenstrjitte 10 te Driezum.

Goede Doel:
dit jaar gaat 2 ½ cent per verkochte zegel naar,
De Voedselbanken in Friesland.

Bedankt

Namens het Diabetesfonds,

Hierbij willen wij een ieder hartelijk bedanken, voor de overweldigende belangstelling, voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus, in welke vorm dan ook,
voor ons 60 jarig huwelijksjubileum. Ook namens de kinderen.

Rinkse de Groot-Postma

Ytsen en Aukje Dijkstra
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“De Pen”
Even voorstellen

Pieter Hekstra en Jantje Hekstra-Kinderman. Sinds het voorjaar 2015 woont
Pieter, samen met zijn moeder Jantje, aan de Tsjerkeloane 49 te Wâlterswâld.

Verhuizing naar boerderij tegenover Sanjesfertier

Pieter is opgegroeid in De Westereen op de boerderij aan de Diepswal. Deze
boerderij is door zijn ouders opgebouwd en door Pieter overgenomen. Na
het overlijden van vader Hendrik in 1997 bleef moeder bij Pieter op de boerderij wonen. In 2000 zijn ze verhuisd naar de boerderij aan de Boppewei
(tegenover Sanjesfertier). Door de komst van de Centrale As werd duidelijk
dat hier geen toekomst voor het boerenbedrijf meer was en moest de boerderij worden verplaatst.

Bouw nieuwe boerderij in Wâlterswâld

In 2014 werd gestart met de bouw aan de Tsjerkeloane.
De dorpsgenoten hebben de bouwactiviteiten kunnen volgen. Eind mei
was de stal gereed en kon er verhuisd worden naar Wâlterswâld. Pieter
melkt hier 130 koeien en rondom de boerderij ligt 50 hectare land, ook
30 hectare in Driezum (Zandhorst) horen bij de boerderij. Voor het kuilen
wordt er een Agridek afdeksysteem gebruikt en de stal is voorzien van
nieuwe technieken, zodat de boerderij ook gericht is op de toekomst en
Pieter hoopt hier zijn bedrijf goed voort te kunnen zetten.

Volgende Pen

Wij willen de pen graag doorgeven aan de familie Van der Zwaag, Tsjerkeloane te Wâlterswâld
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“Het pennetje”
• Wie ben je?
Wessel Reuvers
• Roepnaam
Wessel
• Hoe oud ben je?
11 jaar

• Wat wil je later worden?
Weet ik nog niet echt.
Misschien architect ofzo.
• Ik geef het pennetje door aan
Wieger Hoekstra

• Waar woon je?
Kolkensloane 7 Driezum
(in het huis waar Thomas Vrieswijk eerst woonde)
• Heb je ook broers of zussen?
Nee, maar ik spreek wel vaak af met
vrienden en we hebben thuis twee
honden, een hele lieve kat en drie
paarden.
• Op welke school zit je?
Wynroas groep 8
• Favoriete muziek?

Elke week wat anders. Meestal pop
gemengd met hardcore.

• Heb je ook hobby’s?
Ik voetbal vanaf mijn 7e en zit nu
in D1 bij VIOD. Gamen vind ik ook
leuk, vooral Minecraft en Fifa 16.
• Favoriete eten?
Patat en verse kibbeling
• Favoriete film?
Heb ik niet echt. Maar ik wil later die film nog eens zien over
die man van FedEx die aanspoelt
op een onbewoond eiland, Cast
Away ofzo. Vooral dat stuk dat
zijn bal wegdrijft en hij dan roept:
‘Wilsooooon!’

l

sse
e
W
jes,
t
e
o
Gr
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Bevolking en burgerlijke Stand
Geboren:
Overleden:

01 september 2015

Foekje van der Veen, 87 jaar, Achterwei, Ww.

12 september 2015

Meent Boersma, 69 jaar Foarwei Dr.

20 september 2015

Cor Mulder 78 jaar Presterikker Ww.

14 oktober 2015

Durk Adema, 53 jaar Ww.

16 oktober 2015

Pieter Postma, 68 jaar, Tsjerkstrjitte , Dr.

20 oktober 2015

Albert Meindert Damstra, 26 jaar, Blaulânsreed, Ww.

27 oktober 2015

Roelof Raap, 79 jaar, Achterwei, Ww.

Gehuwd:

11 september 2015

Gerrit den Hartogh en Henderika Wobbes, Foarwei Ww.

03 oktober 2015

40 jaar getrouwd, Klaas en Klaske Rauwerda, Eastwâld 16, Dr.

05 november 2015

45 jaar getrouwd, Jaep en Tiny Bouma, Foarwei 21, Ww.

