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'Dubbel Friss'! 

 

 

 

In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór 15 oktober bij: 

    Michèl Houwen, it Heechfean 12 

 

 

    e-mailadres : 

 

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

 

Grutte Steffen seit : 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 
 
 
 

Wanneer? Wat? Wie? 

14-15-16 

september 

De Trije fan 'e Kompenije Werkgroep  

bijz. activiteiten 

2 oktober 

09.30 uur 

Toertocht voor Kompenijster 

Mountainbikers  

vanuit café Aans 

Wielercomité 

6 oktober 

14.00 uur 

Jacob Bijlsma over 

“Vroeger en nu”. 

Ouderensoos 

15 oktober 

9.30-11.30 uur 

Kinderkledingbeurs 

In de Nije Kompe 

Bernewurk 

3 november 

14.00 uur 

Jildou Klamer over 

“Gezond ouder worden”.   

Ouderensoos 

4 novimber 

20.00 oere 

Kulturele jûn 

Seal Aans 

Kulturele Kommisje 

15/16 dec. 

19.00 uur 

Café Aans 

Kerstbiljarttoernooi 

Drachtstercompagnie 

(opg. Aalzen/Bestuur) 

Krijt uw Topje 

18 december 

10.30 uur 

Café Aans 

Regionaal 

driebandentoernooi 

(opg. bij bestuur) 

Krijt uw Topje  

 

 

 Wij nemen geen complete jaaragenda's op in de agenda. 

Meerdere data kun je beter als 'Ingezonden' kopij insturen. 

 Het is wellicht raadzaam na te gaan of het wenselijk is kopij van 

3, 4 maanden oud nog in te sturen.... 

 Geen losse vellen graag. Maak gebruik van de site! 

 Graag alle kopij op tijd aanleveren als Word-document. 

 

Prijzen advertenties in de Barte: 

De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(januari t/m december) zijn: 

 

1/4  pagina: € 40   1/3  pagina: €   50 

1/2 pagina: € 75             1     pagina: € 120 



Advertenties plaatsen wij voor een jaar (5 nummers). Kleine 

veranderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk.  

Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl    

 

Verschijningsdata De Barte: 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

139   November  2016 15 oktober 5 november 

140   Januari  2017 23 december 14  januari 

141   Maart  2017 11 februari 4 maart 

142   Mei 2017 15 april 6 mei 

 

Verspreiding de Barte: 

Naam Straat 

Ben Riemersma Folgerenlaan zuidzijde, Goudberg 

Monique Paulusma Smidswei 

Aize de Jong Folgerenlaan , vanaf nr 70,  Warrebosk, Fianen 

Anne Zandbergen Fallaetswei, Kortewyk 

Roel Zandbergen Skieding, de Wyken 

Dyke Dijkstra Dammen, Steffensreed, De Knobben , De Doese 

Nijboer-Boon 40a It Fallaet, Gerritswyk 

Petra Loopstra De Feart westzijde, reedsje D.Rozema 

Thea de Groot De Feart oostzijde 

Baukje van de Bij Klamersreed 

Fam. De Bruin Tsjerkebuorren 

Hiltsje Scheeringa Pream en de Wiksel 

Hotske Paulusma Trilker en Skutslus 

Henny van de Vee Swartewijk en Heechfean 

Tineke Bosma Alde wei 

 
 

Voor het laatste nieuws, de agenda, foto’s, historie of wilt u de 

Barte nog eens nalezen? 

Bezoek dan de site van Plaatselijk Belang! 

www.drachtstercompagnie.info 

Wilt u zelf iets kwijt op de site? Vul dan het aanvraagformulier in op 

de site  of neem contact op met de webbeheerder: 

jan.eijer@gmail.com 

 

http://www.drachtstercompagnie.info/
mailto:jan.eijer@gmail.com


 

Plaatselijk Belang 

 

Snel internet. 

Het is wellicht de moeite waard om alvast de aandacht te vestigen 

op het thema “snel internet”. Het bestuur van PB wordt zo nu en 

dan de vraag gesteld of het mogelijk is navraag te doen naar de 

mogelijkheid om snel internet in ons dorp en omgeving te 

realiseren. Nogal wat mensen lopen tegen de beperkingen van het 

huidige aanbod van internet aan, te langzaam en te weinig 

mogelijkheden om te down- of te uploaden. Bij navraag bij de 

gemeente blijkt deze vraag heel reëel te zijn. In het najaar wil de 

gemeente samen met de provincie infoavonden organiseren in de 

zogenaamde witte gebieden. Witte gebieden zijn  regio’s die niet 

de beschikking hebben over snel internet, zoals ons dorp en haar 

omgeving. De provincie stelt zich tot doel om de hele provincie te 

voorzien van goed internet. Kranten hebben aan dit onderwerp 

recent ook aandacht geschonken. Veel zal natuurlijk weer 

afhangen van de mate van deelname en de kosten die het met 

zich meebrengt. Daarvoor zijn nu die infoavonden zo belangrijk. Let 

op de komende aankondigingen. 

Bezoek B en W. 

Burgemeester van Bekkum en de wethouders  Nieske Ketelaar en 

Jos van der Horst hebben het voornemen ons dorp te bezoeken. 

Op maandagavond 19 september aanstaande zullen zij samen 

met PB een tochtje door en rond het dorp maken. Daarna gaan 

we in gesprek om een aantal zaken door te spreken. 

Aandachtspunten zullen o.a. zijn: sociale woningbouw, de situatie 

rond het voormalige woonwagenkamp, de toekomst van het 

gebouw de “Skûle”, het beleid rond toewijzing van huurwoningen. 

Voor suggesties over te bespreken punten van uw kant staan we 

altijd open. Graag melden bij één van de bestuursleden van PB. 



 

Ik geef het woord aan...... 

 

 

Kompenijsters opgelet! Bekijk deze rubriek in elke Barte 

aandachtig, want misschien bent u wel aan de beurt om het woord 

te nemen en de cirkel verbreken, is ten strengste verboden! 

De bedoeling is dat hij/zij aan het eind van zijn/haar stukje iemand 

het woord geeft door hem/haar een vraag te stellen. 

Hij of zij moet in de daaropvolgende Barte een stukje naar eigen 

inzicht schrijven, maar in ieder geval antwoord op de gestelde 

vraag geven en afsluiten met het stellen van een vraag aan een 

door hem/haar gekozen inwoner van Dr. Compagnie. Simpel hé? 

 

In de vorige Barte stelden Wiebe en Marjolein van den Bosch 

(uitbater café Aans) de volgende vraag aan Chris en Griet Bosma 

van de Dorstvlegels: "Jullie hebben dit jaar een Jubileum. Het 

hoeveelste jubileum is dit? Wat is er door de jaren gebeurd? En wat 

zijn de toekomstplannen? 

