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“Mei ik út namme fan alle minsken, 

de Barte fan herte lokwinskje?”  
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Wanneer? Wat? Wie? 
17 januari 

20.00 uur 

Klaverjaswedstrijd 

(Kantine) 

v.v. TFS 

18 jannewaris 

20.00 oere 

Toaniel 

(Seal Aans) 

Mei inoar Ien 

25 jannewaris 

20.00 oere 

Toaniel 

 (Seal Aans) 

Mei inoar Ien 

13 februari 

14.00 uur 

Optreden ‘De Nije Knipers’ 

(De Nije Kompe) 

Ouderensoos 

13 maart 

14.00 uur 

 

Beelden en verhalen van 

oud-boswachter Jacob 

Bijlsma (De Nije Kompe) 

Ouderensoos 

10 april 

17.00 uur 

Koffiedrinken en 

broodmaaltijd 

Ouderensoos 

14 juni 10e  Wielerronde Wielercomité 
  
 
 

2014 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  

voor de agenda?  
michelhouwen@hetnet.nl 



 

Van de redactie 
 

De Barte 25 jaar! 

 

Verleden 

Op dinsdagavond 5 februari 1989 werd in café ‘De Nieuwe Aanleg’ 

het eerste exemplaar van de Dorpskrant overhandigd aan Sietske 

van der Vee, voorzitter van Plaatselijk Belang. Een dorpsmedium 

was geboren en volgens Sietske “wer in teken dat ús doarpke 

libbet”. Na een lange voorbereiding werd in november 1988 de 

eerste redactievergadering gehouden met Marina Sierdsma, Dieke 

Dijkstra, Trienke Reitsma, Sjoerd Heddema (penn.), Wieger Terpstra, 

Hans de Jong (hoofdred.) en Michèl Houwen (lay out). Typster was 

Talina de Jong. Het doel van de Dorpskrant was de bewoners 

gevarieerd en kleurrijk te informeren over het wel en wee van het 

dorp. De dorpskrant had nog geen naam, maar al gauw werd dat 

‘de Barte’: een platte, houten brug zonder leuning over een wijk, 

die vaak gebruikt werd door boeren en ‘sutelders’. De Barte wil ook 

een brug slaan tussen Plaatselijk Belang, de verenigingen en de 

inwoners om samen initiatieven te ontplooien voor de leefbaarheid 

van ons dorp en omgeving. De Barte wordt bekostigd uit de 

opbrengsten van de advertenties. De 1e Barte kende 29 

adverteerders en nu zijn dat er 60! 

In nummer 1 werden alle plaatselijke verenigingen voorgesteld, 

stond een lijst van de adverteerders (de meeste van hen 

adverteren nog steeds in de Barte!), een recept (‘Vijfschaft’, een 

éénmansgerecht van bruine bonen, wortel, ui, aardappelen en 

rookworst) en een ‘Sterk Verhaal’ van Wieger Terpstra. Dit 

prachtige verhaal is nogmaals in dit nummer te lezen. 

 

De vormgeving van de Barte is in de loop der jaren veranderd. 

Mede door de computer is er op het gebied van lay-out meer 

mogelijk geworden. Er hoeft niet meer geknipt en geplakt te 

worden en de ‘wrijfletters’ zijn gelukkig ook verleden tijd. Er is vaak 

gesproken over een ander formaat, maar volgens velen is het 

huidige formaat toch handzamer.  

 

 



Heden 

Inhoudelijk is er weinig veranderd, (niet elke verandering is een 

verbetering) maar gelukkig is er nu naast het verenigingsnieuws 

veel ingezonden kopij te lezen!  

Eigenlijk komen er bij de totstandkoming van de huidige Barte nog 

maar 3 mensen kijken: Remko Vogelzang verzorgt de advertenties, 

Hans de Jong regelt de financiën en de contacten met de 

adverteerders en Michèl Houwen zet de Barte inelkaar. Het loopt 

gesmeerd, zodat er geen redactievergaderingen meer aan te pas 

komen.  De 14 bezorgers zorgen er voor dat de Barte op tijd bij u in 

de bus valt. De Barte is sinds kort ook op de site van 

Drachtstercompagnie te lezen. Hopelijk zijn deze inspanningen niet 

voor niets en gaat u er eens rustig voor zitten om de Barte te lezen. 

