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"Ús Doarpswinkel  

moast belies jaan 

Dat sil de siel fan ús doarp  

gjin goed dwaan!" 

 
 

 

 

In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór 21 oktober 2017: 

     

 

    

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

 

 

Grutte Steffen seit : 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 
 
 
 
 

Wanneer? Wat? Wie? 

13/14/15 sept. 

Vanaf 18,00 u. 

De Trije fan 'e Kompenije Werkgroep 

bijzondere act. 

15 septimber 

19.00 uur 

Ofslúting Floralia 

Yn it Gebouke 

Vrouwen van Nu 

Fryse CPB 

20 september Knutselmiddag 

't Gebouke 

JAC 

28 september 

19.00 uur  

Rayonstartavond met Fokke 

Plantinga   

Fr.C.P.B. 

12 oktober 

14.00 uur 

Lezing door kapitein 

reddingsboot (Nije Kompe) 

Ouderensoos 

19 oktober      

19.30 uur  

Gerard en Joke van Riel  

Gorredijk  Hulp aan de Filipijnen 
Fr.C.P.B.     

20 oktober 

20.00 oere 

Noflike jûn  

yn Seal Aans 

Kulturele Kommisje 

20 oktober 

20.00 uur 

Klaverjassen  vv TFS 

21 oktober 

9.30-11.30 uur 

Kinderkledingbeurs 

 

Bernewurk 

2 november 

14.00 uur 

Reiservaringen touringcar-

chauffeur (Nije Kompe) 

Ouderensoos 

10 november 

20.00 uur 

Klaverjassen vv TFS 

13 november 

20.00 uur 

Algemene 

ledenvergadering 

vv TFS 

8 december 

20.00 uur 

Klaverjassen vv TFS 

zaterdag  

16 december 

ca. 16.30 uur 

vervolg kerstbiljarttoernooi 

Drachtstercompagnie 

Krijt uw Topje  

café Aans. 

zondag  Regionaal Krijt uw Topje  



17 december 

ca. 10.30 uur 

driebandentoernooi 

(opgave bij het bestuur). 

café Aans. 

 

 

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 

144 november 2017 21 oktober 11 november 

145 januari 2018 22 december  13 januari 

146 maart 2018 24 februari 17 maart 

147 mei 2018 28 april 19 mei 

148 september 2018 25 augustus 15 september 

 

 

 



 

Plaatselijk Belang 

_____________________________________________ 

Bestuur.  

De samenstelling van het bestuur van Plaatselijk Belang heeft een 

aantal wijzigingen ondergaan. In een eerder stadium heb ik al 

gemeld dat Jan Pier Brands het bestuur heeft verlaten vanwege zijn 

verhuizing naar elders. Daarmee ontstond de eerste vacature.  

Ook Annie van der Mei heeft na haar periode van vier jaar het 

bestuur van PB verlaten. Annie was niet in de gelegenheid 

aanwezig te zijn op de ledenvergadering van april waardoor wij 

wel formeel maar niet echt afscheid van haar hebben kunnen 

nemen. Wij gaan dat binnenkort binnen het bestuur zeker nog 

doen. Annie heeft vier jaar lang haar inzet getoond voor PB. Naast 

haar gezin, haar reguliere werk en een studie zag zij nog kans zich 

in te zetten voor PB. Hiervoor spreken wij onze grote waardering uit. 

Een toonbeeld van “net seure mar trochsette” en hiermee een 

voorbeeld om ook voor de belangen van het dorp je best te doen.  

Hulde Annie!     Nu ontstond er tweede vacature in het bestuur.  

Gelukkig vonden we in Michèl Houwen een man die in het PB 

bestuur wilde plaatsnemen. Hartelijk welkom Michèl! Als 

eindredacteur van de Barte ben je goed ingevoerd in zaken rond 

onze dorpsgemeenschap.  Daarmee ben je een waardevolle 

aanvulling binnen het bestuur. We zien uit naar je inbreng. Nog 

maar koud in het bestuur en nu al benoemd als contactpersoon 

van de commissie “Groen”. (zie verder).  

Op een door PB rondgestuurde mail over vacatures binnen bestuur 

en de te vormen Groencommissie is bijzonder positief gereageerd. 

Allereerst noem ik hier Iepie Lindeboom, woonachtig aan de 

Goudberch. Zij heeft aangegeven t.z.t. het secretariaat van PB op 

zich te willen nemen. Wel wil ze graag een inwerk periode. Wij zijn 

samen tot de slotsom gekomen dat Iepie komend jaar de notulen 

zal verzorgen en op die manier thuis kan raken in het werk van PB 



en zaken rond de dorpsgemeenschap. In 2018 zal zij dan het 

volledige secretariaat overnemen.  Bovenstaande verhaal 

betekent dat we als PB weer voltallig zijn, namelijk zeven 

bestuursleden.  

Groencommissie.  

Ik noemde al dat er ook voor deelname aan de Groencommissie 

positief is gereageerd. Nog even kort verteld, deze commissie gaat 

in samenwerking met Landschapsbeheer  Friesland kijken waar er in 

en rond het dorp verbeteringen  kunnen worden aangebracht bij 

groenvoorziening, groenonderhoud, aanleg wandel- en fietsroutes. 

Voor dit project hebben we subsidie aangevraagd en toegekend 

gekregen van de provincie. Het project moet in de zomer van 2018 

zijn beslag hebben gekregen.  Landschapsbeheer zal ons hierin 

ondersteunen. Zoals vermeld is Michèl Houwen de voorzitter van 

deze groep, die verder bestaat uit: Maeike Nijboer, Corrie Keuning, 

Margriet Dongstra, Henk de Jong en Wiebren Santema  

 Voortgang Multifunctioneel centrum.  

Misschien weet u het nog maar 11 juli was voor ons als werkgroep 

MFC een zeer belangrijke datum. Staan we op de Perspectiefnota 

van de gemeente? Immers wanneer we daarop geplaatst zouden 

worden dan waren we weer een forse stap dichter bij realisatie 

MFC. De Perspectiefnota laat zien welke plannen de gemeente de 

komende vier jaar wil realiseren. Op vier juli was er nog een 

inspraakronde bij de gemeenteraad waar we nogmaals nut en 

noodzaak van een MFC in Drachtstercompagnie aan de orde 

hebben gesteld. Tijdens die vergadering hebben verschillende 

fracties toegezegd zich sterk te maken voor onze plannen. Je mag 

dit wel zien als resultaat van de bezoeken die afgelegd zijn  aan 

alle fracties door de MFC groep.  

De opluchting was groot toen wij inderdaad genoemd werden op 

de Perspectiefnota. Zelfs met de geldelijke bedragen erbij (3.5 

miljoen). Hiermee gaan wij ook opgenomen worden in de 

gemeentelijke begroting van dit najaar. Dus de plannen gaan 

door. Een MFC met daarin school, sportzaal en dorpshuis. 