Hieronder het antwoord van Chris en Griet Bosma: 

 

De dorstvlegels zijn met hun hobby begonnen in 1986 , dus dit jaar 

vieren we ons 30 jarig bestaan in oktober, er is nog geen datum 

gepland . 

De meeste inwoners van ons dorp hebben ons wel zien dorsen op 

een oogstdag hier in het dorp . 

Dus onbekend zijn we niet , hier niet en in het buitenland ook niet . 

Onze ploeg bestaat uit 9 vlegels , waarvan verschillende de hele 30 

jaar hebben mee gedraaid . 

Via een advertentie in de Barte hebben we er nog een vlegel bij 

gekregen , we zoeken er nog één met een vrachtautorijbewijs . 

Begin dit jaar stonden we te dorsen in Mildenberg vlak bij Berlijn en 

we zijn ook nog in Wilhelmshaven geweest . 



We zijn alleen met de locomobiel naar Hasmoor geweest dat is vlak 

bij Kiel . 

We moeten nog met de locomobiel naar Nordhorn en nog dorsen 

in Hellevoetsluis en Losdorp  . 

Het is de bedoeling dat we gewoon doorgaan met onze hobby, 

we zien wel wat er gebeurt, zo lang we nog zo veel plezier hebben 

gaan we gewoon door . 

U kunt ons volgen op facebook vlegelwork. 

  

Onze vraag voor de volgende Barte stellen wij aan: 

   Gauke en Annie van der Mei: 

 " Hoe gaat het met jullie hobby's, het toneel en de Ferklaaikoer?" 

 

Groet, De dorstvlegels. 

 

 

Nijs fan de Histoaryske 

Kommisje Drachtster 

Kompenije. 

 

 

 

Bêste minsken, 

Jim sille wolris tocht ha: ‘Wat bart dêr allegearre by de 

Aldheidskeamer! Der wurdt ôfbrutsen en opboud, omraak yn de 

grûn omskuord, grutte kranen, bulten sân en pún; wat binne se fan 

plan!’ Ja, de âlde hokken op it hiem fan de Aldheidskeamer, dy’t 

brûkt waarden troch de soarchbuorkerij as fytsenberging en troch 

ús as opslach, wiene finaal oanein en binne ôfbrutsen. Boppedat 

hiene wy fierstentemin romte foar al ús spullen. Doe die him ynienen 

de kâns foar om in tal brûkte units oer te nimmen fan it azc yn 



Drachten, dêr ’t nijbou plakfynt. Om koart te kriemen, fan dy units 

ha wy no in prachtich bygebou makke, dat in protte mooglikheden 

jout. Freegje net wat it koste hat oan soargen en muoite en grutte 

ynset fan ús as bestjoer en in tal faklju en frijwilligers. Mar hawar, it 

gebou stiet der en wurdt hieltyd mear opknapt fan binnen en fan 

bûten. Der is folle mear parkearromte kommen, it nije gebou 

foarmet sa stadichoan in ienheid mei de hiele omjouwing, en dat 

wie ek krekt de bedoeling. Meikoarten hearre jim der wol mear oer 

en dan jouwe we graach elkenien de gelegenheid ien en oar te 

besichtigjen. Troch al dizze omballingen hat de Aldheidskeamer in 

tiidlang ticht west, alles stie op ‘e kop, mar dêr kinne we no ek wol 

wel belangstellenden ûntfange. 

Ek dit jier dogge wy wer mei oan de Iepen Monumintendagen yn 

september. Op sneon 10 septimber presentearje wy ús mei oare 

ferienings op de histoaryske merk yn Drachten. Dy wurdt hâlden yn 

de Grutte Tsjerke en yn de Doopsgesinde Tsjerke, fan 10.00 – 16.30 

oere.  En op snein 11 septimber organisearje wy wer in fytstochtsje. 

De rûte giet by de wiken en de singels del en is sa’n 20 km lang. De 

start is om 14.00 oere by de Aldheidskeamer. Dizze beide 

aktiviteiten dogge wy yn ‘e mande mei Smelne’s Erfskip. Der komt 

noch wol in flyer oer ien en oar en it komt fansels op ús webside: 

www.hkdkdrachtstercompagnie.nl te stean. 

Fierders wolle wy noch graach omtinken freegje foar it folgjende. It 

komt noch wolris foar dat by in ferhuzing spullen fuortdien wurde 

dêr’t wy miskien noch wol belangstelling foar hân hiene. Dêrom in 

fersyk: Nim yn sa’n gefal dochs even kontakt mei ús op, dan kinne 

wy beslisse oft der noch wat fan ús gading tusken sit. Dat jildt ek 

foar in nijsgjirrige samling; minsken sammelje fan alles, mar men is 

der betiden ek wol mei oan. Wa wit, is it dan wat foar de 

Aldheidskeamer. 

Ruurd Verbeek 

 

http://www.hkdkdrachtstercompagnie.nl/


 

 Ingezonden  

 

Sinds april j.l wonen wij, Iepie Lindeboom-Hospes  samen met mijn 

man Gjalt en 2 kinderen Tryxt (20) en Wilco (18) op de Goudberch 

5. Eerst in een unit tot de verbouwing klaar is. 

Als uitvaartverzorger zal ik mij voorstellen. Sinds 2011 ben ik 

werkzaam als uitvaartverzorgster. Ik ben werkzaam door heel 

Friesland, Groningen en Drenthe en werk voor elke verzekering of 

vereniging. 

Naast een opleiding heb ik vele curssen 

gedaan die betrekking hebben op een 

uitvaart of wat erom heen staat. 

U kunt denken aan “rituelen tijdens 

uitvaarten” maar ook “ terminale zorg”. En 

afgelopen winter heb ik de cursus uitvaart 

leiden door gemeenteleden via de pkn 

gevolgd. Ik sta ook op beurzen om 

gesprekken met mensen aan te gaan.  

Verder ben ik mentor van alleenstaanden die 

geen familie hebben of familie die ver weg 

woont. Mocht u hier vragen over hebben 

kunt u mij ook altijd bellen. 

 

Gelukkig maken mensen zelf de keuze om een uitvaartverzorger te 

kiezen en niet standaard te bellen de naam die op de polis staat of 

de bode van de vereniging. Mensen zijn mondiger en bewuster 

geworden van wat hun wensen zijn bij hun uitvaart en geven dit 

ook te kennis bij familie. Daarom kom ik op veel voorgespreken, 

bespreek de mogelijkheden en zet de wensen op papier. Hierbij 

bespreken wij ook het kostenplaatje. Dit is allemaal kosteloos. U 

kunt ook het boekje “wensen voor mijn uitvaart”  gratis bij mij 

aanvragen. 

