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"Grutte Steffen seit 

dat Pieter Postma noch net leit!" 
 

 

 

In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór 26 augustus 2017: 

     

 

    

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

 

 

Grutte Steffen seit : 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 
 
 
 
 

Wanneer? Wat? Wie? 

6 mei 

 

Disco in 't Gebouke 

Groep 1-3: 18.30-19.30 

Groep 4-8; 20.00-21.00 

JAC 

11 mei 

14.00 uur 

Keunstwurk  

Nije Kompe (65+) 

Ouderensoos 

13 mei 

10.00-16.00 u. 

Open Dag / 

Opening seizoen 

Oudheidskamer 

Zorgboerderij 

It Fallaet i.s.m. 

St.Oudheidskamer 

17 maaie Senioarenreis Reiskommisje 

19 mei 

19.00 uur 

Veteranentoernooi 

op het sportcomplex 

v.v. TFS 

17 juni 

15.00 uur 

12 de Omloop van de 

Kompenije 

Wielercomité 

28 juni Boerengolf 

(Meer info volgt). 

JAC 

8 juli Sneupersmerk St.Oudheidskamer 

i.s.m. Zorgboerderij 

It Fallaet 

26 augustus Kopij inleveren De Barte 

 

9 september 

20.00 uur 

Afscheidstour 

Teake vd Meer  
(Daarna live-muziek) 

Café Aans 

20 september Knutselmiddag 

't Gebouke 

JAC 

6 oktober 

19.00 uur 

Ofslúting Floralia 

Yn it Gebouke 

Vrouwen van Nu 

Fryse CPB 
 

 

eake vd  

 

 

 



Meer komt 9 sept in het cafe ivm afscheidstour. Vanaf 20.00, daarna live muziek.eidstour. Vanaf 20.00, daarna live muziek. 

van de redactie 

____________________________________________ 
 

 

 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 

143 september 2017 26 augustus 16 september 

144 november 2017 21 oktober 11 november 

 

 

Plaatselijk Belang 

_____________________________________________ 

Bouwkavel.  

Op 18 april jl. heeft de gemeente Smallingerland één bouwkavel 

uitgegeven aan de Brêge. Dit is een kavel in de vrije sector. Deze 

kavel ligt tegenover de jongste nieuwbouw aan de Wiksel.   



Al hoewel wij aangedrongen hadden op uitgifte van meerdere 

kavels zijn wij toch ingenomen met deze stap. Wellicht is dit het 

begin van een verdere ontwikkeling op dit plan. De nieuw aan te 

leggen weg heeft dus al zijn naam gekregen: de Brêge.  

Dorp in het groen.  

Het jongste plan wat PB voornemens is te onderzoeken of de 

aankleding wat betreft groenvoorziening in en om het dorp voor 

verbetering vatbaar is. In samenwerking met Landschapsbeheer 

Friesland en de gemeente wordt er een plan opgesteld. Hiervoor 

zal een werkgroepje nodig zijn die deze kar gaat trekken. Het is juist 

de bedoeling dat ideeën uit  het dorp zelf komen. Bovendien kan 

er onderzocht worden of er ook sprake kan zijn van het aanleggen 

van nieuwe wandelpaden. Of oude paden herstellen. Belangrijk is 

te weten dat hiervoor subsidie aangevraagd kan worden bij het 

IMF: Iepen Mienskips Fûns. Wij zijn benieuwd naar de plannen en 

ideeën. PB heeft wel belangstelling voor deze plannen en zal 

verdere initiatieven tonen. (Voor de ouderen onder ons: vroeger 

had PB een werkgroep Kleur en Fleur. Daar lijkt dit wat op).  

Himmeldei.  

 

De kinderen kregen een mooie tas van de gemeente. 



De jaarlijkse himmeldei (7 april) heeft weer plaatsgevonden. U 

heeft ze misschien zien scharrelen. Leerlingen van groep 7 en 8 van 

sws de Frissel, samen met hun begeleiders. Getooid met 

opvallende hesjes en uitgerust met grijpers en kruiwagens is het 

dorp en de naaste omgeving weer zwerfvuil vrij gemaakt. Je kunt 

ze er goed bij hebben, deze leerlingen. Ze waren beslist fanatiek 

bezig, goed gemotiveerd dus! En wat is er weer een hoop vuil 

verzameld. Goed dat het opgeruimd is maar tegelijkertijd is het 

geen goed teken dat er zoveel afval ligt. Leerlingen heel erg 

bedankt voor jullie inzet en niet te vergeten alle begeleiders. Ook 

café Aans heeft haar medewerking verleend, ook daar waren we 

blij mee. Tot slot noem ik de mensen van wijkbeheer die voor de 

nodige werktuigen hebben gezorgd. Wellicht is de volgende 

oproep overbodig en toch doe ik hem. Inwoners van 

Drachtstercompagnie, houd uw omgeving zwerfvuil vrij.  Het is ons 

bekend dat er al meerdere mensen zijn die hun naaste omgeving 

schoonhouden en dat verdient navolging!  

Ecoveldje.  

Bovenstaand artikeltje is een mooi bruggetje naar het ecoveldje. 

Een prima voorziening in ons dorp. Er wordt veel en goed gebruik 

van gemaakt. Veel inwoners hebben er baat bij. Het is een prima 

aanvulling op de vuilnis afhaal bij ieder thuis. Het komt voor dat er 

wel eens een container vol zit. En dat is lastig. Zodra ik dat hoor bel 

ik onmiddellijk naar de gemeente. Regon milieu service is bereid 

het legen van containers frequenter te doen. Maar vol is vol! En 

dan is het niet de bedoeling glaswerk naast de container te 

plaatsen. Dat geeft direct rotzooi. Ook plastic afval wat te groot is 

voor de container, niet achterlaten, daarvoor hebben we in 

Smallingerland een prima stortgelegenheid. Wij rekenen op ieders 

medewerking. Het is ons aller belang.  

Voortgang MFC.  

Wanneer u de vorige Barte erbij pakt kunt u de voortgang van 

gesprekken over MFC goed volgen. 14 Maart, hebben we met z’n 

drieën, namens de werkgroep een bezoek gebracht aan 

wethouder en beleidsmedewerker op het gemeentehuis.  



Wij vonden het van belang nogmaals de noodzaak van een MFC 

in Drachtstercompagnie te onderstrepen. 

Nu is het zo dat Drachtstercompagnie samen met andere dorpen 

in de beleidsnota van de gemeente genoemd wordt. 

De gemeente is op zoek naar financiële middelen. En op dat 

laatste hebben wij geen invloed.  

Intussen hebben we als werkgroep een verkorte visie geschreven 

die we willen hanteren bij gesprekken die we gaan voeren met de 

verschillende fracties van politieke partijen. De eerste gesprekken 

daarvoor zijn reeds gepland op 25 en 26 april. Bovendien willen we 

gebruik maken van “het Plein”. Dit is een mogelijkheid om aan de 

gemeenteraad plannen vanuit de gemeenschap naar voren te 

brengen. Dit zal plaatsvinden op 2 mei. Ook al kennen ze ons al, 

toch gaan we ons gezicht laten zien.  

Op 4 juli wordt de Perspectiefnota door de gemeente vastgesteld 

en u begrijpt dat we er aan werken op deze nota geplaatst te 

worden. Ook dan is er nog een keer de mogelijkheid “in te 

spreken”. In alle gevallen zullen we erbij zijn.  



Bovendien hebben we gemeend het MFC meer zichtbaar te 

maken in het dorp. Daarvoor is een mooi spandoek ontwikkeld met 

de afbeeldingen van ’t Gebouke, de Frissel en de Sportzaal. 

Daarmee aangevend dat het de bedoeling is deze drie eenheden 

samen te brengen in één MFC. Op bepaalde momenten zal het 

doek te zien zijn, zoals bijvoorbeeld bij de Dracoloop en wellicht 

straks op de publieke tribune in het gemeentehuis.  

Bovendien zal er een persbericht met foto verschijnen in de 

“Breeduit”.  

Sietse Wijbenga, secr. PB g 7 jun 

i, 20.00 uur: Algemene ledenvergadering v.v. T.F.S. in het clubhuis 

 

In memorium, erelid  Atze van Wieren 

In de 80-90 jaren maakte  Atze van Wieren deel uit van het bestuur 

Vereniging School –en Dorpsfeesten Drachtstercompagnie.        