Aanvankelijke stond er in de plannen van de gemeente dat 



realisatie zou plaatsvinden in 2020. Op aandringen van onze kant 

gesteund door de fracties van verschillende politieke partijen heeft 

de wethouder toegezegd dit een jaar naar voren te halen, dus 

realisatie in 2019! We zijn er nog lang niet. Er zal nog heel veel 

geregeld en georganiseerd moeten worden. O.a. het aanboren 

van fondsen, subsidies etc. In september gaan we alweer om tafel 

met de gemeente om te praten over te nemen stappen.  

 Bouwkavels.  

Min of meer in het verlengde van de fractiebezoeken hebben we 

ook de problematiek van de bouwkavels aangekaart bij de 

wethouder. Immers de vrijgegeven bouwkavel die aangeboden 

werd heeft een zodanige kostprijs dat er hiervoor in ons dorp geen 

animo te vinden was. En daarmee zou verdere uitgifte van kavels 

geblokkeerd zijn. Het verhaal was dat eerst de kavels in de vrije 

sector verkocht zouden moeten worden voordat Riemersma bouw 

de volgende bouwplannen, “particulier initiatief”, zou mogen 

realiseren. Ons werd geadviseerd om het gesprek hierover aan te 

gaan met de wethouder met als doel alternatieven te bekijken 

voor het huidige plan. Twee leden van PB, Jolanda en Hermien 

hebben zich in dit gesprek sterk gemaakt voor 

Drachtstercompagnie.                                                                              

Nu bleek dat Riemersma vlak voor hun bezoek ook al een gesprek 

had gevoerd met de wethouder over de bouwkavels in 

Drachtstercompagnie. Het ene versterkte dus het andere. De 

wethouder bleek gevoelig voor dit particulier initiatief. Het goede  

nieuws is  dat de wethouder Riemersma toegestaan heeft met 

alternatieven te komen. Hij mag dus een nieuw plan ontwikkelen 

voor alle bouwkavels die beter passen bij de mogelijkheden van 

Drachtstercompagnie.   

Sietse Wijbenga, secr. PBag 1 

 

 

 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".  

Hieronder het antwoord van Marsha: 

 

Terwijl ik in de dorpswinkel sta wordt ik gebeld door Wilt Kooistra met 

de vraag of ik de volgende vraag in De Barte wil beantwoorden. Ja 

dat is prima, geef ik aan en ik ben nieuwsgierig wat de vraag dan 

zal zijn.  

Wat blijkt…het gaat over de bewondering omdat wij pleegkinderen 

hebben. Er verschijnt een glimlach op mijn gezicht. Het komt met 

enige regelmaat voor dat mensen hun bewondering erover 

uitspreken, lief maar zo voelt het voor ons niet.  

Het hebben van pleegkinderen is ontstaan, niet een 

langgekoesterde wens of iets dergelijks. Sterker nog, 15 jaar geleden 

dacht ik helemaal niet aan een groot gezin; 1 kind was wel genoeg.  

Wie mij 15 jaar geleden had verteld dat wij nu zo’n gezin zouden 

hebben zou ik voor gek verklaard hebben!  

  

En toch hebben wij nu de rijkdom van 7 kids om ons heen plus het 

geen wat aanwaait. Drachtstercompagnie heeft daar zeker zijn 



aandeel in gehad en ons kerkje. Want toen wij hier kwamen wonen 

had ik, behalve dat ik op een christelijke basisschool heb gezeten, 

weinig affiniteit met God. Alpha cursus heeft daar verandering in 

gebracht. Onder het mom van; dan leer je de mensen wat kennen, 

je hoeft die avond lekker niet te koken, ben ik, en later Patrick, de 

cursus gaan volgen. En kijk! Dit is het gevolg…. Je gaat toch anders 

in het leven staan en wij zijn onze waarden aan hele andere dingen 

gaan hechten. Noem het aangeraakt.  

Nadat ik ons derde kind had gekregen vond ik het heel lastig om 

werk en gezin te combineren; er is altijd wel een kind ziek of er is een 

studiedag op school gepland. Zodoende ben ik gastouder 

geworden. Dit heb ik met veel plezier tot voor kort gedaan. 

Tegelijkertijd was ik aan het zoeken op internet naar de verschillende 

soorten opvang voor kinderen en stuitte ik op; Meeleefgezin. Nooit 

van gehoord! Het is vergelijkbaar met een pleeggezin en wat er 

voor mij uitsprong was de visie; dat je als meeleefouder samen met 

de biologische ouder, met bijvoorbeeld een verstandelijke 

beperking, de opvoeding van het kind doet. Wouw wat een mooi 

uitgangspunt! Na vele gesprekken en onderzoeken kwam, nu bijna 4 

jaar geleden, onze meeleefzoon bij ons wonen.   

En dan kan je nog zo veel gesprekken gehad hebben, informatie tot 

je genomen hebben, verwachtingen hebben, echter kan je er pas 

iets van zeggen als je ook daadwerkelijk een meeleef- of 

pleegkindje in je gezin hebt. Want hoe vrolijk, lief en open ons 

meeleefzoontje ook was….wat was het heftig! En ik heb echt 

momenten gehad dat ik dacht; ‘waar ben ik aan begonnen!?’ Dan 

zijn het de mensen in onze directe omgeving die je oppeppen. En 

dan zijn het de kleine dingetjes zoals; dat ik naar het toilet kon gaan 

zonder dat ons meeleefzoontje weer wat uitgehaald had, waar je 

het voor doet. Dat hij door bleef spelen als ik ging stofzuigen. Hij was 

panisch voor harde geluiden. Dat ik uiteindelijk ‘weg’ kon gaan 

zonder dat hij in tranen uitbrak.   

Maar ook dat de bezoeken met ouders, bij ouders thuis plaats 

konden vinden, is een mijlpaal.  

Na een jaar mocht zijn zusje bij ons komen wonen. Hoe mooi is dat? 

Dat broer en zus bij elkaar kunnen blijven ook al wonen ze niet meer 

bij hun ouders. Ook dat ging niet zonder slag of stoot.  

Daarnaast heb/ krijg je als meeleef/pleegouder natuurlijk te maken 

met alle organisaties die gekoppeld zijn aan de kinderen. Denk 

hierbij aan jeugdzorg, de voogdijinstellingen, Reik, 



gedragswetenschappers. Deze instellingen hebben zich te houden 

aan allerlei wet en regelgevingen wat de situatie nog wel eens lastig 

kan maken. Zo heb ik met ons meeleefkindje die toen zo ernstig  

ziek was ruim een uur in de wachtkamer van het ziekenhuis gezeten. 

Alleen maar omdat er nog geen officiële toestemming verleend 

was….Dan word je als meeleefouder wel boos. Ik ben er namelijk 

voor het kind! En daarvoor moet je nog wel eens in de bres springen. 