Waarom wordt er over een geboorte en een trouwdag veel 

nagedacht en mag het veel geld kosten en over een uitvaart 

 



wordt soms weinig gesproken en kost ook veel geld. Dat het geld 

kost is een feit maar ik werk niet uit winstbejag en blijf liever klein en 

betrokken met voldoende tijd om elke uitvaart zo zorgvuldig te 

begeleiden. 

Voor meer informatie www.iepielindeboom-hospes.nl of voor het 

maken van een afspraak kunt u bellen naar 06-47927967 

 

Vanaf september gaat de timmerman het voormalige tanklokaal 

verbouwen tot een kantoor en mag u gerust langs komen voor een 

gesprek en een kop koffie. 

Mei freonlike groetnis, Utfeartbegelieding Iepie Lindeboom-Hospes 

 

 

Ingezonden  

 

Het gaat goed met de Ouderensoos! 

Er zijn momenteel 48 leden, die 7 x per jaar op de 

donderdagmiddag bij elkaar komen. De ene keer komt er een 

spreker met een interessante lezing en/of dia’s. 

De andere keer wordt er muziek gemaakt of genieten we samen 

van een maaltijd. 

Maar altijd zijn er de pauzes, waarin we met elkaar 

kunnen praten over wat ons bezig houdt. En soms 

wordt er een excursie geörganiseerd.  

Deze herfst beginnen we op 6 oktober met oud-

boswachter Jacob Bijlsma, die aan de hand van 

dia’s zal vertellen over “Vroeger en Nu”. 

En op 3 november zal onze dorpsgenote Jildou Klamer ons 

adviezen geven over “Gezond ouder worden”. 

In december volgt er dan een Kerstviering. 

Mocht u zin hebben om eens een middag bij te wonen, dan bent u 

van harte welkom. 

Belt u dan even met de secretaris Elly van Dijk, tel. 341517. 

 



 

 

Ingezonden  

 
Dit jaar was van 13 t/m 18 juni de collecteweek voor de Maag-

Lever-Darm Stichting. De totale opbrengst was € 653, 75. Hiervoor 

wil ik namens de Stichting Joke, Aukje, Lineke, Trea, Freke, Marjan, 

Meintsje, Trienke, Maeike, Melle, Hermien, 

Klasina, Raf en Corry hartelijk bedanken 

voor hun inzet.  

 

Swaantsje v/d Meulen. 

 

Ingezonden  

 

Hallo dorpsgenoten,   

Op 15 oktober 2016 organiseren wij van het Bernewurk weer een 

kinderkledingbeurs.  

Daarvoor hebben we natuurlijk veel kleding nodig.  

Kleding inleveren kan tot en met 1 oktober bij:  

Marianne de Boer op de Goudberch 4  

De kleding dient schoon en heel te zijn.  

Van de opbrengst is 50% voor de inbrenger en 50% voor het 

Bernewurk.  

Hartelijke groet vanuit het Bernewurk van de Protestantse 

gemeente Drachtstercompagnie  

 

 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

1e coördinator:  Wietse de Vries    tel: 0512-342765 

2e coördinator:  Ietzen Drost   tel: 0512-341716 

 

 

  

https://www.mlds.nl/


 

 

Ingezonden  

 

Foarstel oan Gemeente, Doarpen en Ferieningen.  

Tiisdei 5 juli 2016 wie der in “Iepenloft konsert” fan Apollo Foar út, yn 

De Pein.  

Ek de jongste muzikanten waarden dêr presentearre! In lust foar 

each en ear.  

Mar minsken wat wie it dêr kâld! Wy as publyk, hienen in streepke 

foar, wy koenen ús waarm hâlde op de maat fan muzyk, mar de 

muzikanten sieten stil op in stoel te spyljen, en ek de jeugdleden 

hienen de fingers stiif fan 'e kjeld. It blêd papier mei noaten waaide 

bitiden fuort, al siet it mei wit ik hoe folle waskknipers fêst.  

Doe kaam dit my yn it sin: Eartiids hienen wy yn Smellingerlân in 

“Mobile Muzyktinte”, wie der wat te rêden rounom yn de 

Gemeente, dan waard de muzyktinte der hinne riden en opbout.  

No myn Foarstel/op rop oan alle doarpen en ferieningen yn de 

“Gemeente Smellingerlân” :  

Sammelje alle “Buurt budgetten” yn ien grutte pot, en miskien sit 

der earne oars ek noch wol wat jild.  

Gemeente Smellingerlân moat fansels ek bydrage ( miskien wol 

wat ekstra, want dy ha de muzyktinte fuort dien), of stiet dy noch 

earne yn 'e opslach? Soarchje dat der wer in “Mobile 

Muzyktinte”komt. Stek de koppen ris by elkoar, dêr moat de 

Gemeente Smellingerlan  dochs wat foar oer ha! 

“Drachten wil je mee maken”, mar dat wolle de doarpen ek, mar 

dan yn harren eigen plak! 

Dus minsken mei elkoar om de tafel.          

 

De Pein, Ypie Heida  

 



 

 

Ingezonden  

 
Reünie, heimwee of nostalgie? (15 juli 2016) 

 

Wij waren in 1947-48 allemaal jeugdlid van de net opgerichte 

korfbalclub TFS. Zoals de naam al zegt komen wij regelmatig bij 

elkaar als freonen. Om de 3, 4 jaar even gezellig bij kletsen. Wij 

waren toen zeker de 'openbaren'. Onze school had toen nog 124 

leerlingen (zonder kleuters). Wij vinden dat een 

samenwerkingsschool een goede- ook de enige- mogelijkheid is 

voor behoud van goed onderwijs in een dorp. 

Onze samenkomst op 15 juli was ook de reden even extra 

aandacht te schenken aan de laatste dag van obs. 'De Skûle'. 

De aanwezigheid van basisonderwijs is voor een dorp van 

levensbelang. Ons groepje hoopt dan ook dat wederzijds respect 

de basis zal zijn voor goed onderwijs. Het zal aan de kinderen niet 

liggen, die spelen en sporten nu al met elkaar. 

 

Wij hadden als oud-Kompenijsters een prachtige en 

goedverzorgde dag op de boerengolflocatie van de Fam. van der 

Lei op de Knobben (vroeger de Dammen). De Kompenije kan en 

mag trots zijn op deze locatie. 