Atze was penningmeester. Het tijdperk voorafgaande aan het 

digitale tijdperk. Alles werd nog huis aan huis via kwitanties geïnd. 

De bankafschriften kwamen nog wekelijks via de post. 

Een hele klus elk jaar weer. 

Na zijn aftreden is Atze van Wieren tot erelid van de vereniging 

benoemd. De laatste jaren liet zijn gezondheid hem echter in de 

steek en op dinsdag 30 maart is hij helaas overleden. 

Wij wensen de familie en nabestaanden  

veel sterkte toe dit verlies te verwerken. 

 

Het bestuur vereniging School –en Dorpfeest Drachtstercompagnie 

Wilt, Geert, Sietse, Jan, Lineke, Linda en Karin. 

 



Dodenherdenking  4 mei 2017 
 

Veel kinderen en volwassenen nemen jaarlijks deel aan de Stille 

Tocht naar de oorlogsgraven in Drachtstercompagnie. Er worden 

bloemen gelegd bij de graven van de zes omgekomen Engelse 

vliegers, t.w. Gordon, Cox, Cook, Selley, Batty en Keating en het 

graf van Gerrit Vlietstra, een verzetsstrijder uit Drachtstercompagnie 

die in 1945 door de Duitsers werd gefusilleerd.  

 

Graag uw aandacht: 

 

Het draaiboek voor deze herdenking is als volgt:  

 

 

19.30-9.45 uur:   Verzamelen bij deFrissel. Vlaggen halfstok.  

       Klokgelui vanaf 19.35;  

19.45 uur:       Stille Tocht naar het kerkhof. Tamboer voorop.  

       Jolanda van der Berg (PB) en Ruurd Verbeek lopen 

       met de gasten achter de tamboer, gevolgd door  

       de eerste groep belangstellenden;  

Meester Michèl en Sietse Wijbenga (PB) lopen in het 

midden, gevolgd door de tweede groep;  

 19.53 uur:  Aankomst op het kerkhof. Klokgelui verstomt. Korps 

speelt 3 koralen. Eerste groep loopt door tot de 

oorlogsgraven.  

Tweede groep gaat na het betreden van de begraafplaats 

meteen linksaf en stopt bij het grafmonument van Vlietstra;  

20.00 uur:       Trompetgeschal en 2 minuten stilte;  

20.02 uur:            Trompetsignaal;  

20.04 uur:            Korps speelt vers 1 en 6 van het Wilhelmus;  

20.08 uur:         Twee leerlingen van de Wyngert en de Skûle  

       dragen een gedicht voor;  

20.10 uur:       Korps speelt het Engelse volkslied;  

       Bloemen leggen bij de graven. 

20.12. uur:       De groepen wisselen van plaats, zodat men ook  

       daar een bloemetje kan leggen en onder   

       korpsmuziek verlaat een ieder de begraafplaats.  

 

Namens de organisatie, Michèl Houwen. 



Vereniging  v. School- en Dorpsfeest  

_____________________________________________ 
 

Dorpsfeest Drachtstercompagnie 2018  

Het dorpsfeest wordt gehouden van 12 september tot en met 16 

september 2018 en staat bol van de activiteiten.  

In de vorige Barte hebben we aandacht geschonken aan de deels 

vernieuwde opzet van het dorpsfeest.  

Wellicht heeft dit wat onduidelijkheden gegeven op een aantal 

punten.  

 

 Het thema staat los van de straat –en wagenversiering. Daar 

verandert niets aan. Iedereen is vrij om iets te bedenken! 

 Voor de donderdagavond zijn er al een aantal eenakters 

uitgezocht, we hebben hiervoor alleen nog de acteurs en 

actrices voor! Wil je niet acteren maar dansen? Ook dan kan 

jij je opgeven. Opgeven kan via email bij 

dorpsfeestdrcomp@gmail.com  

 Opgave straatversiering en praalwagens:   

 Geert Nijboer, tel.: 341866, email: geertnijboer@outlook.com  

 Opgave zeskamp:  

 Sietse de Jong, tel.: 342384, email: s.jong40@chello.nl  

Thema: Kompenye giet Carribiën  

Het team bestaat uit minimaal 3 vrouwen en maximaal 8 personen, 

minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar. Meedoen is op eigen 

risico!  

Bij opgave teamleden en coach opgeven.  

Let op: VOL IS VOL!!!  

 

Het bestuur, Wilt, Geert, Sietse, Jan, 

Lineke, Linda en Karin.  

erdag 17 juni, 15.00 uur: 12
de

 Omloop van de Kompenije (wielercomité) 



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 stelde Wilt Kooistra de volgende vraag aan 

Marsha Booman:  " Jij voedt naast je eigen kinderen een aantal 

pleegkinderen op, ik heb daar bewondering voor. Wat zijn je 

beweegredenen en zou je je ervaringen met ons willen delen.  

Wegens familieomstandigheden geen antwoord op de vragen in 

deze Barte. U houdt ze van ons te goed.  

Wij wensen de familie Booman veel sterkte! 

 

 
 

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


 

Ingezonden  

 
 

Open dag zorgboerderij It Fallaet op 13 mei van 

10.00-16.00  

Graag willen we op zaterdag 13 mei de deuren 

openen voor iedereen die eens wil komen kijken 

op zorgboerderij It Fallaet in Drachtstercompagnie.  Bewoners, 

deelnemers van de dagbesteding en medewerkers staan klaar om 

bezoekers iets te laten zien en te vertellen over het wonen en 

werken op de boerderij.     

Wat staat er o.a. op het programma?:  

 Rondleiding langs de dieren, zoals lammetjes, kuikens en 

jonge konijnen, tuinen , de houtwerkschuur en algemene ruimtes 

op de boerderij.   

 Workshop nagels knippen van konijnen. Een eigen konijn 

mag meegenomen worden.  

 Speurtocht over het erf.  

 Gezellig terras, waar drinken met iets erbij te verkrijgen is.  

 De oudheidskamer naast de boerderij kan bezocht worden, 

en daar wordt een rondleiding gegeven door leden van de 

historische commissie van Drachtstercompagnie  

 Verkoop van zelfgekweekte biologische groente- en 

kruidenplanten.  

 

De boerderij is gelegen op een mooie plek net buiten 

Drachtstercompagnie. De acht mensen die op It Fallaet wonen 

worden begeleid door een enthousiast team medewerkers. Op de 

boerderij zijn veel mogelijkheden tot dagbesteding en 

vrijetijdsbesteding. Zowel volwassen deelnemers als kinderen 

komen op vaste tijden naar de boerderij. We hebben op onze 

boerderij allerlei dieren, zoals varkens, geiten, kippen, konijnen en 

schapen. We verkopen vanaf 13 mei tot in oktober op elke vrijdag 

verse biologische groente en  zelfgekweekte planten .  

 



Ook kan er op vrijdag een bezoek gebracht worden aan de 

oudheidskamer naast de boerderij, waar deelnemers van de 

dagbesteding  koffie, thee en iets lekkers kunnen verzorgen.  

Mensen hebben er zelf niet om gevraagd om zorg in hun leven 

nodig te hebben. Ze willen niets liever dan ‘gewoon’ zijn. Ze willen 

ook net als ieder mens regie hebben over hun eigen leven. Wij zien 

het als missie om mensen die kans te geven zoveel als mogelijk is. 

We vinden dat ieder mens uniek is en ook net zo waardevol is als 

ieder ander. Deelnemers en bewoners  krijgen hier zorg maar 

kunnen zelf ook weer zorgdragen voor hun 

omgeving. Het kan dan gaan om het zorgen 

voor de tuin en gezonde biologische  

producten of om gastvrij te zijn naar bezoekers 

in het theehuis. Maar ook belangrijk is het 

goed verzorgen van de dieren,  en daarin  zijn 

sommige deelnemers zorgzamer dan 

begeleiding!  

Graag zien we jullie op 13 mei!  