En tegelijkertijd kan dat ook niet altijd. Zoals bij ons jongste pleegtelg. 

Met deze hummel hebben wij 9 maanden in onzekerheid gezeten of 

hij wel of niet mocht blijven. Dit kwam doordat bepaalde 

onderzoeken te laat ingezet waren. En dan kan je als pleegouder 

niets, behalve toekijken, afwachten en bidden. Gelukkig zijn er dan 

weer de mensen in je omgeving die met je meeleven.  

De rode draad in mijn verhaal is dan ook ‘samen’. Samen als gezin, 

school, gemeente, dorp, kunnen wij als gezin dit doen. En dat blijkt 

wel net voordat de vorige editie van de Barte uitkomt.   

Totaal onverwacht komt mijn schoonmoeder te overlijden. Mijn 

schoonouders wonen in Zuid Afrika en dat ligt niet bepaald om de 

hoek. Donderdag om 17.30 uur kwam het trieste nieuws binnen en 

om 23.00 uur konden wij de tickets boeken en was alles rondom het 

gezin geregeld. Hierdoor konden wij om 05.00 uur van huis 

vertrekken. Door een paar telefoontjes met een hulpvraag wordt het 

door dorpsgenoten opgepakt en geregeld. De kinderen konden 

worden opgevangen, naar school brengen werd geregeld en zelfs 

werd er hulp aangeboden in het huishouden tijdens onze 

afwezigheid. Hierdoor konden wij naar Zuid Afrika om daar de 

begrafenis van de moeder van Patrick te regelen en afscheid te 

kunnen nemen. Hoe bijzonder is dat!?  

Ik kan de hele Barte wel vol schrijven over alle verschillende 

aspecten van meeleef/pleegzorg. Ook dat er nog zo veel kinderen 

een plekje nodig hebben in een gezin. Ons hart heeft nog meer 

ruimte alleen ons huis op dit moment niet… Gelukkig ontpoppen er 

steeds meer pleeg/meeleefgezinnen.  

 

En dan komt nu eigenlijke het meest lastige van dit stukje; wie ga ik 

de volgende vraag stellen? Ik houd het dicht bij huis. Zoals een 

aantal dorpsgenoten inmiddels wel weten woont mijn moeder sinds 

december naast ons in een mantelzorgwoning. Op dit moment is zij 

gelukkig nog niet hulpbehoevend en is mama ons meer tot steun 

dan wij mijn moeder. Maar mocht het moment daar zijn, dan is het 



fijn dat wij haar dan de zorg kunnen bieden die zij dan nodig heeft. 

Hiermee kom ik weer terug op het punt; samen. Elkaar helpen, wij 

zijn dankbaar dat het zo mag.  

 

Maar, mam, hoe vind jij het nu om hier te wonen terwijl je 

uit het drukke westen komt. Wonen naast je dochter, 

schoonzoon en kleinkinderen. Raad jij het anderen ook 

aan die in een soortgelijke situatie terecht komen? Voel jij je tussen 

de Friezen wat thuis?  

En stiekem, Maria Bruggeman, is dit natuurlijk de ultieme test om te 

kijken of je inmiddels al ingeburgerd bent en de Barte ook leest! 

 

 

Ingezonden  
 

Wat geweldich! 

 

Sa út en troch stiet der wer in doaske mei lege glêzen potsjes by de 

hikke. Fijn dat jo se foar my opgarje wolle. 

En fansels, der kinne noch folle mear by!!, mei oare wurden;  

 

wolle jo oan my tinke sadree jo wer lege potsjes hawwe? 

 

Dy potsjes wolle wy wer brûke op snein 10 desimber o.s. by Wereld-

lichtjesdag. Lykas as ferline jier sille wy Wereldlichtjesdag 

organisearje yn it Gebouke yn Drachtster Kompenije.  

De reaksjes wiene ferline jier hiel posityf;  

 

‘Moai initiatyf, fijn dat it hjir ek organisearre wurdt, hiel beskieden 

opsetten en dêrom komt de bedoeling fan dizze jûn goed nei 

foaren, moaie musyk, en omdat it mar in koarte gearkomste wie 

koe ik dit dochs efkes meimeitsje!  

 

Wereldlichtjesdag, de namme seit it al; oer de hiele wrâld wurde de 

twadde snein yn desimber om 19.00 oere ljochtsjes baarnd ta 

oantinken oan berntsjes dy’t hinnegien binne.  

 



Ek wolle wy dy twadde snein yn desimber ús neisten betinke dy’t 

hinnegien binne.  Troch in ljochtsje te baarnen en by elkoar te 

wêzen dy twadde snein yn desimber meitsje wy mei elkoar de 

wrâld in bytsje ljochter en waarmer. Just dy waarmte en it ljocht fan 

al dy lytse kearskes docht jo te witten en te fielen dat jo yn tiden fan 

rou, yn tiden fan gemis as yn tiden fan iensumens net allinne 

steane.  

 

Mei de tiid sil der in útnoeging hûs oan hûs besoarge wurde mei alle 

ynformaasje.  

 

Kom as it tsjuster is, 

mei fjoer dat ús nacht ferljochtet 

en dat bliuwt, 

fjoer dat altyd bliuwt… 

 

Mei waarme groetnisse, 

 

Hiltsje 

 

Hiltsje van der Brug Uitvaartzorg 

Wytse Peetswei 17, 9223 NL De Houtigehage 

(ik wol de potsjes ek wol ophelje, skilje jo dan efkes mei; 

 06-10542628) 

 

 

 
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  
 

 

Op dinsdag 11 juli namen juf Geke en meester Michèl om 

verschillende redenen, officieel afscheid van 'de Frissel'.  

Ouders en collega's hadden een mooie informele receptie 

georganiseerd die ons nog lang zal heugen! 

Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken voor  de mooie 

woorden en prachtige cadeau's. Vooral die kindertekeningen in de 

dikke map waren schitterend! 

Geke en Michèl. 

 



 



 

Turftraperke 

_____________________________________________ 
 

 

Lâns dizze wei wolle wy eltsenien tank sizze foar it meilibjen 

tiidens en nei it ferstjerren fan myn ynleave soan en broer 

 

Evert Gerrit Bouma 

 

It wie in striid dy't hy net winne koe en dat falt ús ferskriklik swier. 

Wy moatte it sûnder him dwaan! 

Tige tank foar jimme stipe! 

 

Frou Bouma en Marie 

 

Augustus 2017 

 

 

 

 

Turftraperke 

_____________________________________________ 
 

Lans dizze wei wolle wy eltsenien tank sizze foar it meilibjen tiidens  

Lâns dizze wei wol ik eltsenien tank sizze foar it meilibjen  

nei it ferstjerren fan myn ynleave mem, sa koart nei myn broer 

 

Jantsje Bouma - van Slooten 

 

Se wie sterk mar dizze striid koe se net mear oan.  