Verhuisd:

Vertrokken van Foarwei 79 te Ww. naar Lelystad, Alex Fokkens
Vertrokken van de Van Sytzamawei 23 Dr., Remko Stolp naar Akersloot
Vertrokken van de Van Sytzamawei 23 Dr., Aranka Dol naar Winsum (Gr)
Vertrokken van Kolkensloane 3 Dr., Jan Sake Busman
Familie J. Raap, Achterwei 23, Ww. naar Waldheem, Ww.
Per half december komen Harke en Hilda Kramer vanuit Feanwâlden, te wonen op Broekloane 3 te Ww.
Op Kolkensloane 3 Dr. zijn komen wonen, Maarten van Tuyl en Elske Castelein
Vanuit Buitenpost zijn op de Van Sytzamawei 23 Dr. komen wonen, Dirk Jan de Groot en Elleke de Boer
Vanuit Den Haag is komen wonen, Yvette Mannee naar Fuldastrjitte 2 Ww.

In het ziekenhuis/in het ziekenhuis gelegen/ziek thuis:
In het ziekenhuis verbleef, J. Bouma, Broekloane 12, Ww.

In het ziekenhuis verbleef, J. Leemburg, Broekloane 18, Ww.
In het ziekenhuis verbleef, J. Zijlstra, Broekloane 26, Ww.
In het ziekenhuis verbleef, F. Heidstra, H.G. van der Veenstrjitte 1, Dr.
In het ziekenhuis verbleef, G. Prins, Singel 7, Dr.
In het ziekenhuis, B. de Vries, Kolkensloane 9, Dr.
In het ziekenhuis, P. Veenstra, Sânhorst 3, Ww.
In het ziekenhuis, T. Vrijswijk, Presterikker 31, Ww.

Geslaagd:

Voor haar rijbewijs: Corina Soepboer, Ww.
Voor zwemdiploma B:
Jente Postma, Bonifatiusstrjitte 24, Ww.
Klaas Jan De Jong, Reinousreed 9, Ww.
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Algemene informatie
Huisartsen

•

S. Verkerk Foarwei 70 Wâlterswâld tel: 0511 422 402 spoed 0653 410 298

•
•

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

•

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

•

Dokterswacht bij 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 Sionsberg Birdaarderstraatweg 70, 9101 CD Dokkum tel: 0519 291 234 www.sionsberg.nl
Mienskipswurker in Wâlterswâld, Driezum Coby Dijksma tel:0519 292 223 - 0633 166 066 c.dijksma@het-bolwerk.nl
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
Maat klaverjassen
Darten
Biljarten
Klaverjassen
C.P.B. Kerstviering vrouwenspreekgroep
Soos 55+ kerstmaaltijd
Concert : Jubilate Deo en Excelsior
Oud papier Excelsior
C.P.B. Gevangenispastor Ineke Baron
Jaarvergadering Freonen fan de Nije Warf
Oud papier Gereformeerde Kerk
C.P.B. Jaarvergadering - dhr.v/d Mey
Jaarlijkse biljarttoernooi Nije Warf
C.P.B. Paasliturgie
Oud papier Excelsior
C.P.B. slot Klazien Meindertsma (Kenia)
Oud papier Gereformeerde Kerk
Oud papier Excelsior
Oud papier Gereformeerde Kerk
Paardendagen start
Paardendagen marathon
Boerendag
Kennedymars start
Kennedymars dag-juniormars en finisch
Reünie 50 jaar VIOD
LAMPEX Start Kolkensloane
Kinder LAMPEX
Mountainbiketocht
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wanneer
elke donderdag
elke vrijdag
elke woensdag
elke zaterdag
donderdag 17 december
maandag 21 december
donderdag 24 december
zaterdag 16 januari
donderdag 21 januari
donderdag 21 januari
zaterdag 20 februari
donderdag 18 februari
zaterdag 5 maart
donderdag 17 maart
zaterdag 19 maart
donderdag 14 april
zaterdag 23 april
zaterdag 21 mei
zaterdag 25 juni
donderdag 28 juli
vrijdag 29 juli
zaterdag 30 juli
vrijdag 26 augustus
zaterdag 27 augustus
zaterdag 3 september
vrijdag 23 september
zaterdag 24 september
zaterdag 12 november

tijd
19.30
20.00
19.30
14.00
19.30
16.30
19.30
09.00
19.30
20.00
09.00
19.30
10.00-18.00
19.30
09.00
19.30
09.00
09.00
09.00
17.00-20.00
9.00-18.00
9.00-18.00
22.00
18.00
10.00-24.00
20.00
12.00
9.00-17.00

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