Namens iedereen, Bernard en Ria Roosendaal  



Zorgboerderij It Fallaet, Fallaetswei 19, 9222 NM 

Drachtstercompagnie, Tel. 0512-340846. info@itfallaet.nl, 

www.itfallaet.nl  

 

Turftraperke 

_____________________________________________ 
 

 

Tige tank! 

 
No, ik bin wer yn myn eigen hûs oan de Tsjerkebuorren.  

Hast 2 moanne ha ik yn 't sikehûs west. 

De kaartsjes, blommen, besites en oandacht  

fan de minsken út it doarp hawwe my tige goed dien! 

Ik wol elkenien hjirfoar tige tankje! 

 

 

Sietske Dijk. 

 

 



 

Ingezonden  
 

Opbrengst collecte Dorcas  

Begin maart is in verschillende dorpen rondom Drachten een 

collecte voor Dorcas georganiseerd door de Dorcas Werkgroep 

Drachten. De opbrengst was bestemd voor een 

gezondheidsproject in Afrika. In Drachtstercompagnie was de 

opbrengst  € 273,54. De werkgroep wil iedereen die zich hiervoor 

heeft ingezet hartelijk bedanken.  

Over Dorcas  

Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in 

zeventien landen in Oost-Europa en Afrika 160 projecten van lokale 

partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de 

wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In 

Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en 

giftengevers bij Dorcas betrokken.   

Ook helpen?  

Naast de collecte die werd georganiseerd, zijn er door heel 

Nederland depots waar u kleding, schoeisel en beddengoed kunt 

inleveren. Het dichtstbijzijnde depot is in Rottevalle. Het adres is:  

Paula Hoekstra , De Fintsjes 18  9221 TR Rottevalle  

Tel: 525791 (graag van tevoren even bellen)  

Verder zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om in actie 

te komen voor mensen die in diepe armoede leven. Lijkt het u/jou 

leuk om daarin een steentje bij te dragen? Neem dan contact op 

met de werkgroep Drachten: Rika Rozema, 06-36531966 of 

r.rozema@dorcas.nl.  

 

 



Ingezonden  

 

Floralia 2017   

Sizze we ‘Floralia’ dan binne der grif hiel folle 

minsken yn ús doarp dy’t fan alles yn’t sin 

komt, en dêr ek hiele goede oantinkens oan 

ha. Dat kin, want yn’t ferline is der wol gauris in ‘Floralia’ 

organisearre. En doe hat it jierren stil west.      

Mar wy kinne no sizze ‘Floralia is werom'!   

In wurkgroepke fan sân froulju is hiel enthousiast dwaande om in 

moaie ‘Floralia‘ op te setten.  

It is maaie en der hawwe al hiel wat wurksumheden plak fûn.   

 

As earste wurde alle bern fan De Frissel der by belutsen. Elke learling 

fan fjouwer oant tolve jier hat al in lyts slûfke mei sinneblompitsjes 

krigen, mei in ferhaaltsjes derby, wêryn ferteld wurdt wat de 

bedoeling is. It giet der om wa hat yn’t lêst fan septimber de 

moaiste of de heechste sinneblom.   

 

En dan hawwe sa’n 60 froulju in blom-stekje oanskaft. En foar harren 

jildt itselde, wa kin yn de neisimmer pronkje mei de moaiste blom?  

Fansels binne der prizen oan ferbûn.  

 

En dan wurdt op freed 6 oktober, yn it Gebouke, de Floralia ôfslúten 

mei in gesellige neimiddei en jûn.   

Mei in tentoanstelling fan de blommen dêr’t de hiele simmer op 

past is. Mar it is ek elkenien frij om in bysûndere keamerplant yn te 

bringen. Bygelyks ien dêr’t jo je alle jierren wer oer ferwûnderje om 

syn bysûndere bloeiwize. Of bygelyks in kaktus dêr’t jo al tweintich 

jier op past hawwe. Ek in eigenmakke blomstik is wolkom.   

De priiswinners wurde dan bekend makke. Der sille ek noch oare 

aktiviteiten plakfine. Mar dêroer hearre of lêze jo dan wol yn de 

Barte fan septimber.   

 

Vrouwen van Nu / Friese CPB  

 

 



Ingezonden  

 

Opbrengst collecte ZOA Hulp Hoop Herstel  

De opbrengst van de collecte van ZOA Hulp Hoop Herstel heeft het 

mooie bedrag van 757,85 euro opgeleverd!  Iedereen die een 

bijdrage heeft geleverd /giften gegeven, en natuurlijk de 

collectanten  heél hartelijk bedankt namens ZOA.  

Het geld wordt  nu ook voor een deel gebruikt voor de dreiging 

van een grote hongersnood mede door de grote droogte in Afrika, 

m.n. de landen Noord-Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië, en Jemen.  

Er worden o.a.  voedselpakketten, schoon drinkwater,  zaaigoed en 

middelen om het land te bewerken aangeschaft, met de 

plaatselijke  bevolking  putten graven, zodat als het begint te 

regenen dat er dan ook drinkwater is. Kortom, dat de bevolking op 

langere termijn  zelfvoorzienend is en niet afhankelijk van hulp  

De mensen leven van de veestapel, door de droogte met als 

gevolg geen voedsel voor de schapen en geiten sterft het vee. 

ZOA investeert ook hierin door medicijnen en inentingen aan het 

vee te geven zodat ze beter bestand zijn tegen ziekten , dit wordt 

dan gegeven door de dierenartsen van de bevolking. De mensen 

zijn kwetsbaar en ontwricht door armoede en honger, en ook door 

de conflicten in de landen  vanuit  machtsongelijkheid.  

ZOA biedt hulp vanuit christelijke motivatie, maar de hulp is 

natuurlijk voor iedereen ongeacht geloof,  ras of  seksuele 

geaardheid. Medewerkers van ZOA werken samen met de 

bevolking in de landen waar hulp zo nodig is! Voor meer informatie 

kunt u kijken op www.zoahulphoopherstel.nl  

Zanny de Boer Henstra.  

 

 

 



Ingezonden  

_____________________________________________ 
 

Wampex Drachtstercompagnie  

In Kompenije hebben we een groep mensen die ieder jaar een 

wampex loopt. Wat mij vaak weer hield, om een wampex te lopen, 

was dat het altijd nachtwerk wordt, tot één team mensen te kort 

kwam en ze een vroege starttijd hadden. Daarom leek het mij leuk 

om in Kompenije een mini wampex te organiseren voor kinderen 

vanaf 10 jaar en voor volwassenen, die net als mij tegen de afstand 

en nacht werk opkijken.  Voor de organisatie van een wampex heb 

je deskundigheid nodig, die vond ik in Geert Nijboer, Alex 

Bethlehem, Marcel Kats en Jelke van der Vee, zij wilden het 

routeboekje wel maken. Dit klinkt simpel, maar dat gaat als volgt.   

Je bedenkt eerst een route die je denkt te kunnen lopen, 

vervolgens ga je de grondeigenaren vragen of je over hun terrein 

mag lopen. Gelukkig wonen we in Kompenije en verlenen de 

boeren graag hun medewerking. Daarna komt het denkwerk, wat 

voor route-onderdelen doen we waar?  Rekening houdend dat er 

kinderen vanaf 10 jaar de route ook moeten snappen.  

Uiteindelijk wordt de route nog een keer door dummies gelopen 

die hem nog niet eerder hebben gelopen om te checken of er 

niets over het hoofd gezien is. Kortom een behoorlijke klus, een 

routeboekje maken.  

Maar alleen met routemakers ben je er niet, er moest ook 

draagvlak komen binnen het dorp, daarom zijn de verenigingen 

gevraagd om mee te doen. Wiepie wou namens de voetbal 

helpen en Gurbe namens de korfbal, verder was Saskia namens het 

Jac (jeugd activiteiten commissie) ook enthousiast.   

De commissie was compleet. Onze doelstelling was om zoveel 

mogelijk jongeren kennis te laten maken met het fenomeen 

wampex, ze laten zien dat buiten 'sporten' erg leuk is. Verder wilden 

we de samenhorigheid in het dorp vergroten en we wilden weer 

leven in de Kompenije brengen.  

 



Om het laagdrempelig te houden besloten we om de activiteit 

kostenloos aan te bieden.  