In soan ferlize op sa'n leeftiid dat kin in mem net mear ferwerke. 

 

Marie 

 

Augustus 2017 

 



 
 

 

 

 

It is sa fier. Al wer de fiifde 

 

“Trije fan ‘e Kompenije"! 

 

It is in neisimmer-rintocht fan trije 

jûntyden, wêrby we eltse jûn sawat 8 

kilometer rinne. De tochten geane om 

en troch ús prachtige doarp.  
 

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. 

 

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

Dus jou jim gau op!! Dit kin bij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djoek Veenstra, Swarte Wyk 41 

Hella Briggen, Trilker 7 

 

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

opjefte te foldwaan.  

 

 Starttiid tusken 18.00 en 18.30 by kafee Aans 
  (Start op tiijd i.f.m. it tsjuster) 

 Nei de tredde tocht stiet der in lekker bakje sop klear! 

 
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) 



 

Ingezonden  
 

Overbevolking, oftewel; woningnood!  

De [ huis] zwaluwen in de dierenweide hebben het prima naar hun 

zin. Dit blijkt uit de grote aantallen die hier in dit voorjaar terug 

gekomen zijn. De paal is al uitgebreid met woningen speciaal voor 

hen geschikt. Er waren 40 nesten beschikbaar. Daar dit blijkbaar nog 

niet genoeg was, heeft 1 zwaluw gemeend er zelf maar een woning 

aan/op te bouwen, boven een bestaande. De zwaluwen met hun 

jongen vliegen  nu rond hun stek, vooral in de avond kun je ze 

spotten. De “vlieg” cirkel wordt al groter. Het is net alsof ze het 

luchtruim al verkennen waar ze omstreeks eind september weer 

naar toe kunnen vliegen om hun winterverblijf weer te bezoeken, en 

wellicht om in het voorjaar van 2018 hier weer te komen om 

wederom te proberen een huis te bemachtigen. Dat de 

ooievaarspaal een zwaluwpaal is geworden is dus een succes. Nu 

konden we deze zomer aan de andere kant van het dorp ook 

ooievaars spotten. In het weiland naast het vliegveld zijn meerdere 

keren de steltlopers neergedaald om hun voedsel te zoeken. 

Misschien een idee om daar in de buurt 

een ooievaarspaal neer te zetten? Al 

zal het niet kunnen in de vliegroutes 

van hun grote stalen lotgenoten. Uit 

bovenstaande blijkt dat het goed 

toeven is in Drachtstercompagnie, 

maar ja, dan moeten er wel geschikte 

woningen komen. En dit betreft deze keer geen mensen, maar 

dieren, die net als ons, een beschutte en veilige plek willen hebben. 

Dit om jongen te krijgen en groot te brengen, om zo het leven in 

stand te houden.  

Misschien volgend voorjaar een bordje plaatsen met: wie het eerst 

komt…. of: vol is vol?   

Oebele en Joke.  

 



 

Ingezonden  

 

 Extra budget Noardlike Fryske Wâlden voor 

weidevogelbeheer  

 

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) 

stelt extra budget beschikbaar voor 

weidevogelbeheer in haar werkgebied in 

Noordoost-Fryslân. Het geld wordt deels ingezet als 

inrichtingsvergoeding, bijvoorbeeld voor plasdras, en deels als 

beheervergoeding voor twee kleine weidevogelgebieden die 

succesvol zijn. In totaal verstrekt de vereniging eenmalig €29.000 

inrichtingsvergoeding en per jaar (2017-2021) €15.000 extra 

beheervergoeding aan een groep boeren die beheermaatregelen 

neemt om weidevogels te helpen.  Leden van de NFW die aan 

weidevogelbeheer doen komen in aanmerking voor ondersteuning 

vanuit het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). De NFW 

heeft besloten aanvullend budget beschikbaar te stellen naast deze 

ANLb-vergoeding. Met dit extra budget voor beheervergoeding 

ondersteunt de vereniging twee kleine weidevogelgebieden. 

Waarvan één gebied nabij Ryptsjerk en het andere gebied aan de 

oostkant van het Bergumermeer. Dit zijn gebieden waar 

weidevogels veel jonge kuikens grootbrengen, maar die niet vallen 

binnen een bestaand weidevogelmozaïek. Ook in deze gebieden 

wil de NFW de weidevogels graag ondersteunen. Doel is verder om 

monitoringsgegevens van beide gebieden bij te houden. Dit om 

inzichtelijk te maken dat ook weidevogelbeheer buiten het 

‘leefgebied open grasland’ positief bijdraagt aan de stand van de 

weidevogels.  De NFW stimuleert met het extra budget daarnaast 

boeren een langere rustperiode voor weidevogels aan te houden 

op bouwland. De percelen die hiervoor in aanmerking komen 

worden tot 15 mei niet bewerkt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf: 

Joukje Broersma 

 

 

Er zijn zelfs enkele percelen bouwland waarop bijvoorbeeld maïs 

wordt verbouwd, die agrariërs tot 22 mei niet bewerken om de 

aanwezige weidevogels de kans te geven hun legsels uit te broeden 

en hun kuikens groot te brengen. Het extra geld voor de 

inrichtingsvergoeding kunnen de NFW-leden onder andere ook 

inzetten voor het (her)inrichten van natuurvriendelijke oevers en/of 

plasdrassen. Deze maatregelen dragen bij aan de vernatting van 

weidevogelgebieden en heeft daarmee een positieve invloed op 

de weidevogelstand.  

  

De NFW is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân 

waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch 

natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder 

andere in voor 2815 hectare weidevogelbeheer. 

 

 

 



Ingezonden  
 

 
 Nieuw budget voor weidevogels en nat beheer in 

Noardlike Fryske Wâlden  

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil 

grondeigenaren en -gebruikers de komende 

weken informeren over nieuwe ontwikkelingen 

binnen het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer (ANLB). De NFW ontvangt voor 2018 tot en met 

2021 nieuw budget van de provincie Fryslân. Het geld is 

beschikbaar voor de leefgebieden open grasland, het 

weidevogelbeheer, en natte dooradering, sloten en randen 

geschikt maken voor onder andere libellen, vlinders en amfibieën. 

NFW heeft een inventarisatie uitgevoerd om te kijken waar 

specifieke soorten voorkomen. Op basis van de resultaten is het 

leefgebied natte dooradering veel groter geworden. Dit betekent 

dat er meer mogelijkheden zijn om deel te kunnen nemen aan het 

agrarisch natuurbeheer.  