Wat doe je op een reüniedag waar alle deelnemers tenminste 80 

jaar zijn? UIteraard oude herinneringen ophalen en lief en leed 

delen. Bij de herinneringen duiken namen op van o.a. meester 

Buringa, meester Huizinga en juf Biesma. Er werd zelfs nog 

gezongen uit de revue 'Anneke Tanneke en de kabouters'. Het was 

een mooie dag en wij komen in 2018 vast weer bij elkaar. 

 

Op de volgende pagina een foto met de deelnemers. 

Helaas waren Jelle van der Molen, Fokke de Boer en de partner 

van Dina Spoelstra ziek. 

 

 



 

 

Staand, van links naar rechts: 

 

Margje, Sieger, Jeltje, Brandt, Jan, Jan en Jappie 

 

Midden: Dina en Sjoukje 

 

Zittend van links naar rechts: 

 

Trienke, Anneke, Siep, Ike en Janna 

 

 

 

 



 

Uit de school geklapt 

Op 11 juli was het dan zo ver: de nieuwe naam van de 

Samenwerkingsschool wordt bekend gemaakt en dat moet 

gevierd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met veel lawaai liepen de kinderen van (toen nog) beide scholen 

in een optocht door het dorp naar het plein van de Wyngert. Daar 

aangekomen stonden veel genodigden en dorpsbewoners al in 

spanning te wach-

ten. Kinderen van de 

bovenbouw zongen 

2 liedjes, er waren 

korte toespraken en 

2 vreemde mannen 

voerden een sketch 

op waarbij het wel 

en wee van beide 

scholen ter sprake 

kwam.......................... 



Overal op het plein hingen grote, felgekleurde letters. Zou je daar 

de nieuwe naam mee kunnen maken? Met behulp van de 

kinderen hielden na een tijdje de leerkrachten de letters in de 

goede volgorde. Het grote bord met logo kon onthuld worden en 

de vlag gehesen!  

De Samenwerkingsschool krijgt de naam 'De Frissel'.  

Uit ruim 60 namen had 

het team deze naam 

(met grote meerder-

heid) gekozen.  

Hermien Peters had 

deze naam ingestuurd. 

De Frissel is het Friese 

woord voor 'vlecht'. 

Beide scholen worden 

vervlochten tot een 

nieuwe, sterke school, was de voor de hand liggende gedachte.  

Na het 

officiële 

gedeelte 

was er 

koffie en 

frisdrank 

met gebak 

voor alle 

belangstel-

lenden en 

natuurlijk 

de 

kinderen. 

Daarna voor het eerst, om alvast te wennen, gezamenlijk les van je 

nieuwe juf. Spannend! 

Namens de collega's, Michèl Houwen. 



 
 

Korfbalclub T.F.S. 

 

Geslaagd Jubileum kv TFS 

Op zaterdag 4 juni heeft k.v. TFS haar 70-jarig jubileum gevierd. De 

dag stond bol van de activiteiten en mede door het mooie weer 

hebben we een prachtige dag beleefd. De dag begon met de 

jubileumspelen. Jong en oud streden in teamverband met en 

tegen elkaar. Het begon op het sportveld waarbij er onderdelen als 

spijkerbroek hangen, kruiwagenrace, limbo-dansen , korfschieten, 

touwtrekken en een stormbaan waren uitgezet.  Na een korte 

pauze moesten de groepen het dorp in om daar opdrachten uit te 

voeren. Een opdracht was om door middel van ruilen een 

voorwerp met een zo hoog mogelijke waarde te bemachtigen. 

Verder moesten met behulp van foto’s plekken in het dorp worden 

opgezocht waar mensen wonen die iets met TFS te maken hebben.  

In de kantine was een tentoonstelling ingericht door de Histoaryske 

Kommisje Drachtster Kompenije. Hiervoor was ’s middags behoorlijk 

belangstelling. Ook waren er vragenlijsten over TFS voor zowel 

jeugd als volwassenen. Om 16:00 uur werd gestart met het 

jubileumtoernooi onder leiding van Henk Aardema en Riemer 

Haarsma . In poule 1 streden de selecties van OKO, De Pein, Wez 

handich en TFS om de eer. Wez Handich bleek de sterkste, met TFS 

op een knappe tweede plaats.  In de andere poule waren diverse 

mixteams actief. Hier waren het de veteranen van OKO die 

uiteindelijk, na een spannende finale tegen The Young Ones, de 

sterkste waren.  Ondanks het warme weer werd er fanatiek en 

sportief gespeeld.   

De jeugdactiviteitencommissie had verschillende activiteiten voor 

de jeugd georganiseerd. De jongere jeugd kon zich laten 

schminken en springen op een luchtkussen. Voor de oudere jeugd 



was er lasergamen in de gymzaal. Ook de stormbaan werd nog 

volop benut. De stormbaan werd gesponsord door de Freonen van 

TFS. Ieder die de club wil steunen kan zich aansluiten bij “De 

Freonen” en meebeslissen hoe het geld wordt besteed. Meer 

informatie hierover bij Antje en Jacob van der Heide.   

Na de prijsuitreiking van het toernooi was het tijd voor het buffet. 

Het buffet werd geopend door Jappie Bos, die sinds de oprichting 

in 1946 lid is van TFS. Het buffet met onder meer een “baarch oan ‘t 

spit”, werd uitstekend verzorgd door slagerij Biesma. Hier hebben 

maar liefst 130 mensen van genoten, waaronder de nodige oud-

leden. Voor deze groep was dit jubileum een prima gelegenheid 

om bij te praten met oude bekenden. Tijdens het buffet werd ook 

de uitslag van de verloting, met veel mooie en gesponsorde prijzen, 

bekendgemaakt.   

Na afloop van het buffet was het tijd voor muziek door zanger 

Arnold Postma en DJ Johan Mud. Door het mooie weer bleven veel 

mensen buiten hangen en genoten van de muziek, een drankje en 

de zon. De stemming was prima. Het duurde even, maar uiteindelijk 

werd er ook volop gedanst en feest gevierd. Al met al kunnen we 

terugkijken op een prachtige dag. 

Wij willen iedereen die heeft geholpen om deze dag tot een 

succes te maken hartelijk bedanken.  

Op naar de 75 jaar! Bestuur k.v. TFS. 

 

 

 

 

 



 

Krijt uw topje 

Competitie 2015/2016  biljartvereniging Krijt Uw Topje.  

Op zaterdagmiddag/avond 28 mei is in Café Aans de 

biljartcompetitie 2015/2016 van biljartvereniging Krijt Uw Topje 

afgesloten met een warm en koud buffet voor de leden, veelal met 

partner. Tegelijker tijd werd het 50 jarig jubileum van onze 

biljartvereniging gevierd (opgericht 18 april 1966). Alle huidige 

leden kregen ter gelegenheid hiervan een zwart 

overhemd/”blouske” met opdruk van ons logo en 50 jaar, wat bij 

ons eigen toernooi en de  biljarttoernooien in de regio als 

verenigingsoutfit kan worden gedragen.  