Wat inhoudt dat we opzoek moesten naar andere inkomsten- 

bronnen. Gelukkig wist Sietse Wijbenga via plaatselijk belang 

subsidie aan te vragen bij de gemeente, die ons vervolgens op het 

spoor zette van 'Iepen mienskip fûns', die ons een mooi subsidie- 

bedrag uitkeerde. Ook sportbedrijf Smallingerland heeft ons 

gesubsidieerd.   

Inmiddels ging het proces verder en werd Lieuwe aan de 

coördinatie van het opbouwteam (Gurbe en Wiepie) toegevoegd. 

Kompenije telt nogal wat wijken/ sloten waar leuke hindernissen 

overheen kunnen. We hebben Sietse Dootjes gevraagd om advies 

en zijn deskundigheid. Hij organiseert al jaren de wampex van 

Smallingerland. Tevens konden we materiaal bij hun huren voor een 

schappelijk prijsje.  Verder moesten er vrijwilligers komen die bij een 

post wilden staan. Gelukkig was dit niet een groot probleem, 

iedereen die we vroegen was enthousiast en zei vrijwel direct ja.  In 

de route werden 12 posten opgenomen en er moesten op 6 

plekken verkeersregelaars komen, Pieter Postma nam de laatste 

taak op zich om hier vrijwilligers voor te zoeken.  

Zoals jullie kunnen lezen heeft het organiseren van zo n wampex 

heel wat voeten in aarde. Inmiddels is het januari 2017 en kunnen 

de deelnemers zich opgeven in teams van minimaal 4 personen en 

maximaal 6, daar waar het jongeren tot 16 jaar betrof moesten ze 

onder begeleiding van 2 volwassenen. We hadden berekend dat 

17 een mooi aantal teams zou zijn, dit i.v.m. de starttijden, maar dat 

getal hebben we laten varen en er hebben 21 teams 

deelgenomen aan de wampex en een kleine 120 deelnemers.  

Een week voor aanvang van de wampex, ging het opbouwteam, 

bestaande uit, Sietse Dootjes en Edwin, een mede organisator van 

de wampex van Smallingerland, Willem Visser, Johan Paulusma, 

Minco Bouma, Joekie vd Mei, Pieter Postma, Wiepie, Lieuwe en 

Gurbe de hindernissen in de weilanden uitzetten. De hele zaterdag 

hebben ze hier aan gewerkt.  



Zo kwam er in de weilanden bij Jan Nicolai een oversteek met een 

bootje, werd er een vlot in het water gelegd, een skelterbaan over 

het water en een touwbrug in elkaar geknoopt. In de weilanden bij 

Jurjen was er een oversteek met een surfplank. Genoeg reden voor 

grote lol, dachten we zo.  

Om de deelnemende teams een handje te helpen hebben we 

een instructieboekje geschreven, hier stonden handig tips in: neem 

droge kleren mee, want bij een nat pak moet je de wampex 

verlaten mits je droge kleren aan kunt trekken. Maar ook dat het 

handig is om een hoofdlampje mee te nemen, je hebt dan je 

handen vrij wanneer je een oversteek moet maken, enz.  In de 

week van de wampex,  met dank aan Bouwbedrijf Kimsma, 

hebben we de kantinevloer bedekt met stucloop. Henk de Jong en 

Douwe Peters hebben ons hier even vakkundig bij geholpen.  

Vrijdag 10 maart, is het dan zover. De laatste stukjes route worden 

uitgezet, net als de tokkelbaan en de fietsen bij de Janke Dobbe, 

de partytent die beschikbaar is gesteld door Jan van der Veen 

wordt opgebouwd, de computers worden aangesloten, het weer is 

mooi. Klaar om te starten.  

Rond half 5 druppelen de eerste deelnemers binnen, deze starten 

om 17.35. Er wordt gestart op leeftijd, de jongsten mogen dan ook 

nog een stukje bij daglicht lopen. Iedere 7 minuten vertrekt er een 

groepje. Tussen 17.00 en 20.00 is het dan ook een drukte van 

belang in de kantine van kv en vv TFS. Nieuwe groepen die zich 

melden en groepen die vertrekken.   

Wanneer de groepen de kantine verlaten kregen ze gelijk een 

lastige opdracht, je moest op graden een reflector zoeken en daar 

naartoe lopen, maar ja dan zit daar een hek voor en moet je om- 

lopen. Daarna volgde de reflectorroute door de weilanden van 

Gosse de Boer richting Jurjen Visser, hier is de eerste oversteek een 

tokkelbaan, voor de kinderen prima te doen, de volwassenen 

moesten de benen hoog optillen. Na de tokkelbaan kwam de 

omgekeerde flipporoute, de oogjes van de flippo vertelt bij iedere 

kruising waar de teams naar toe moeten. In deze route zat ook de 

oversteek met surfplank.  



Helaas zat hier ook een foutje in de route, waardoor de volwassen- 

groepen die geen uitleg hadden gekregen op het verkeerde spoor 

kwamen, maar goed ook dat hoort bij een wampex. De jeugd- 

groepen liepen wel goed, want de begeleiders hadden hier 

duidelijke instructies gekregen. Na de flipporoute moest er een 

stukje langs de Dammen gelopen worden om vervolgens de 

pestkaartenroute te lopen. Deze kwam uit bij het voormalig 

woonwagenkamp. In morsetekens moesten de groepen oplossen 

dat ze de lintjes moesten volgen, in het bosje bij Lutske Scheeringa, 

waren Johan en Tryntsje verstopt en moesten ze de deelnemers 

laten schrikken en op die manier een letter 'bewaken', helaas was 

het volle maan en zagen de deelnemers de spoken al staan. Na 

de lintjes kwam de glow-in-the-darkroute, richting het Scheiding- 

bosje. Daar ging de route over in de bierdoppenroute. Hier zat een 

valstrik in, want er zat ook een misleidende route met frisdoppen in, 

deze leidde de deelnemers naar de heks van Hans en Grietje. Deze 

heksen lokten de kinderen ook nog met snoep. Wanneer ze langs 

de heksen kwamen misten ze een letter en dat zou weer een 

kwartier straftijd opleveren. De heksen waren onherkenbaar 

gemaakt door Annie vd Mei, en het huisje van de heksen was 

gemaakt door Wiebe Jager.  



Vanuit het bosje was er een grote oversteek richting de dikke steen. 

Bij de dikke steen was de chocopost, hier konden de deelnemers 

even tot rust komen en genieten van chocomelk en een gezonde 

snack, aangeboden door sportbedrijf Smallingersland. De 

deelnemers moesten hier vertellen waar de dikke steen voor staat, 

(5 gemeenten punt en de grens tussen Friesland en Groningen). 

Daarna moesten ze het Friese volkslied zingen, hier konden ze weer 

vijftien minuten bonustijd mee verdienen. Helaas was hier ook de 

eerste uitvaller, hij sprong over het droge slootje voor de lol en 

verstuikte zijn enkel. Gelukkig was vader al ter plaatse, want Geert 

en Barry reden met busjes langs de route voor het geval we 

uitvallers zouden krijgen. Helaas hebben ze twee deelnemers uit de 

route moeten halen, maar op een deelnemers veld van 120 is dat 

niet veel.  

Na de chocopost moesten de deelnemers de weilanden weer in, 

ze liepen parallel aan de Scheiding richting Janke Dobbe. Nu zijn 

hier de meeste Kompenijsters niet bekend in de weilanden, maar 

daar zijn een aantal flinke sloten bij van wel 8 meter breed. 

Vervolgens moesten ze via een touwbrug, hier is het enige natte 

pak gehaald van de avond, gelukkig had hij droge kleren mee en 

kon hij de tocht voortzetten, de skelterbaan, een vlot en een bootje 

richting Janke Dobbe.  