Op de website van de vereniging NFW staat onder ledeninfo, 

agrarisch natuurbeheer, welke beheerpakketten en tarieven er 

gelden. Hier zijn ook de leefgebieden op perceelniveau 

weergegeven. In september zijn er verschillende 

avondbijeenkomsten gepland waar de NFW nadere informatie 

verstrekt over de beheerpakketten. Het aanvragen en intekenen 

van het beheer wordt ook in september gedaan.  

Agrarische grondbezitters die interesse hebben voor 

beheerpakketten op hun percelen in het leefgebied open grasland 

of natte dooradering, kunnen vrijblijvend contact opnemen met het 

bureau NFW via info@noardlikefryskewalden.nl of 0511-548596. 

 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

coördinatoren: Ietzen Drost   tel: 0512-341716 

   Chris Bosma   tel: 0512-342484 

 

 



Turftraperke 

 

 

Namens de familie wil ik iedereen bedanken voor de steun, 

kaarten, telefoontjes en troostende woorden  

die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en overlijden van 

 

Antje van der Berg-Westerhuis 

 

op 22-07-2017 

 

Het heeft ons goed gedaan. 

 

Hanneke en Mindert Kats-vd Berg 

Pieter en Mary vd Berg-van Son 

Klein-en achterkleinkinderen 

 

 

Ingezonden 

 

 

Hallo dorpsgenoten,   

  

Op 21 oktober is er weer 

een kinderkledingbeurs. 

 

 

Daarvoor hebben we natuurlijk veel kleding nodig.  

Kleding inleveren kan tot en met 14 okt 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  

 

 



 

 

Waarneming:  

Huisartsenpraktijk De 

Valom 

Valom 17 Tel: 0512-301202 

 

 

Freed 15 septimber wurdt Floralia ôfsluten mei in útstalling en 

priisútrikking.  

Fan ôf 18.30 oere oant 21.00 oere yn it 

Gebouke.   

19.00 oere is de priisútrikking fan sawol de 

sinneblommen as fan de blom-stekjes en 

ek fan de frije ynstjoeringen.     

 Alle skoalbern fan De Frissel hawwe 

oan it begjin fan de simmer in slûfke mei sinneblompitsjes krigen. Wy 

hawwe in prachtich moaie simmer hân en yn ferskate tunen steane 

hiele hege en moaie sinneblommen te pronkjen. Dyselden dy’t, nei 

wy tinke, foar in priis yn oanmerking komme, komt de sjuery efkes te 

sjen. 

 Fan elk klasselokaal wurde oan twa bern in priis takend.   

Dan hawwe sa’n 60 froulju blom-stekjes krigen dy’t de simmer troch 

útgroeit binne ta, wa wit, in prachtich moai bloeiende plant. En, we 

ferwachtsje se allegearre op de útstalling.   

 

 Mar it is ek elkenien frij, en dat jildt foar alle doarpsgenoaten, 

om in bysûndere keamerplant yn te bringen. Bygelyks ien dêr’t jo, 

alle jierren mar wer, je oer ferwûnderje. 

Of bygelyks in kaktus dêr’t jo al tweintich jier op past hawwe.   

Ek in eigenmakke blomstik is hiel wolkom, it wurdt der allinne mar 

noch fleuriger en kleuriger fan.  

 



 Dizze blommen, planten en / of blomstik ynleverje op 

tongersdei 14 septimber om 16.00 oere yn it Gebouke.   

En wer ophelje op sneon 16 septimber om 10.00 oere!  

 

 Fierders  kin jong en âld har fermeitsje troch it meidwaan oan 

‘Oud Hollandse Spelen’ . 

 

 Bakje kofje, kopke tee of in beker limonade, it is der 
allegearre te krijen.    

Jonges, famkes en doarpsgenoaten kom efkes del en dan sil it grif 

in pear hiel gesellige oerkes wurde.  

 Vrouwen van Nu / Friese CPB  

    

 

Krijt uw topje 

Competitie 2016/2017  biljartvereniging Krijt Uw Topje.  

Op zaterdagavond 22 april is in Café Aans de biljartcompetitie 

2016/2017 van biljartvereniging Krijt Uw Topje afgesloten met een 

BBQ voor de leden, veelal vergezeld van partner. Na de 

prijsuitreiking nog live muziek (Melody), aangeboden door Café 

Aans. Tot in de vroege uurtjes was het gezellig.  

Uitslagen/Prijzen (vleesprijzen namens de vereniging en bekers ter 

beschikking gesteld door PieBro mechanisatie Ureterp) van het 

afgelopen seizoen in het libre-spel:   

Uitslag woensdag:  

1e prijs en wisselbeker: Gurbe Aardema  

2e prijs: Pieter Bron  

3e prijs: Jan Willem van Koot  

Rode lantaarn/Poedelprijs: Erwin Boiten.  

  



Uitslag donderdag:  

1e prijs en wisselbeker: Geert Borgmeijer  

2e prijs: Aalzen van der Wal  

3e prijs: Jurjen de Vries  

Rode lantaarn/Poedelprijs: Pieter Postma(PP).  

 

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

dit competitieseizoen werd gewonnen door Jurjen de Vries/Aalzen 

van der Wal met 19 caramboles.  

 De competitie 2017/2018  begint weer op 13 en 14 september.   

Nieuwe leden zijn van harte welkom (info bij onderstaande 

bestuursleden).  

Het inmiddels traditionele kersttoernooi voor De Kompenije wordt in 

tegenstelling tot andere jaren  gehouden op vrijdag 15 december 

(vanaf 19.00 uur) en zaterdag 16 december ( vanaf ca. 16.30 uur).   

Het regionale driebanden toernooi is op zondag 17 december.  

 Namens het bestuur van biljartvereniging Krijt uw Topje:  

Bart de Boer  

Henk Bouwer  

Gurbe Aardema, penningmeester   

Aalzen van der Wal, secretaris en wedstrijdleider  

Pieter Straatsma, voorzitter.  

 

Ouderensoos 

 Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 12 

oktober om 14.00 uur in de Nije Kompe. De heer Willem Wilstra komt 

vertellen over zijn ervaringen als kapitein van de reddingsboot 

“Insulinde”.  

 Op 2 november luisteren we op dezelfde plaats en dezelfde 

tijd naar de belevenissen van de heer Frits Visser als 

touringcarchauffeur/reisleider.  



 Op 14 december kerstviering, en dan volgen er in 2018 nog 4 

bijeenkomsten.  

 We hebben inmiddels 50 leden, maar er is plaats voor meer! 

Hebt u ook zin om onze gezellige bijeenkomsten bij te wonen, belt u 

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

 Mogelijk ontvangen de leden een uitnodiging voor een extra 

bijeenkomst in september. Bij de provincie Friesland maakt men 

zich zorgen over de vergrijzing in de dorpen en de mogelijke 

vereenzaming van ouderen. De Stichting Keunstwurk heeft de 

opdracht gekregen om te bekijken of het mogelijk is ouderen en 

kunstenaars bij elkaar te krijgen en samen activiteiten te 

ondernemen. Op 11 mei j.l. is er geïnventariseerd welke behoeften 

aan culturele activiteiten er in ons dorp zijn.   