Prijzen (vleesprijzen namens de vereniging en bekers ter beschikking 

gesteld door Bou-Mar) van het afgelopen seizoen in het libre-spel:   

Uitslag woensdag: 1e prijs en wisselbeker: Bart de Boer  

   2e prijs: Jan-Willem Kats  

   3e prijs: Tom Boeken  

   Rode lantaarn/Poedelprijs: Hans de Boer.  

Uitslag donderdag: 1e prijs en wisselbeker: Sietse van der Velde  

   2e prijs: Bonne Aans  

   3e prijs: Tineke de Graaf  

   Rode lantaarn/Poedelprijs: Pieter Postma(PP).  

De wisselbeker voor de hoogste serie ( de Jappie Postma bokaal) in 

dit competitieseizoen werd gewonnen door Geert-Willem Nijboer 

met 22 caramboles.  

De competitie 2016/2017  begint weer op 14 en 15 september.   

Nieuwe leden zijn van harte welkom (info bij onderstaande 

bestuursleden).  

Het inmiddels traditionele kersttoernooi voor De Kompenije wordt 

gehouden op 15 en 16 december. Het regionale driebanden 

toernooi op zondag 18 december.  

Namens het bestuur van biljartvereniging Krijt uw Topje:  

Geert Willem Nijboer  

Henk Bouwer  

Gurbe Aardema, penningmeester   

Aalzen van der Wal, secretaris  

Pieter Straatsma, voorzitter.  



 

Kulturele Kommisje 
 

Efkes in omtinkerke sa nei de fakânsje. 

Alles set wer útein, de skoallen, it ferieningslibben, sa ek de kulturele 

kommisje. Miskien stie it al yn it bûsboekje as op de kalinder: 

 

4 novimber om 20.00 oere yn seal Aans: DE KULTURELE JUN 

 

Mei in soad artiesten fan eigen Kompenijster grûn, en…? De 

Sjongstra’s… 

Dat wurdt grif in machtich moaie jûn! Jo/jimme komme dochs ek? 

 

It is fansels pas yn 2017 mar dochs, foar yn it nije blanko bûsboekje: 

teater yn de kroech: Achmea Culpa mei KREDYT 

Tongersdei 20 april om 20.00 oere yn seal Aans 

De kulturele kommisje: Sietse, Anny, Maeike en Hiltsje. 

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' 

Sinds jaar en dag hebben we binnen onze vereniging een 

uitvaartverzorgster en een reserve uitvaartverzorger. Mocht onze 

uitvaartverzorgster Hiltsje van der Brug om de een of andere reden 

niet beschikbaar zijn dan hadden we de laatste jaren Pope 

Wagenaar uit Ureterp als reserve. Pope is intussen de zeventig 

gepasseerd en daarom heeft het bestuur besloten nog dit jaar op 

zoek te gaan naar een tweede, c.q. reserve uitvaartverzorger/ster. 

In de volgende dorpskrant hopen we jullie hierover nader te 

kunnen informeren. Nadere informatie over onze vereniging is te 

vinden op onze website www.dledrachtstercompagnie.nl.   

Namens het bestuur, Pieter Postma.   

 

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie 

Bode: Hiltsje van der Brug 

Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar) 

 



 

 

 

 

 

 

It is sa fier. Al wer de fjirde “Trije fan ‘e Kompenije"! 

It is in neisimmerrintocht fan trije dagen, wêrby we 

eltse dei om-ende-by de 8 kilometer rinne. De 

tochten geane om en troch ús prachtige doarp.   

Starttiid tusken 18.00 - 18.30 oere by kafee Aans 

 

De Trije fan ‘e Kompenije is foar jong & âld.  

Dus jou jim gau op! Dit kin bij:  

Djoek Veenstra, Swarte Wyk 41. 

De ynskriuwing kostet €3 de man, graach fuort-daliks by opjefte te 

foldwaan.  We rinne net allinnich op ferhurde paden mar ek troch 

de lannen. Hâld dêr rekken mei wat it fuotark oanbelanget. Wy 

hoopje dat it waar wat meiwurkje wol. Mocht it dochs spiele dan 

riede wy jim oan learsen en reinklean oan te dwaan ….  

Dielname is op eigen risiko. Dielname jonger dan 16 jier, dan ûnder 

begelieding. 

Mochten der noch fragen wêze dan kinne jim kontakt opnimme 

mei:  

Michèl Houwen     (06-10867932)  

Djoek Veenstra     (06-12700480) 

 Hella Briggen     (06-12529669)  

Petra Mulder-van Duinen  (06-57434382) 

 Kees vd Meulen    (06-18183480)  

Jan Nicolai      (06-40939794)  

 

 

 



 

Fûgelwacht  
 

Waterhoentjes. 

Een bekende vogel in onze omgeving is de waterhoen. In het Frysk 

reidhintsje. Deze watervogel is zo’n 32 cm en heeft een spanwijdte 

van 50 cm. Het gewicht is ongeveer 500 gram. 

Waterhoentjes zijn bruin van kleur met een rode snavel en rode 

bles. Het puntje van de snavel is geel. Op de flanken zitten witte 

strepen. 

De waterhoen zit tussen de 

watervogels en loopvogels in. 

Echte watervogels hebben n.l. 

handige zwemvliezen tussen 

de tenen, het waterhoentje 

moet het doen met wat 

afgeplatte verbrede tenen. 

Hierdoor kunnen ze makkelijk 

naar voedsel zoeken tussen 

waterplanten. Ook redt ze zich daardoor op de oever uitstekend, 

hij loopt vlot en makkelijk en kan ook uitstekend zwemmen en 

duiken. 

Waterhoentjes houden zich niet graag op open water op. Het liefst 

scharrelt hij op en langs de oevers tussen riet en waterplanten. 

Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit waterplanten, grassen, 

insecten en kikkervisjes. In de winter vooral plantendelen o.a. de 

afgestorven delen van waterplanten op de bodem. Eendenkroos is 

voor hen ook een voedselbron. 