Nu waren er ook een paar teams die dachten slim te zijn en zijn 

vanaf de dikke steen via de Scheiding richting Janke Dobbe 

gelopen, helaas hebben ze hierdoor de mooie oversteken, de 

posten en letters gemist.  Eenmaal aangekomen bij de Janke 

Dobbe was het noodzakelijk om als team samen te werken, 1 

persoon moest op een fiets, de anderen moesten in een bootje de 

Janke Dobbe op om in een kist de volgende aanwijzing te krijgen, 

maar stopte de fietser dan ging het licht in de kist weer uit, zelf bij- 

schijnen met de zaklamp is onmogelijk want daar was het kijk- 

gaatje te klein voor. De aanwijzing was, zoek dam in noordelijke 

richting. Om vanaf daar, in moeilijk leesbare tekst, richting 

lichtbaken te gaan. Dit was een saai recht stuk, daarom hadden 

we dat wat opgevrolijkt met zwervers. Ook zij waren onherkenbaar 

gemaakt door Annie van der Mei. De deelnemers maakten mooie 

selfies met de zwervers. Maar wat ze vaak over het hoofd zagen 

was dat zij ook een letter hadden.  



Dit werd pas vaak ontdekt toen ze de foto's terug zagen. Vanaf de 

zwervers ging de route via het erf van Jan Nicolai over in de video- 

route. Deze leidde de deelnemers naar de Immerwyk. Daar was de 

laatste hindernis, de palletbrug. Aan het einde van de Immerwyk 

dachten de teams om via de Smidswei naar de kantine te lopen, 

maar dit was niet de bedoeling. De rode lichtjesroute leidde de 

teams nog via het schelpenpaadje richting Goudberg, om 

vervolgens achter de sportvelden weer uit te komen.  

Wanneer de teams in een keer alles goed zouden lopen dan 

hadden ze ongeveer 14 km in de benen, de meeste teams hebben 

ongeveer 16 km gelopen.  

De snelste tijd, 3 uur en 36 minuten, werd door de gebroeders 

Bouma gelopen, maar helaas hadden ze een aantal letters gemist 

waardoor ze niet de snelste eindtijd hadden. De snelste eindtijd van 

3 en 56 minuten, was voor het team Rambo, helaas hadden deze 

begeleiders insite information.  Het team wat daarna kwam en alles 

op eigen kracht heeft gedaan waren de Fryske trochsetters, met 

een eindtijd van 4 uur en 6 minuten.  



De strijders liepen de tocht wel heel snel maar hebben veel posten 

en alle letters gemist, waardoor ze met een eindtijd van 9 uur en 18 

minuten als laatste eindigden.  

Alle deelnemers kwamen moe maar voldaan terug in de kantine 

waar ze nog een broodje knak en limonade konden krijgen, tevens 

kregen ze een medaille voor het voltooien van de eerste 

Kompenijster wampex.  

De deelnemers waren allemaal zeer enthousiast, ook de volgende 

dag heb ik de nodige positieve appjes ontvangen  

Verder wil ik, namens de organisatie, iedereen die op wat voor 

manier heeft geholpen bij de wampex hartelijk danken voor hun 

inzet. We hopen dat we in de toekomst weer een beroep op jullie 

mogen doen.  

Annemiek van der Meulen  

 

Ouderensoos 

Op 6 april j.l. werd het winterseizoen afgesloten met een 

geanimeerde broodmaaltijd. Bij het welkom om 17.00 uur 

memoreerde voorzitter Piet Vlieg het overlijden van ons oud-lid Atze 

van Wieren. Velen van ons hebben de begrafenisdienst 

bijgewoond. We wensen zijn vrouw, ons lid Jinke van Wieren, veel 

sterkte bij het verwerken van dit verdriet. Wat heeft zij haar man 

trouw verzorgd! 

Ook stonden we stil bij het overlijden van Foppe Bosma, die een 

dag later werd begraven. Beide mannen hebben veel voor ons 

dorp betekend. 

 

Een vreugdevolle mededeling volgde: wij mochten ons 50ste lid 

verwelkomen! 

En nog één: Roelie Kats is bereid om penningmeester Rens Welling 

op te volgen, die na 7 jaren trouwe dienst het stokje wil doorgeven. 



 

Na de maaltijd 

werden we 

verrast door het 

optreden van 

het jeugdkorps 

van Halleluja. 

 

Belangrijk!: Op 

donderdag 11 

mei van 14.00 

tot 16.00 uur 

hebben we 

een extra 

bijeenkomst! 

“Keunstwurk” 

komt met “Tijd voor Talent” een middag voor ons verzorgen.  

De provincie Friesland wil graag weten in welke culturele 

activiteiten de 65-plussers geïnteresseerd zijn. “Keunstwurk” doet 

dat d.m.v. tafelgesprekken en het opvoeren van een 

verrassingsact. Niet alleen onze leden maar 

alle 65-plussers van ons dorp zijn uitgenodigd!!! 

(We vragen niet-leden om zich op te geven bij Piet Vlieg, tel. 

341075 of Elly van Dijk, tel. 341517. Dan weten we hoeveel extra 

stoelen en kopjes we klaar moeten zetten). 

 

Op 20 april was de laatste les “Bewegen voor ouderen”, van dit 

seizoen. Maar....we gaan door! 

Fysiotherapeute Nienke Broers zal in september de lessen gaan 

verzorgen. Ook weer op de donderdagmorgen. Wilt u meedoen?  

Opgeven bij Piet Vlieg, tel. 341075. 

 

En hebt u ook zin om u aan te sluiten bij onze gezellige 

ouderensoos, belt u dan met de secretaris Elly van Dijk, tel. 341517. 



Senioarenreis Drachtster Kompenije 2017 

___________________________________________ 

Woansdei 17 maaie geane wy op reis nei de Sallandse Heuvelrug 

en it Vechtdal. De reis sjocht er as folgt  út:  

08.30 oere – Start de bus by de Nije Kompe.  

10.00 oere – Oankomst yn Ommen. Hjirwei meitsje wy in boattocht 

  troch it mooie Overijsselse Vechtdal nei de âlde slûs  

  en stuw van Vlisteren. Dit ûnder it genot fan kofje mei 

  gebak.  

12.45 oere –  Stiet in Sallandse  kofjetafel klear by it “Bonte Paard”  

  yn Holten.  

14.15 oere –  Meitsje wy mei in gids in rûnrit oer de Sallandse  

  Heuvelrug. Hy fertelt  oer de prachtige natuur fan dit  

  Nationale Park mei heidefjilden, osken en oare  

  nijsgjirrichheden.  

Nei ôfrin drinke wy by it “Bonte Paard” noch in kopke kofje of thé.  

17.45 oere – Diner yn Giethoorn by restaurant “ Hollands Venetie”.  

21.00 oere – Wer yn de Kompenije.  

 

 

 

 

 

 



De kosten binne  € 60.00.  Geane jo mei, dan graach  opjaan foar 6 

maaie by Aan Spinder, til. 342324 of Hielkje Jager til. 341757 en it 

reisbedrach oermeitsje op:                   

NL49RABO 0152 3340 84 op namme fan A. Spinder ûnder 

fermelding  “Senioarenreis”.  

Wolle jo gebrûk meitsje fan in rolstoel ? Dan ek trochjaan!!  

Wy soargje derfoar dat er ien klearstiet.  

 

Groetnis en oant sjen,   

Ietzen, Durkje, Aan, Roelie, Wietze en Hielkje.  
 

 

Jeugdactiviteitencommissie 

_____________________________________________ 

 
Wij zoeken nieuwe leden voor in de Jeugd Activeiten Commissie!We 

vergaderen 2x per jaar en organiseren leuke activiteiten voor de 

jeugd van Kompenije van groep 1 t/m 8. Je bent van harte 

welkom! Voor onze activiteiten, zie de agenda in deze Barte! 

 

Groetjes Saskia, Hinke, Mellina, Tineke, Erik en Mirjam. 

 

 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

coördinatoren: Ietzen Drost   tel: 0512-341716 

   Chris Bosma   tel: 0512-342484 

 

 



Toanielferiening Mei Inoar Ien   

___________________________________________ 
 

Op 25 maart wie it safier. De kofjejûn. Der waarden twa ienakters 

opfierd en ferskillende reklamespotjes. De ienakters wiene: “Ik bin 

Herbert”, spile troch Hindrik en Anneke. En nei it skoft hiene wy de 

ienakter “O Godskes Geeske”, spile troch Tjitske, Geartsje, Kevin, 

Jildou (nij lid) en Saïda (nij lid). De 18 nije jeugdleden mochten de 

reklamespotjes opfiere. En dy hiene fjouwer sneintemiddeis dêrfoar 

oefene ûnder lieding fan Jelmar Hoekstra. De stikjes wiene 

allegearre ôfgryslik leuk en kreatyf! Nei alle toanielstukjes hiene wy 

wer in moai stik muzyk nei fan Folkert-Hans Tolsma. It wie wer in tige 

slagge jûn.   