 Op 17 juli is de secretaris als afgevaardigde van het bestuur 

gaan luisteren naar wat men voor ons dorp in petto heeft.  Wij 

worden gekoppeld aan een schilderes, die creatief schilderen 

hoog in het vaandel heeft. En aan een danseres, die ervaring heeft 

met lesgeven aan mensen met een lichamelijke beperking. Je 

hoeft geen lid te zijn van de soos om mee te kunnen doen.  Twee 

leden van ons bestuur zijn uitgenodigd voor een vergadering op 4 

sept. in Leeuwarden en daar horen we de voortgaande plannen.   

De activiteiten vinden plaats onder de naam: “Tijd voor Talent”.  

 Er is een mooie naam bedacht voor het bewegen voor 

ouderen:  Groep Sportief Actief. De groep heeft ong. 20 leden en 

komt vanaf 7 sept. elke donderdagmorgen om 10.30 bijeen in de 

Nije Kompe om daar o.l.v. een fysiotherapeute te oefenen en 

plezier te maken. Ikzelf ervaar dat als heilzame preventieve 

therapie en dat voor 2 euro per keer! Als u 65-plus bent, kom dan  

eens meedoen, als u daar zin in heeft. Graag eerst even bellen met 

Piet Vlieg, tel. 341075  

Als u vragen heeft, stel ze dan gerust aan één van onze 

bestuursleden:  

Piet Vlieg, Aize de Jong, Hielkje Jager, Roelie Kats en Elly van Dijk.  

 

 

 



 

Voetbalvereniging T.F.S.  

____________________________________________ 

Op het moment dat ik dit schrijf staat het nieuwe voetbalseizoen 

op het punt van beginnen. Vorig jaar hadden we één heren 

seniorenteam, nu hebben we twee heren seniorenteams en een 

damesteam. Dit betekent dat er vanaf nu elke zaterdagmiddag 

weer wat op ons sportpark valt te beleven. Qua organisatie 

betekent dit uiteraard een hele uitdaging. Zo zal er bijvoorbeeld 

voor de drie teams een tenue moeten komen. Bij de eerste 

competitiewedstrijd van het seizoen hopen we dit alles aan het 

publiek te kunnen tonen. Daarbij besteden we uiteraard ook 

aandacht aan de sponsoren van dit alles.  

Wat betreft de jeugd werken we samen met de Sv Houtigehage. 

Door de opzegging van een vijftal jeugdleden moest de 

oorspronkelijke indeling eind augustus weer aangepast worden. Dit 

om iedereen te kunnen laten voetballen. Wat betreft een aantal 

categorieën zitten we erg krap in de spelers. Per categorie moeten 

er eigenlijk nog twee spelers bij. Het gaat om de categorie JO17 

(jeugd geboren in 2001 en 2002), categorie JO11 (jeugd geboren in 

2007 en 2008) en de categorie JO8 (jeugd geboren in 2010 en 

2011). De vraag is: wie wil onze teams komen versterken?  

Als vereniging proberen we de belangen van onze leden zoveel 

mogelijk te behartigen. Met de huidige groep kaderleden wordt 

dat steeds moeilijker. Sommige mensen hebben meerdere taken 

en dat is op lange termijn niet gezond. Omdat de vereniging 

momenteel groeiende is zijn we als bestuur op zoek naar nieuwe 

commissieleden voor de jeugd-, de activiteiten- en de 

sponsorcommissie. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die 

bijvoorbeeld een of twee keer per maand op een zaterdagmiddag 

als vrijwilliger achter de bar van ons clubhuis willen staan.  Ook voor 

de bouw/inrichting van het nieuwe MFC in 2020 zal er binnenkort 

vanuit de vereniging een commissie moeten komen.   

Commissieleden/vrijwilligers die met ons aan de toekomst van de 

voetbalvereniging willen werken zijn van harte welkom. Je kunt je 



aanmelden bij de bestuursleden Maeike Nijboer, Nick de Roos, 

Henk de Jong, Rick Ypma of Pieter Postma.  

 Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 5 jaar. Meisjes 

zijn ook van harte welkom. 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  

 

 

Brassband Halleluja      

 

Op 21 april hebben wij meegedaan aan het Gouden Spikerfestival 

in Ureterp. Het is al even geleden, maar onze herinneringen zijn nog 

vers en ook heel positief. We hebben er vaker aan meegedaan 

maar tot nu toe slechts 1 keer een prijs gewonnen. Dat was enkele 

jaren geleden toen Jan Anne de Boer op de trombone de eerste 

prijs won als solist. Maar deze keer wonnen we niet 1, niet 2 maar 

wel 3 prijzen ! Jan Anne won nu een bronzen prijs als solist, we 

wonnen een bronzen prijs voor het verplichte nummer dat alle 

bands moesten spelen en we wonnen de bronzen spiker voor het 

gehele optreden ! Voor ons voelde het als goud, daar konden we 

dus mee thuis komen, nadat we eerst uitgebreid feest hadden 

gevierd, waarbij bleek dat in de 2 bekers ook bier paste.   

Info & contact:   

Mail naar: 

info@brassbandhalleluja.nl  

Site:www.brassbandhalleluja.nl  

Volg ons op twitter @BBhalleluja  

Of bel 06-13 67 54 99   
 

Info & contact:  

Mail naar info@brassbandhalleluja.nl  

Site:www.brassbandhalleluja.nl  

Volg ons op twitter @BBhalleluja  

Of bel 06-13 67 54 99  

 

 



Toen wij de mars speelden werden we nog getrakteerd op een 

verrassing. De normale verlichting viel uit en in plaats daar van 

konden wij “genieten” van flitsende en constant bewegende 

discoverlichting. En dan valt het niet mee om je muziek te lezen. 

Maar onze dirigent bleef rustig en we hebben de mars uitgespeeld. 

Van de jury kregen we speciale complimenten voor onze 

trombones, onze euphoniums, onze altsectie en onze bugel. Dus 

Petra, je bent vaker welkom bij ons.   

 

 

 Op de foto ziet u, van links naar rechts, Jan Anne de Boer met zijn 

solistenprijs, Tija de Boer met de prijs voor het verplichte werk en 

onze voorzitter Johan Wedzinga met de Spiker voor het geheel.     

Je zou zeggen : nu is jullie prijzenkast nog beter gevuld. Helaas 

hebben we daarbij een probleem omdat vele generaties 

houtwormen zich te goed hebben gedaan aan onze prijzenkast. 

Dus, hebt u toevallig nog een mooie kast die geschikt (te maken) is 

als prijzenkast en die u aan het muziekkorps zou willen schenken, 

neem dan even contact met ons op. Alvast bedankt. En wellicht 

komen we dan bij de overdracht u als dank een mooie serenade 

brengen.      