Het is een schuwe vogel die je weinig ziet. Wel zijn ze goed te horen 

aan hun “krrk” geluid. Ze maken veel gebruik van de dichte 

begroeiing aan de oevers. Hier maken ze ook hun nest. Ze 

gebruiken hiervoor rietstengels en andere planten. In de steden 

gebruiken ze ook wel afval voor het nest. Ze broeden één tot drie 

keer per jaar. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv87SL4ZrNAhVFtBQKHX7_DTcQjRwIBw&url=http://www.ikziezevliegen.com/vogels/waterhoen/img_0278&psig=AFQjCNF82-S71Ff6IsE8zyFpz-RI2ovhRw&ust=1465555249046994


In het komvormig nest legt de 

hen ongeveer 5 tot 11 eieren. 

Beide oudervogels broeden en 

na drie weken kruipen de 

jongeren uit de eieren. Ze zien 

er dan totaal anders uit dan 

hun ouders. Ze hebben n.l. een 

rood kopje en wit dons op en 

om de kop. Het zijn dan echte 

“punkers.” Na twee weken 

verdwijnt dit kapsel. De jongen zijn dan eerst bruin aan de 

bovenkant en wit aan de onderzijde, daarna worden ze grijs. Pas 

na een half jaar zijn ze uiterlijk niet meer van de ouders te 

onderscheiden. De jongen blijven vrij lang bij de ouders, vaak zo 

lang dat ze helpen bij het voeren van een volgend nest jongen. 

 

's Winters zijn in ons land nog 

meer waterhoentjes te 

vinden. Uit noordelijker 

streken komen ze hier dan 

overwinteren. De aantallen 

variëren, maar er zijn jaren 

dat er meer dan 100.000 

waterhoentjes zijn geteld in 

Nederland.  

Tijdens het bijvoeren in strengere winters zie je vaker een 

waterhoentje. Vooral tijdens het voeren bij een wak, bijv. langs de 

Feart of op de Dammen. 

Voor weetjes e.d. kan gebruik worden gemaakt van de wacht op 

facebook.  Zie hiervoor 

https://www.facebook.com/vogelwachtdrachtstercompagnie.eo.  

Hier kunnen natuurliefhebbers ook zelf foto’s en informatie plaatsen 

over de natuur in onze omgeving. 

 

Vogelwacht Drachtstercompagnie en omstreken, Lammert Jelsma. 

https://www.facebook.com/vogelwachtdrachtstercompagnie.eo.
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPu_a04ZrNAhUCxxQKHUV0DykQjRwIBw&url=http://natuurmanjak.skynetblogs.be/archive/2009/03/28/het-waterhoentje-gallinula-chloropus.html&psig=AFQjCNF82-S71Ff6IsE8zyFpz-RI2ovhRw&ust=1465555249046994


 

Wielercomité Drachtstercompagnie  

Winnares bij de dames bijna Olympisch kampioen  

Op zaterdag 18 juni j.l. organiseerde het Kompenijster wielercomité 

de 11de “omloop van De Kompenije”. Winnares bij de dames werd 

Annemiek van Vleuten uit Wageningen. Dit na een solo van 45 km. 

Zes weken later, tijdens de Olympische wegwedstrijd, probeerde ze 

eveneens solo naar de finish te rijden. Zoals wellicht bekend ging ze 

in de afdaling hard onderuit en verspeelde ze als Nederlands 

kampioen tijdrijden en als winnares van onze omloop de gouden 

medaille.   

Met de schaatsers Sven Kramer, Koen Verweij en Kjeld Nuis hadden 

we ook bij de heren een aantal bekende Nederlanders aan de 

start. Het was alleen jammer dat ze zich niet bij de prijsuitreiking in 

het café lieten zien. Winnaar bij de heren werd Elmar Reinders uit 

Emmen.  

De wielerdag begon met een Dikke Banden Race voor de jeugd. Er 

werd in diverse categorieën om de prijzen gestreden. Eerste prijzen 

waren er voor Wessel de Wagt, Renske Mud, Niels Jansma, Noa 

Westra (familie van wielrenner Lieuwe Westra) en Marius Hidding. 

Ook Gjalt Stienstra, Willem Streefkerk, Finnie de Boer, Nynke Ytsma 

en Anne Fleur Rijtsma vielen in de prijzen.  

Foto’s en sponsors van ons wielergebeuren staan op onze website 

www.omloopkompenije.nl    

Onze volgende activiteit is op zondag 2 oktober a.s. We 

organiseren dan een toertocht voor de Kompenijster mountain 

bikers (incl. vrienden en familieleden). Ook onze sponsoren zijn als 

deelnemer van harte welkom.   Om 9.30 uur vertrekken we 

gezamenlijk vanuit het café. De deelname is gratis.  

Pieter Postma  

        



 

 

www.sfkdrachtstercompagnie.nl  

info@sfkdrachtstercompagnie.nl 
twitter: @SFKDraComp 

 

Vallen en opstaan, goud of niks!                

Het ligt soms zo dicht bij elkaar. Sanne Wevers goud op balk tijdens 

de Olympische spelen in Rio de Janeiro. Epke Zonderland, die ‘net’ 

de ligger mist, en ondanks een gouden oefening bijna onderaan 

het lijstje staat.  Evengoed 7e in de finale van de Olympische 

spelen. Dit vallen en opstaan, winnen en verliezen, doorgaan of 

stoppen heeft natuurlijk met vele factoren te maken. Een van die 

factoren is het trainersteam wat om de sporters heen staat.   

SFK uit Drachtster Compagnie omschrijft zichzelf als de gezelligste 

club van Nederland. En dit is niet zomaar een kreet. Voorop staat 

het plezier in sporten. De warmte die binnen deze vereniging heerst 

zorgt voor een open sfeer naar de leden toe. Deze sfeer wordt in 

eerste instantie uitgedragen door onze trainers en overgenomen 

door de sporters. Uiteraard met een ‘warme’ ondersteuning vanuit 

het dagelijks bestuur.  

Afgelopen seizoen hebben een aantal trainers besloten te stoppen 

met hun werkzaamheden als trainer. Tegenwoordig is het erg lastig 

om trainers te krijgen voor je vereniging, maar daarnaast had SFK 

ook nog een lijst met voorwaarden om bij ons te kunnen werken. Je 

moet het clubgevoel mee kunnen voelen, uit kunnen dragen en 

voort kunnen brengen. Passie en liefde voor je werk. Passie voor de 

sport en de sporters. Maar maakt SFK het zichzelf niet erg moeilijk 

met deze eisen.  De vacatures waren snel voorzien. SFK is een club 

waar trainers voor willen werken. We ontvingen enthousiaste 

reacties en hadden binnen twee weken 3 vacatures vervuld. 