Liket it jo ek wat ta om ris mei te dwaan yn in ienakter, dan kinne jo 

altyd kontakt opnimme mei de toanielferiening Mei Inoar Ien Email: 

toaniel.meiinoarien@hotmail.com  

Tillefoan: 06-51042692  

De lêskommisje giet no dwaande om foar folgjend jier wer in moai 

stik út te sykjen, sadat wy jimme wer in moaie jûn besoargje kinne. 

Oant it oare 

toanieljier!  

 

 

 

 

 



Nijs fan de HKDK/ 

Stichting Oudheidskamer 

Drachtstercompagnie.  

_________________________ 

Yn 1898 waard de Feriening Nut en 

Genoegen yn De Kompenije oprjochte. 

It doel wie en hat ek altyd west, om de 

belangen fan ús doarp ûnder de oandacht te bringen by de 

Gemeente en oare ynstânsjes. Yn de rin fan de tiid waard by 

wichtige saken gauris nei de miening fan Nut en Genoegen frege. 

Yn de gearkomsten fan de leden wie ûntspanning en gesellichheid 

fan grut belang. Der moast yn elk gefal in kaartsje lein wurde kinne 

en dat wie yn dy jierren foar grifformearde tsjerkeminsken noch in 

brêge te fier. Doe’t yn 1930 de Feriening Pleatslik Belang oprjochte 

waard, hat it even faai stien foar Nut en Genoegen, mar de leden 

binne dochs troch gien. Pleatslik Belang, dêr’t wol elkenien lid fan 

wurde koe, naam de wichtichste taken fan de eardere klub oer en 

waard no it oansprekpunt fan de Gemeente. Boer Jelle Gurbes 

Veenstra, in man mei grutte bestjoerskwaliteiten, kaam al rillegau 

ek in yn it bestjoer fan P.B. It hat lykwols even duorre eardat de 

ferhâldings tusken beide ferienings wat nofliker waarden. En no, yn 

2017, nei in bestean fan hast 120 jier, is fanwegen it feit dat der 

benei gjin leden mear wienen, Nut en Genoegen opheven. Mar 

der siet noch wat jild yn de pot. Marten van der Bij en Sietse 

Buursma ha oan it bestjoer fan de âldheidskeamer in slûfke 

oerlange mei dêryn € 218,65 en dêr binne wy hiel wiis mei. Wy sille 

derfoar soargje dat dit jild in passende bestimming krijt!  

Op saterdei 13 maaie begjint it nije seizoen en sil de 

âldheidskeamer wer iepen wêze. We ha alles opnij wat teplak set 

en sille ek yn it nije gedielte ien en oar tentoanstelle. Der is 

nammentlik de lêste tiid fan alles by ús brocht wat mei de skoalle te 

krijen hat en dat is bêst nijsgjirrich.  Ek by Soarchbuorkerij It Fallaet 

binne op dizze Iepen Dei ferskate aktiviteiten. Dus, kom mar even 

del as jo yn de gelegenheid binne!   



Net allinne it argyf fan Nut en Genoegen sil by ús in plakje krije, ek 

dat  fan It Griene Krús, fan de Kuorbalferiening en de Toaniel-

feriening ha wy  yn bewar. Sa njonkenlytsen ha wy yn ús argyf ek al 

in moaie samling âlde keapaktes, hierkontrakten ensfh. Mochten jo 

no ek noch sokssawat thús ha en jo betrouwe dat wol oan ús ta, 

dan wolle we dat hiel graach fan jo oernimme. Dat jildt trouwens 

ek foar guod dat neat mei it argyf út te stean hat, mar wol 

nijsgjirrich genôch is om yn de âldheidskeamer útstald te wurden.  

Op saterdei 8 july binne wy fan 

doel om by de âldheidskeamer in 

sneupersmerk te hâlden. Der kin 

fan allerhanne guod by ús 

ynbrocht wurde foar dizze merk. 

Even berjocht jaan oan Appie 

(342375) of Tseard (0651042692) en 

dan wurdt ien en oar regele.   

       Ruurd Verbeek  

 

Turftraperke_________________________________ 
April 2017 

 

"Lêste kassier fan de Kompenije" 

 

Foar alle bliken fan meilibjen yn sik wezen en nei it ferstjerren 

fan myn leave man, us leave heit en pake,  

 

Atze van Wieren 

 

sizze wy elkenien tige tank! 

It hat ús o sa goed dien. 

 

Jinke van Wieren-Nicolai, bern en pake-sissers 

April 2017 

 

 

 



                      
  
  
  
  

 

HKDK  

Stichting Oudheidskamer 

Drachtstercompagnie 
 

 

Vanaf 13 mei 2017 zijn de deuren  

van de Oudheidskamer aan de 

Fallaetswei op nr.17 weer 

geopend. Tot 1 oktober 2017 is het  

op elke vrijdag van 10.00-16.00u 

mogelijk de Oudheidskamer te bezoeken. Op deze vrijdagen is er 

ook verse biologische groente te koop en de koffie- en 

theeschenkerij is geopend.   

Op de overige dagen van de week is het ook mogelijk om een 

bezoekje te brengen maar dan is het belangrijk dat u van te 

voren belt, om er zeker van te zijn dat iemand u kan ontvangen: 

tel. 06-83256353 (begeleiding zorgboerderij). 

    

We bieden ook gelegenheid om een 

verjaardag of familiefeest te houden. Als 

zorgboerderij kunnen we met u het 

programma invullen. We kunnen afhankelijk 

van wat u wilt de catering verzorgen. Er kan 

iemand komen van de Historische 

Commissie om iets te vertellen over 

Drachtstercompagnie en ook een workshop behoort tot de 

mogelijkheden.  

 

Wanneer u met een groep wilt komen dan kunt u contact 

opnemen  met Ria Roosendaal van Zorgboerderij It Fallaet     

tel. 06-23510144, of ria@itfallaet.nl.   

 

De Oudheidskamer ligt aan een fietsroute om en door het dorp. 

Deze fietsroute is verkrijgbaar in de Oudheidskamer en is te vinden 

op de website van de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 

(HKDK). www.hkdkdrachtstercompagnie.nl  

mailto:ria@itfallaet.nl


  

 Kangoeroe Klup 

Om de week Kangoeroe Klup  &  Korfbaltraining  

op woensdagmiddag bij sportpark ’t Trefpunt. 

 

Buiten 03-05, 17-05 en 31-5 

 

Korfbaltraining, groep 2-4 van 13.45 – 14.30 uur 

Kangoeroe Klup, peuters en groep 1 van 14.30 – 15.15 uur 

 

Trainster:  Annemiek vd Meulen 

Tel:   06-31493205 

Email:            meulenannemiek@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Kollekte Hartstichting 2017  

De lanlike Hartwike mei de kollekte fan de Hartstichting begjin april 

hat yn de Kompenije in bedrach fan € 590,00 oplevere. Lanlik binne 

der yn dy wike sa’n 60.000 frijwilligers op paad. It jild wurdt û.o. 

bestege oan ûndersyk nei sinjaalstofkes yn it bloed, dy’t fertelle 

kinne wat it risiko is op in hertynfarkt. Sa kin úteinlik foarkaam wurde 

dat minsken in hertynfarkt krije.     

Kompenijsters en kollektanten betanke!  Corry van der Vee. 



 

Voetbalvereniging T.F.S.  

____________________________________________ 
 

Het eerste seniorenteam speelt het komende seizoen in een nieuw 

tenue van de huidige hoofdsponsor, Bosma Handelsonderneming 

uit Drachtstercompagnie. Verder krijgen de spelers van het eerste 

seniorenteam een trainingspak in bruikleen aangeboden. Ook 

deze wordt beschikbaar gesteld door Bosma Handelsonderneming, 

de zaak in hout- en bouwmaterialen. Uiteraard bedanken we Barry 

en Durkje voor de sponsoring van onze senioren.  

Zij denken aan ons,  

wij denken aan hun…….  