Op 2 juli hebben we, samen met de brassbands van Rottevalle en 

De Tike, gespeeld bij het Paviljoen aan De Leyen. Dat was een 

prachtige happening. Ruim 60 muzikanten, mooi zomerweer, veel 

publiek en aan het water. Wat wil je nog meer. Dat is zeker voor 

herhaling vatbaar.  

Op 6 juli hadden we, als afsluiting van de repetities, ons interne 

solistenconcours. En ook de jeugd deed daar natuurlijk weer aan 

mee. Prachtig zoals (bijna) iedereen fanatiek op het door 

hem/haar te spelen nummer heeft gestudeerd. En je moet het 

maar durven om voor publiek te spelen. De prijs, een beker die je 

voor altijd op de schoorsteenmantel of in je kamer kunt zetten,  

werd gewonnen door : bij de jeugd Jardi Wester, bij de jeugd die al 

meespeelt met het grote muziekkorps Finnie de Boer en bij de 

senioren door een zeer verraste Gosse de Boer met dochter  

Richtsje, die samen een heel mooi duet speelden.  Jardi en Finnie 

hebben natuurlijk trots de beker de volgende dag geshowd op 

school en dat was helemaal terecht.   

Op onze website staan veel mooie foto’s van zowel 2 als 6 juli. De 

moeite waard om even te kijken.  

Met afstand het belangrijkste “evenement” voor ons dit seizoen 

was natuurlijk het huwelijk op 7 juli van onze voorzitter Johan 

Wedzinga met zijn Lianne. We hebben met veel plezier het feest 

opgevuld met onze muziek en met een mooi lied, solo gezongen 

door Jan Anne, soms geholpen door Alex en bij het refrein deden 

we allemaal mee. De tekst kwam uit de dichtader van Gosse.    

Op 14 juli hebben we het seizoen afgesloten met een heerlijke bbq, 

georganiseerd door Corine en Richtsje, met enige hulp van heit 

Renze en heit Gosse. Het was heel gezellig en, toen het begon te 

regenen, lekker droog en warm in de tent.  

Op 9 augustus waren Jan en Tjits de Boer de Boer 50 jaar getrouwd. 

Natuurlijk hebben we hen een serenade gebracht, want Jan en Tjits 

zijn de trotse stamouders van veel van onze muzikanten. Daarna 

voorzagen Jan en Tjits ons rijkelijk van drank, ijs en eten. Het werd 

een heel gezellige avond.   



 

Wolkom  

Op de Folgerenlaan 75, voorheen Philips, wonen nu Feia Bergsma 

en Istvàn Toth. Het vorige huis in Purmerend is nog niet verkocht, 

dus we zien ze zo nu en dan.  

Istvàn had een eigen bedrijf, Sea Tech International, maar is nu 

gepensioneerd.  

Feia was van veel markten thuis, in de zorg, de handel, op kantoor, 

receptioniste, maar nu ook gepensioneerd.  

  

Op de Knobben 101 voorheen fam. van den Broek,  

wonen nu Janneke de Haan en Thys Metz.  

Zij komen van een flat in Amsterdam.  

Janneke is theaterregisseur en zelfstandig cultureel ondernemer.  

Thys is ingenieur, auto-vliegtuigtechniek en ook ZZP-er.  

Bij zijn opdrachten moet je denken aan het ontwerpen en 

doorrekenen van constructies.  

 

Op deTrilker 12 foarhinne fam. Schagen, wenje no Bert 

(âld Kompenijster) en Neline Nijboer mei de bern Alwin  

( 7 jier)en Jesse (4 jier)   

Bert is timmerman en Nelina is laborante yn Hearrenfean.  

  

Op de Pream 5 , foarhinne Akkerman, wenje no Wiltsje en 

Sietske Siderius út ‘e Rottefalle mei harren famke Elise 

 (1 jier). Wiltsje is logistyk meiwurker by Accell yn’t 

Hearrenfean. Sietske wurket yn de berneopfang yn 

Beetstersweach.  

 

Op de Klamersreed 13, voorheen fam. Kruithof, wonen 

nu Arnout en Chantal Kazemier met de kinderen Jamie 

( 11 jaar) en Keano( 10 jaar).  

Arnout is programmeur en werkt thuis. Chantal is 

huisvrouw. Jamie gaat naar het Liudger en Keano komt in groep 7 

van de Frissel.  

 

 



Wielercomité Drachtstercompagnie  

Voor de 14de keer op rij werd er op zaterdag 17 juni in 

de Kompenije een wielerwedstrijd georganiseerd. Bij de 

heren wist baanrenner Roy Eefting uit Apeldoorn de 

sprint te winnen van zijn collega baanrenner Wim 

Stroetinga. Bij de dames was de Nederlands 

kampioene bij de elites, Tessa Neefjes uit Wervershoof, de 

winnares.   

Bij de heren stonden er maar liefst 98 wielrenners aan de start. Een 

van de bekendste deelnemers was schaatser Kjeld Nuis. Hij 

eindigde als nummer eenentwintig in het grote peloton. Met twee 

teamgenoten in de ontstane kopgroep van negen man dacht 

menigeen in het talrijke publiek dat Wim Stroetinga wel eventjes 

zou gaan winnen. In een schitterende eindsprint was het echter 

ploegmaat Roy Eefting die zijn wiel als eerste over de finishlijn 

drukte. Met Hartthijs de Vries uit Kollum op de derde plaats kregen 

we een prachtig trio op het podium. Zij verdienden de lekkere 

kussen van onze charmante ronde-missen Pytrix Veenstra en Ilja 

Klamer.   

Deze wielerwedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door de 

volgende Kompenijster sponsoren: Slump & Bos, bestratingsbedrijf 

Spoelstra & Nijboer, voegbedrijf Postma & Nijboer, café Aans, 

loonbedrijf F.A. Nijboer, Noord Scooters, Bosma 

Handelsonderneming, partybemiddeling Jan v.d. Veen, Plaatselijk 

Belang, minikraanverhuur J. W. Kats, Bou-mar, Quality Horses, Muds 

audiovisueel, Weet Electro Techniek, Sietze Postma agrarische 

service en Meja bouw. Alle sponsoren bedankt!  

Volgend jaar organiseren we in juni de 13de omloop van de 

Kompenije. Daarna stoppen we als comité met het organiseren 

van wielerwedstrijden. Dit omdat het organisatorisch en financieel 

gezien steeds moeilijker wordt een evenement als deze te 

organiseren.   

Sponsoren, uitslagen en foto’s van ons wielergebeuren zijn te 

vinden op onze website: www.omloopkompenije.nl    Pieter Postma  



 

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 

____________________________________________ 

Middels een ingezonden brief kunt u In deze dorpskrant nader 

kennismaken met onze reserve, c.q. tweede uitvaartverzorgster, 

Hinke van der Meulen-Heidinga.  Eerste contactpersoon bij 

uitvaarten is en blijft Hiltsje van der Brug.   