Trainers die afkwamen op het clubgevoel in combinatie met de 

prestaties die SFK als wedstrijdclub neerzet. Serieus aan het trainen 

met het plezier voorop.   

mailto:info@sfkdrachtstercompagnie.nl


Zo weten we ook onze sporters enthousiast te maken. Toen SFK eind 

2004 een nieuwe manier van sporten ging presenteren, van 

recreatieniveau naar wedstrijdniveau, kwamen er al vele leden van 

buitenaf. De leden die voor het wedstrijdniveau gaan, maar het 

plezier altijd vooropzetten. Om deze manier van werken te 

behouden kiest SFK er ook bewust voor om intern turn(st)ers en 

acrobaten op te leiden naar het trainersvak. Binnen de trainingen 

worden de sporters uitgedaagd en gestimuleerd elkaar te helpen 

en te ondersteunen. De sporters die echt de ambitie hebben om 

het trainersvak in te gaan, vaak gecombineerd met een opleiding 

of andere baan, krijgen binnen SFK de kans om een opleiding te 

volgen. Dit begint met een assistentencursus, maar kan 

uitgebouwd worden naar een echte trainersopleiding met licentie.  

Zo zagen we dit jaar Anouk van der Wal terugkomen bij onze 

vereniging. Jarenlangs was ze actief als turnsters bij SFK en nu 

mogen we haar verwelkomen als turntrainster. Deze rol gaat ze 

samen met Marrit Klamer vervullen aankomend seizoen. Bij de 

afdeling acro hadden we twee nieuwe trainers nodig. Johannes 

Postma was al trainer bij een andere vereniging, maar door zijn 

werkzaamheden als leerkracht basisonderwijs, was het niet meer te 

doen om vele avonden in de zaal te staan. Hij zal aankomend jaar 

op zaterdag zijn passie voortzetten bij SFK. Ook Marieke Veen, 

eveneens werkzaam in het onderwijs en veel ervaring als acrobaat, 

mogen wij toevoegen aan ons trainersteam. Zij zullen samen met 

Jeldou Klamer, Roel Oosting en Adry Bosma de acrotrainingen 

verzorgen. Ons trainersduo in opleiding, Marrit de Vries en Romy 

Kramer, trainen onder begeleiding onze instappers.   

Wat de verenging nog een extra pluspunt geeft is dat we werken 

met een afgestudeerd fysiotherapeut, een student 

bewegingswetenschappen in ons team hebben en een student 

sport, beweging en management naast de reeds genoemde 

leerkracht en onderwijsassistent, is dit een prachtig totaalplaatje 

aan pedagogische, medische en sportieve kennis.  

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar onze vereniging, dan is er 

maar één manier om te ervaren hoe het bij ons is. Kom gezellig 

meedoen. Al vele sporters uit en buiten Drachtster Compagnie 

weten ons wekelijks te vinden.   



Onze trainers begeleiden je met vallen en opstaan tot het niveau 

waar jij wilt staan! Voor meer informatie:  

www.sfkdrachtstercompagnie.nl of via Facebook  

www.facebook.com/SFK1984   

 

 

Op de foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden de 

trainers van SFK Drachtster Compagnie  

Marrit Klamer, Anouk van der Wal, Adry Bosma, Jeldou Klamer, 

Johannes Postma, Marieke Veen, Roel Oosting, Romy Kramer en 

Marrit de Vries.  



 

Wolkom  

Op de Goudberch 5 wenje no Gjalt en Iepie Lindeboom, mei de 

bern: Tryxt, 20 jier en blommist yn Frentsjer, en Wilco, 18 jier, dy’t 

skiednis stúdearje sil. Gjalt is ex-boer en sil no yn it jongfee fierder, 

Iepie is útfeartbegeliedster. Hja komme út Mantgum. 

Op de Tsjerkebuorren, yn de âld pastorije,  wenje no  

Wiebren Santema en Jacoba Tjerkstra, mei harren bern 

Willem, 4 jier, en Doutsen fan 2 jier. Wiebren is 

accountmanager by Gasterra en Jacoba is húsarts yn Hurdegryp. 

Hja komme út Aldegea. 

Op de Tsjerkebuorren 1 wennet no âld Kompenijster 

Seppie Drost, mei Wilco Boomsma út de Boelensleane. En 

de bern fansels: Kemen, 10 jier,  Maxim, 8 jier, en Maijte is 6 

jier. Seppie is informatrice fan Moeders voor Moeders en Wilco is 

combinatiefunctionaris by Sportbedrijf Drachten. 

Op de Smidswei 26, voorheen fam. van der Meulen, 

wonen nu Jitske Reiding en Alwin  Sitton. Zij komen uit 

Rozenburg,  dit ligt bij Rotterdam. Jitske is een Friezin en 

volgt de opleiding voor doktersassistente en Alwin werkt in de SCA-

fabriek in Suameer. 

Op de Tsjerkebuorren 18 ,voorheen fam.Hoekstra, wonen 

nu Hermina van der Meer en dochter Naomi, van 15 jaar. 

Zij komen uit Nij Beets. Naomi loopt 3 dagen in de week 

stage bij Lyndenstein.  

Op de Smidswei 35 woont nu Azeb Okubamariam, zij komt 

uit Eritrea. Azeb is sinds september in Nederland en heeft 

haar status. Haar man Dawit, verblijft nog in het 

vluchtelingenkamp in Ethiopië. Nederlands is nog erg moeilijk, maar 

Azeb wil graag contacten leggen!  



Info & contact : 

Mail naar info@brassbandhalleluja.nl 

Site :www.brassbandhalleluja.nl 

volg ons op twitter @BBhalleluja 

Of bel 06-13 67 54 99 

 

 

 
 

 

 

Op de Smidswei 36 wonen nu Enoch de Jong en Jeanette 

Boersma, met hun dochter Joyce van 10 jaar. Zij komen uit 

Drylst. (IJlst). Enoch is metaalbewerker, lasser, en Jeanette 

is activiteitenbegeleidster bij Zorgkompas.  Joyce komt in 

groep 7, van  de Frissel.  

Op de Fallaetswei 2 woont nu de fam. Feenstra. Auke en 

Nynke met hun zonen Sietse, 20 jaar, en Sjoerd, 18 jaar. 

Auke is ZZP-er automonteur en Nynke is verpleegkundige 

in de thuiszorg, bij Buurtzorg. Sietse studeert psychologie in 

Groningen en Sjoerd gaat naar de HAVO.  

 

 

 

 

 
Op 12 juni hebben wij weer ons zo langzamerhand traditionele 

koffieconcert, gehouden in De Nije Kompe. De koffie was weer 

heerlijk en er werd enthousiast naar de muziek geluisterd. Zeker 

voor herhaling vatbaar. 

 

Diploma’s !! 