Het is de bedoeling om het komende 

seizoen met twee seniorenteams aan de 

competitie deel te nemen. Qua spelers 

zitten we nog aan de krappe kant, m.a.w. nieuwe spelers zijn van 

harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 0512-

342701/06-12112554. Wil je eerst wat nadere informatie over het 

komende seizoen? Dat kan door trainer Bjorn Schilder te bellen op 

tel. 06-15457580.    

Zowel bij de jeugd als senioren zijn we op zoek naar nieuwe leden. 

Lid worden van onze vereniging kan vanaf 5 jaar. Nieuwe leden 

kunnen zich op de Pream 4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 06-

12112554. Bert verzorgt namelijk onze ledenadministratie.  

Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website 

www.vv-tfs.nl    

Pieter Postma.  

 

 



Info & contact : 

Mail naar info@brassbandhalleluja.nl 

Site :www.brassbandhalleluja.nl 

volg ons op twitter @BBhalleluja 

Of bel 06-13 67 54 99 

 

 

 
 

 

Brassband Halleluja 

 

 

 

Wij kregen de droeve mededeling dat ons erelid Foppe Bosma is 

overleden. Jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan 

Halleluja, eerst als trombonist en later bij het slagwerk en ook 

jarenlang als bestuurslid. We wisten dat hij ernstig ziek was, maar dit 

komt toch altijd nog onverwacht. Wij wensen zijn familie veel sterkte 

toe bij dit grote verlies. Ter herinnering aan Foppe hebben we op 

onze repetitie het lied “Blijf bij mij Heer” gespeeld.  

Onze jeugd had 

het heel erg druk 

de afgelopen 

periode. Naast 

hun normale 

sportactiviteiten 

en het huiswerk 

moesten ze flink 

aan het oefenen 

met de muziek. De 

bejaardensoos 

had de jeugd 

uitgenodigd om 

op 6 april bij hen 

te spelen en dan 

wil je aan alle 

pake’s, beppe’s 

en andere 

familieleden en 

toehoorders 

natuurlijk wel iets 

goed laten horen. De jeugd speelde samen enkele nummers en 

ook apart of in een duet. Spannend om te doen voor publiek.  

 

 

 

 

Brassband halleluja 

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


Maar zo kon ieder op zijn eigen niveau kunnen laten horen wat 

hij/zij al in z’n mars heeft. Op de foto (vorige pagina)  spelen Mart 

en Jardi samen op hun bariton.  

Op 7 april speelden Tija, Wieke, Finnie, Mart en Jardi mee in 

Surhuisterveen bij het Spavo4Kids. Ook dit vergde nogal wat 

oefening want er moesten behoorlijk wat stukken worden 

gespeeld. Samen met de jeugd die het toneelgedeelte voor haar 

rekening nam, werd De Vuilnisboot uitgevoerd. En er was ook een 

aandeel van niemand minder dan Iris Kroes, die harp speelt en ook 

heel mooi kan zingen. En wie wil nu niet met haar het podium 

delen!  De jeugd speelde in een heel groot orkest en dat was 

natuurlijk wel even wennen. Bovendien moesten ze heel erg op de 

dirigent letten om op het juiste moment de muziek in te zetten en 

weer te stoppen. Maar met z’n allen hebben ze de piraten, die de 

zee erg vervuilden, geleerd dat je dat absoluut niet mag doen en 

dat je je rommel zelf altijd op moet ruimen.   

Op 21 april deden we (de hele brassband dus) mee aan het 

Gouden Spikerfestival in Ureterp. Daar waren  we druk voor aan het 

repeteren met extra repetities, sectierepetities en alles wat er 

verder bij komt. Het solistische nummer werd gespeeld door onze 

trombonist Jan Anne de Boer. We deden ons best en dat moet 

genoeg zijn. Op het moment dat u dit leest is dat festival al achter 

de rug en in het volgende nummer van De Barte zal er een verslag 

van staan.     

   

Wolkom  

Op het Heechfean 41, voorheen fam. Kooistra, woont nu Pieter Bol.  

Hij komt van Kollumerzwaag.  

 

Op het Heechfean 27, voorheen mevr. J. Zandbergen, 

woont nu Najib Meijer. Najib komt uit Drachten. Hij zit op 

het Friesland College,  volgt de opleiding Jeugdzorg en  

doet binnenkort eindexamen.  

 



Wielercomité Drachtstercompagnie  

Op zaterdag 17 juni a.s. organiseert het Kompenijster 

wielercomité de 12de “omloop van de Kompenije”. We 

beginnen om 15.00 uur met de Dikke Banden Race voor 

de Kompenijster jeugd. De finish van de laatste 

categorie is omstreeks 20.00 uur. Ook dit jaar hopen we 

Kjeld Nuis, Sven Kramer en Annemieke van Vleuten weer aan de 

start te krijgen.   

15.00 uur: Dikke Banden Race voor de jeugd (7 t/m 12 jaar)  

16.00: uur Amateurs, elite en beloften dames (65 km)  

18:00 uur: Amateurs, elite en beloften heren (80 km)  

20.15 uur: Prijsuitreiking in café Aans  

Verkeersmaatregelen  

Het parcours loopt dit jaar via de Tsjerkebuorren (start/finish), 

Smidswei, Alde Wei, Smidswei, Folgersterloanne en de Klamersreed. 

Vanaf de Klamersreed komt men dus richting start/finish. Vanaf 

14.00 uur willen we het parcours, inclusief de parkeerhavens, graag 

autovrij hebben. Tussen 15.00 en 20.00 uur is het parcours volledig 

afgesloten. Gediplomeerde verkeersregelaars, welke op alle 

hoeken en zijwegen van het parcours staan, zorgen ervoor dat er 

geen vreemde auto’s e.d. op het parcours komen. Bewoners langs 

de route en uit de woonwijken kunnen tijdens de wedstrijden onder 

begeleiding van onze mobiele verkeersregelaars van en naar hun 

woning komen. Nader bericht hierover volgt in de flyer welke een 

week voor de wedstrijd huis aan huis wordt verspreid.   

Activiteiten naast het wielrennen  

Bij de dorpswinkel en bij de start/finish op de Tsjerkebuorren 

proberen we een gezellig terras te creëren. Dit met een 

springkussen voor de jongste jeugd. Het gebruik van het 

springkussen is op eigen risico.  



Sponsors   

Hoofdsponsors van de 12de omloop van de Kompenije zijn 

Autoland van den Brug en Relco Europe B.V. Drachten. De 

premiesprints worden gesponsord door Buro Schaaf Sneek, 

Woninginrichting Slump & Bos, Auto Oostra Surhuisterveen, ISO 

Noord Zwaagwesteinde, de NAM en lunchhuis de Lauwers uit 

Surhuisterveen. Op dit moment zijn we nog op zoek naar meerdere 

sponsors om ons volledige programma mogelijk te maken.   

Informatie  

Uitgebreide informatie m.b.t. ons wielergebeuren en sponsors staat 

op onze actuele website www.omloopkompenije.nl  Op de site 

staan ook de foto’s van onze voorgaande edities. Dit inclusief die 

van onze 5de ATB-toertocht van 9 april jl.  

Pieter Postma  

 

Uit de school geklapt 

_____________________________________________ 

 
We starten het nieuws van SWS De Frissel met de plaatsing van 

nieuwe banken op het plein.  

 Na de reünie van obs. de Skûle was er nog wat geld over om 

vrij te besteden. Er is lang over nagedacht, maar uiteindelijk heeft 

de reüniecommissie besloten een bedrag beschikbaar te stellen 

voor de aanschaf van 

een mooie bank voor op 

het plein van SWS De 

Frissel en een lekkere 

tractatie tijdens de 

aanbieding van de bank. 

We hebben Boumar de 

opdracht gegeven een 

mooie bank te maken en 

dat is gelukt (zie bijgaande foto). 



 

 Als herinnering aan de Skûle hebben we er een klein 

naamplaatje op laten maken. 

Tegelijkertijd kon de school een beroep doen op het buurtbudget 

om nog 3 banken- 2 kleintjes en een boombank- te laten maken. 

Middels een klein feestje met gebak hebben we de banken aan 

meester Egbert aangeboden. Het resterende bedrag heeft de 

commissie aan de oudheidkamer geschonken. 