Tijdens de algemene ledenvergadering is aangekondigd dat we in 

dit najaar starten met onze ledenwerfactie. Dit in samenwerking 

met Twenthe uitvaartverzekering.  In de praktijk betekent het dat 

een vertegenwoordiger van de uitvaartverzekering na een eerste 

aankondiging bij u aan de deur komt om het een en ander te 

vertellen over onze vereniging en de mogelijkheden qua 

verzekering van een uitvaart. Alles is geheel vrijblijvend. Eind 2018 

hopen we de huis aan huis actie te hebben afgerond.  

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.   

 

 

 



Elan uitvaartverzorging  

Graag wil ik mij aan u voorstellen…  

Mijn naam is Hinke van der Meulen- 

Heidinga en vanaf januari 2017 ben ik 

bij u in het dorp voor de 

uitvaartvereniging De Laatste Eer, 

samen met Hiltsje van der Brug als werkzaam als uitvaartverzorger. 

Het bestuur heeft gemeend dat het voor de leden en niet leden 

goed is dat u de vrije keuze hebt over welke uitvaartverzorger u wilt 

gaan inschakelen om u te mogen staan in het regelen van een 

uitvaart. En daarom een korte introductie van mijn kant.  

Sinds 2004 ben ik werkzaam in de uitvaart en acht jaar als 

uitvaartverzorger in loondienst te hebben gewerkt, heb ik in 2012 

besloten om als zelfstandige verder te gaan. Vanaf het moment 

dat u een beroep op mij doet, tot en met de 

afscheidsplechtigheid, zal ik u ondersteunen met ruime kennis en 

ervaring.  Dit met respect voor uw wensen en gebruiken vanuit 

verschillende religies, tradities en culturen en sta ik open voor uw 

eigen invulling en wensen. Afscheid nemen van het leven of 

afscheid moeten nemen van iemand die u lief is, is een ingrijpende 

gebeurtenis in het leven. Het is daarom van belang dat het 

afscheid en de uitvaart plaatsvinden  op een manier die passend is 

bij u en uw dierbaren. Samen met u wil ik zoeken naar die manier 

van afscheid nemen. Hierbij geef ik u, vanzelfsprekend, alle ruimte 

voor uw persoonlijke inbreng. Tevens kunt u met mij een advies- of 

voorgesprek aangaan. Soms kan hieraan de behoefte ontstaan 

wanneer iemand ziek is en het overlijden dichtbij komt. Het 

afscheid wordt bespreekbaar en kan rust geven aan u of uw 

naasten. Ook is het mogelijk om wensen zelf vast te leggen in “Het 

laatste wensenboek”.  

Om mij te specialiseren op het gebied van overledene verzorging 

heb ik een aantal opleidingen gevolgd.  

~ Piëteitsvolle verzorging en eenvoudige restauraties ~ Complexe 

restauratietechnieken ~ Make-up en camouflage.  



In 2007 was ik één van de veertien deelnemers die aan een geheel 

nieuwe discipline in de uitvaartbranche begon n.l. de opleiding 

thanatopraxie (lichte balseming) De theorie heb ik gevolgd aan 

het Erasmus Universitair ziekenhuis in Rotterdam. Voor det praktijk 

ben ik 7 weken in Frankrijk geweest, hier was ook het examen. Sinds 

juni 2008 ben ik gediplomeerd en geregistreerd thanatopracteur.   

Mocht u vragen hebben of wilt u een vrijblijvend gesprek met mij, 

dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.  

06- 30405766 Een hartelijke groet van Hinke, Elan uitvaartverzorging. 

______________ 

 

Emma Jansma   

Feart 12   

15 jier   
  

 Mei wa wennest hjirre?  

  

Mei heit en mem en myn suske 

Hannah (13 jier)  

 Nei welke skoalle giest?  

Nei it Liudger, oan deSplitting, 

de MAVO  

 Wat is dyn leafste fak?  

Biologie, want dat is makkelik, it binne leuke lessen ek praktyklessen 

en .....in leuke docent!  

 Ha jimme ek hûsdieren?  

Ja, twa kninen, in hoanne en in pyk en 6 lytse pykjes.  



 Wat binne dyn hobby’s?  

Geselliche dingen dwaen mei myn freondinnen,  Hiphop,  en ik sit 

op streetdance twa kear wyks en yn it wedstriidteam fan Marum.  

Ik sit ek  graach op social media.   

 Wer hast in hekel oan?  

Oan húswurk meitsje.  

 Bist ek ferliefd?  

Nee, wolris west.  

 Hoe sjocht dyn takomst der út?  

Ik doch straks de oplieding MBO ferpleechkundige en dan 

spesialiseer ik my: kinderferpleegkunde.  

 En oer 15 jier…..dan bist 30 jier  

Wol huisje boompje beestje, mar ik wol der al by wurkje.  

 En ast de baas wiest: wat soest dan feroarje?  

Dat der gjin oarloch meer is, genôch  te iten, dat elts it goed hat 

en: dat der oeral op de wrâld goede soarch is!  

 

 

In verband met vakantie is de huisartsenpraktijk van J.P.Heinstra 

gesloten van maandag 30 oktober - vrijdag 3 november 2017. 

Waarneming: Huisartsenpraktijk De Valom 

                 Valom 17 (0512 - 301202) 

 

Kerstvakantie: 25 december - 1 januari 2018 

 



 

 

 

Agenda PKN 

___________________________________________________________  
 

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

17 sept. 9.30 uur  startzondag m.m.v het korps Halleluja   Ds. J. A. 

   van der Veen – Bosgra,     Thema: Kerkproeverij  

24 sept. 9.30 uur  Heilig Avondmaal    Ds. G Postma, Wâlterswâld  

01-okt. 9.30 uur       Ds. G.J. Arensman, Drachten  

01-okt. 19.30 uur  Dienst van gebed om genezing  Ds. J.A. van  

   der Veen-Bosgra  

08-okt. 9.30 uur       Mw. I. Baron, Bakkeveen  

15-okt. 9.30 uur  Kind School Gezinsdienst  Ds. J.A. van der  

   Veen-Bosgra  

22-okt. 9.30 uur  Fryske tsjinst    Br. H. Bijma  

29-okt. 9.30 uur       Mv. A. Oppewal, Drachten   

01-nov.  19.30 uur  Dankdag voor gewas en arbeid  Br. G. Stienstra  

05-nov.  9.30 uur       Mw. Ds. R. Renooy, Leek   

12-nov.  9.30 uur  Gemeenteviering   Ds. J.A. van der Veen- 

   Bosgra  

19-nov.  9.30 uur        Ds. J. Glas, Kootstertille  