Ja, ook in de muziek kun je een diploma halen en gelukkig doen 

onze jeugdmuzikanten dat ook. Het A-diploma is gehaald door Tija 

en het B-diploma door Richtsje en Corine. Van alle 3 is de 

achternaam  De Boer, dus dat maakt het wel gemakkelijk maar 

niet duidelijk uit welk nest ze komen. Omdat we toch graag willen 

weten: fan wa bisto ien, hierbij enige uitleg :  

Brassband halleluja 

mailto:info@brassbandhalleluja.nl
http://www.brassbandhalleluja.nl/


Tija is de jongste dochter van Jan Anne en Tjits, Richtsje is de oudste 

dochter van Gosse en Marianne en Corine is de derde dochter van 

Renze en Anja. En Tija 

en Corine zijn nichtjes. 

Zo, dan bent u weer 

helemaal op de 

hoogte. En ze hebben 

de muzikale genen dus 

van hun heit 

meegekregen.  

 

Solistenconcours. De 

laatste repetitie is al 

jaren een intern 

solistenconcours. En de jeugd doet daar ook volop aan mee en 

dat maakt het heel gezellig en leuk. De jury was dit jaar niet onze 

dirigent Ellis Nijdam maar haar echtgenoot John Blanken, ook een 

muzikaal genie. En iedereen die mee deed had heel goed 

geoefend. Zussen speelden een duet, ouders maakten samen met 

kinderen muziek, er werd solistisch opgetreden, zodat het een heel 

mooie avond werd. U 

bent natuurlijk 

nieuwgierig naar de 

winnaars.  

Dat waren: bij de jeugd 

Tija de Boer (cornet) en 

bij de meer ervaren 

muzikanten Ans Kroes 

(bariton).   

 

Maar eigenlijk was 

iedereen die mee 

deed een winnaar, want het valt niet mee om voor zo veel kritische 

muzikanten en een uiterst deskundige jury je zenuwen in bedwang 

te houden.  



 

Afsluiting van het seizoen. 

Deze keer deels iets heel anders, namelijk ’s middags met kano’s 

De Leyen op. En dat werd een feest. Voor sommigen erg nat en 

koud, anderen kwamen met veel sterke verhalen terug. Zoals de 

ontmoeting met een snoek die bijna net zo lang was als de kano, 

paren in de 2-persoons kano’s die elk een andere kant uit wilden, 

de moeilijkheden  bij het in- en uitstappen, enz. enz. 

Maar de kou werd ’s avonds al snel verdreven bij de zoals altijd zeer 

gezellige bbq. Deze keer hielden we dat bij BOL.BRONSEMA in een 

mooie binnenruimte. En dat was nodig ook, want soms viel de 

regen met bakken uit de lucht. 

 

Samengaan basisscholen. 

Ook daar mochten we op 11 juli het feest opvrolijken. De grote foto 

op de voorpagina van de Leeuwarder Courant van de 

lawaaioptocht met groot in beeld ons jeugdlid Jardi Wester met zijn 

bariton kunt u niet hebben gemist. En als u die foto wel hebt gemist, 

kijk dan op onze website, daar staat de foto ook.   

En na de vakantie gaan we weer vol goede moed en met veel 

plezier op naar de 100 jaar.   

   

 

 

 

 

 

 

 



    

______________ 

Dorka Balogh, 9 jaar,  

woont op de Smidswei 16. 

 

 Met wie woon je hier? 

Met mijn vader en mijn 

moeder. 

 Waar ga je naar school? 

Ik ga naar De Skûle, maar 

die gaat sluiten, dus dan ga ik naar De Frissel. 

Daar kom ik dan in groep 6. 

 Waar ben je goed in? 

Ik ben wel goed op school, maar mijn mooiste vakken zijn schrijven, 

taal en spelling. 

 Wat is je lievelingsdier? 

Onze hond Ropi. 

We hadden eerst ook nog een cavia maar die is weggegaan 

omdat onze hond een klein stukje van het oor van de cavia heeft 

afgebeten. Toen zei mijn vader dat de cavia weg moest anders 

komen er misschien nog meer ongelukken. 

Ropi is zes jaar en als we eten pizza of spaghetti, dat is zijn 

lievelingseten, dan doet hij zo: op de achterpoten staan  en de 

voorpootjes tegen elkaar aan, omhoog en omlaag, het lijkt bidden 

met beweging. 



En wat zo leuk is, als hij loopt gaat het staartje heen en weer, als hij 

rent gaat het staartje op en neer! 

 Jullie komen uit Hongarije, mis je dat land ook? 

We gaan er nog wel eens een keer naar toe, als het mooi weer is 

en we tijd hebben.Maar het is hier bijna nooit mooi weer. 

In Hongarije is het in de zomer altijd mooi weer. 

 

 Wat eet jij het liefst? 

Kippensoep. 

 Wat zijn je hobby’s? 

Korfbal en de pony Donja verzorgen. Dan borstel ik de pony. 

 Als jij de baas was in dit land,  waar zou je dan vooral voor 

zorgen? 

Dat er nooit oorlog komt. Dat de rijke mensen de arme mensen wat 

geld geven. 

 Stel je wint een miljoen, wat zou je ermee doen? 

Ik geef het aan mijn moeder, zodat ze een huis kunnen kopen, en 

een kleine auto voor mijn moeder. En mijn vader geef  ik ook geld, 

want die wil graag spullen kopen en dat kan nu niet. 

 Ben je ook verliefd? 

Ja, op een jongetje van school. Ik heb het hem wel een keer 

verteld, de ene keer zei hij ja en de andere keer nee! 

 

 

 



 

Agenda PKN 

___________________________________________________________  

11 september 9:30 uur: Startzondag door Gotse Stienstra  

18 september 9:30 uur: Kerkdienst door Jelle de Kok, Diever  

25 september 9:30 uur: Heilig Avondmaal door Ds. J. van de  

    Brink, Wijnjewoude  

2 oktober 9:30 uur:  Israëlzondag door Ds. I. Postma,   

    Genemuiden  

2 oktober 19:30 uur:  Dienst van gebed om genezing door  

    Gotse Stienstra  

9 oktober 9:30 uur:  Kerk-, school-, gezinsdienst  

16 oktober 9:30 uur:  Dienstvullend programma door Sjammasj  

23 oktober 9:30 uur:  Fryske tsjinst m.m.v. Koor Bliide Stemmen 

    door Henk Bijma  

30 oktober 9:30 uur:  Evangelisatiedienst door Ds. H. Maat,  

    Putten  

2 november 19:30 uur: Dankdag door Ebele van der Veen  

6 november 9:30 uur: Kerkdienst door Gert Jan Röben, Heerde  

13 november 9:30 uur: Interactieve kerkdienst door n.n.b.  
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