 Woensdagochtend 12 april hebben alle kinderen maar liefst 

150 eieren gezocht die de paashaas op het plein had verstopt. Er 

werden 'maar' 146 eieren gevonden, want de paashaas had voor 

de grap 4 eieren in het vogelhokje verstopt. Mooi te zien hoe de 

kinderen van de bovenbouw samen met de kleuters aan het 

zoeken waren. Als beloning voor het zoeken kregen alle kinderen 

natuurlijk een chocolade-ei van de paashaas. 

 Een dag later weer een paasviering, nu in school, met veel 

verhalen, versjes en gedichtjes uit de verschillende groepen. 

 

 Op de laatste schooldag voor de meivakantie (21 april) 

hebben we gezamenlijk Koningsdag gevierd. We begonnen met 

een koningsontbijt in de klas en daarna trokken we in een lange 

stoet naar het sportveld voor een spelletjesochtend. Maar eerst 

natuurlijk de koningsdans! Na de opening deden de kinderen, 

onder leiding van groep 7/8, verschillende spelletjes in koningssfeer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 2/3 aan het koningsontbijt 

 

's Middags was er voor de groepen 5 t/m 8 nog een circuit 

opgezet: (gekostumeerd) voetbal, korfbal en slagbal. 

 

Klaar voor de koningsdans 

 

Graag wil SWS 'De Frissel' Pieter Postma, Gurbe Aardema en Klaas 

Weening bedanken voor hun enthousiasme en inzet! 

 

Namens de collega's, Michèl. 



Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 

____________________________________________ 

Op woensdag 22 maart jl. hadden we onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering in café Aans. Met 27 aanwezigen hadden we 

een prima opkomst. Tijdens de vergadering hebben we onze 

tweede uitvaartverzorgster, Hinke van der Meulen-Heidinga, aan 

de leden voorgesteld. Vanaf heden kunnen onze leden kiezen 

tussen Hiltsje van der Brug of Hinke van der Meulen-Heidinga als 

“eigen” uitvaartverzorgster. Uiteraard kan/mag een lid ook kiezen 

voor een “externe” uitvaartverzorger/ster. Tijdens de algemene 

ledenvergadering zijn de aanwezigen akkoord gegaan met het 

voorstel van het bestuur in dat geval onze gebruikelijke vergoeding 

in de kosten te halveren.  

Tijdens de vergadering namen we afscheid van Ruurd de Haan als 

drager van onze vereniging. Hij was meer dan 22 jaar actief voor 

onze vereniging. Zijn opvolger is inmiddels bekend: Bart Henstra.   

Na de pauze hadden we Hiske Bekkema van Hospice 

Smelnehaven in Drachten uitgenodigd als gastspreker. Zij vertelde 

ons o.a. over de “ondersteuning” die thuis bij naderend overlijden 

gegeven kan worden en over de werkwijze in het Hospice op het 

Sûd. De verpleging/verzorging wordt daarbij gedaan door 

verpleegkundigen met ondersteuning van vrijwilligers. Menigeen 

was verbaasd over wat zoal mogelijk is…….  

Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze 

website www.dledrachtstercompagnie.nl   

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie Uitvaartverzorgsters: 

 Hiltsje van der Brug (tel. 06-10542628)  

Hinke van der Meulen-Heidinga (tel. 0512-356901) 

Beide zijn dag en nacht bereikbaar. 

Namens het bestuur, Pieter Postma   



 

______________ 

Sjoerd Bouma,  

10 jier, sit yn groep 7,  

wennet op de Feart 10a.  
 

(Beppe is der ek en kin it net litte in 

bytsje mei te praten)  

 Mei wa wennest hjirre?  

Mei heit en mem en Jelle (12 jier).  

 Ha jimme ek hûsdieren?  

In hûn, Sietske. Sy is hiel speels,mar sy 

blaft soms wol erch.  

 Wat is dyn leafste fak op skoalle?   

Handvaardigheid, dan moast sels in protte dingen meitsje.  

 Oan welk fak hast in hekel?  

Taal, dat kin ik net sa goed.  

 Wat ytst it leafst?  

Taco’s en macaroni.  

 Wat binne dyn hobby’s?  

Ha ik eins net mar ik gean nei karate yn Drachten. Ik hie earst de 

oranje bân mar no bin ik opnij begong dus no ha ik de wite.  

( Pas mar op, meitsje dus gjin spul mei Sjoerd!)  



 

Ik gean ek twa kear yn de wike by survival yn Bakkefean. Lekker yn 

de blubber en yn de touwen klimme en sa.  

 Bist ek ferliefd?   

Dat ha ik wol west, mar no net.  

( beppe seit: hy is wer frij!)  

 

 Stel dû krijst in miljoen, wat soest der mei dwaan?  

Op de bank setten, want dan krij ik rinte. Ik wol it net fuort útjaan, 

want dan hast der letter spyt fan.  

 Hoe sjocht dyn libben der oer 10 jier út tinkst?  

No dan bin ik 20 jier, dan doch ik in opleiding foar plysje by it 

arrestaasjeteam.  

 Ast de baas wiest yn de Kompenije:   

Dan soe ik de skoalle letter yn gean litte!  

 De baas yn ús lân:  

Dan soe ik de grinzen better befeiligje dan kinne de boeven der net 

mear yn.  

 De baas oar de hele wereld   

Soargje dat der gjin oarloch mear is.  
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Agenda PKN 

___________________________________________________________  
 

7 mei 9.30 uur     Gemeenteviering met mw. Fr. Wesseling-Schilstra  

14 mei 9.30 uur   Kerkdienst met ds. J. A. van der Veen - Bosgra  

21 mei 9.30 uur   Fryske tsjinst mei ds. A. E. de Jong – Wiersema,  

         Tsjom  

25 mei 9.30 uur   Hemelvaartsdag,  dienst in de tent bij Strandheem  

28 mei 9.30 uur   Dienst in de tent bij Strandheem  

4 juni 9.30 uur      1e Pinksterdag, ds. J.A. van der Veen – Bosgra,  

                   m.m.v. Crossfactor  

11 juni 9.30 uur    Kerkdienst met ds. G. Röben, Heerde  

18 juni 9.30 uur    Slotzondag,  ds. J.A. van der Veen – Bosgra, m.m.v. 

        In His Name  

25 juni 9.30 uur    Heilig Avondmaal ds. Y. Riemersma – Beintema,  

        Heerenveen  

25 juni 19.30 uur  Boerengospel, bij Fam. J. de Jong de Dammen     

        Voorganger Sipke de Boer uit Buitenpost, m.m.v.  

        Passion 4 Christ, Harkema  

2 juli 9.30 uur       Kerkdienst met mw. J. Elzinga – Bakker, Groningen  

9 juli 9.30 uur      Afscheid kindernevendienst met Gerlof Wiersma  

16 juli 9.30 uur    Kerkdienst met ds. G. Postma, Wâlterswâld  

23 juli 9.30 uur    Kerkdienst met mw. A. Oppewal, Drachten  
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30 juli  9.30 uur     Kerkdienst met mw. I. Baron, Bakkeveen,   

         Gevangenispastor  

6 aug. 9.30 uur     Kerkdienst met Gotse Stienstra  

13 aug. 9.30 uur   Kerkdienst met mw. A. Oppewal, Drachten  

20 aug. 9.30 uur   Kerkdienst met ds. Y. Riemersma – Beintema,  

          Heerenveen  

27 aug. 9.30 uur   Kerkdienst met ds. J. Huitema, Drachten  

3 sept. 9.30 uur     Kerkdienst met ds. E. Jans, Oldemarkt  

10 sept. 9.30 uur   Kerkdienst met dhr. G. de Kok, Groningen  

17 sept. 9.30 uur   Startzondag met ds. J. A. van der Veen – Bosgra, 

          m.m.v het korps Halleluja  

 

 

Donderdag 4 mei 

 

Stille Tocht 

 

Vertrek: 19.45 uur  
vanaf schoolplein De Frissel 

 



 

 

 

 

 

Vul de 9 beroepen op de juiste plaats in.  

Is het gelukt? Dan lees je van boven naar beneden 

in de middelste rij beroep 10! 

Succes! 