 

Toekomst 

Op 3 december jl. ben ik naar een bestuursvergadering van 

Plaatselijk Belang geweest om eens van gedachten te wisselen 

aangaande de (nabije) toekomst van onze dorpskrant, mede 

omdat Hans de Jong om begrijpelijke redenen aangegeven heeft, 

per mei van 2014 te willen stoppen. Er zullen dus een paar 

vrijwilligers gezocht moeten worden die 5 keer per jaar een uurtje 

kunnen vrijmaken voor de Barte. Het gaat hier om 2 bezorgers en 

iemand die de ‘kleine nieuwtjes’ wil bijhouden, of een interview wil 

afnemen.  Er wordt vaak gezegd dat het een probleem is om 

vrijwilligers te vinden. Volgens mij valt dat wel mee, maar je moet 

de mensen persoonlijk benaderen en dat gaan we dus ook doen, 

mocht niemand zich spontaan aanmelden. Wel is het  jammer dat 

alleen de mensen die al zo veel doen voor ons dorp vaak bereid 

zijn de helpende hand toe te steken en dat anderen het vaak ‘te 

druk hebben’. Wil jij ons 5 keer per jaar een paar uurtjes helpen? 

Laat het ondergetekende weten! 

 

Geen grote veranderingen, maar mogelijk wel enkele 

vernieuwingen: Wij zitten o.a. te denken aan een column van de 

redactie,  meer aandacht voor het kleine nieuws, een interview, 

een pagina die door de beide scholen gevuld kan worden,  een 

recept en de oude rubriek ‘Wa sil wy hjir ha?’. Heeft u nog ideeën 

of wensen? Laat het ons weten! Eén nieuwe rubriek zult u al in deze 

Barte tegenkomen:  



‘Ik geef het woord aan…..’. Hierover kunt u meer lezen in dit 

nummer. 

 

We hebben het ook nog gehad over het aantal nummers van de 

Barte per jaar. Nu kan het zo zijn dat sommige berichten de datum 

van houdbaarheid hebben overschreden. Dat is jammer, maar 

onvermijdelijk als je weet dat de Barte maar 5x per jaar verschijnt. 

Het lijkt eenvoudig om dan maar 6 of 7x per jaar uit te komen, 

maar dat ligt iets anders, aangezien het financieel ook haalbaar 

moet zijn (of wilt u voor de Barte gaan betalen?). Wellicht zou de 

Barte, als die vaker verschijnt, ook samen kunnen gaan werken met 

het Sportnijs. Of loop ik nu te hard van stapel? 

Hoe dan ook, wij gaan vrolijk verder. Ik wens u ook de komende 25 

jaar veel leesplezier! 

 

Michèl Houwen. 

 

 

Ik geef het woord 

aan…… 
 

Kompenijsters opgelet! 

Vanaf nu een nieuwe rubriek 

in de Barte: “Ik geef het 

woord aan…..”. 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 ik aan het 

eind van dit stukje iemand het 

woord geef 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 Drachtstercompagnie. 

Simpel hé? 

 

Ik geef het woord aan………  

 

Henk de Vries.  

 

Ik wil graag van hem horen 

hoe zijn ‘nieuwe’ baan bevalt 

en hoe het met de Friese 

natuur gesteld is. 

Je reactie zien we graag in 

het volgende nummer van de 

Barte! 

Veel succes Henk. 

 



 

Plaatselijk Belang 
 

Yn ’t foarste plak wolle wy fan PB eltsenien folle “lok en seine“ 

tawinskje foar 2014. 

 

Speeltuin Trilker. 

Omdat de onderhoudstoestand van het speeltuintje nogal wat te 

wensen overliet is er een overleg tot stand gekomen tussen een 

aantal buurtbewoners samen met PB en een beleidsmedewerker 

van de gemeente in de persoon van Sietske Paulusma. Zij heeft o.a. 

in haar portefeuille sport en spel, waaronder ook de ”boarters- 

plakjes” vallen. Bovendien moet vermeld worden dat het 

speeltuintje gebruikt werd als crossbaantje wat de ondergrond van 

het speeltuintje niet ten goede kwam, terwijl het crossen voor de 

jeugd toch ook heel belangrijk is. Gezien de verschillende 

belangen die hier spelen hebben we in ons overleg het volgende 

besloten: we doen voorlopig niets aan de toestand van het 

speeltuintje. En voorlopig betekent hier een half jaar. Een nieuw 

speeltoestel in de vorm van een “uitgebreide” glijbaan zal dit 

voorjaar geplaatst worden. PB neemt hierin het initiatief. Het 

speeltoestel is wel voor ons gereserveerd. En we gaan ervanuit dat 

wanneer er woningen gebouwd gaan worden aan de verlengde 

Wiksel er dan ook een eenvoudige crossbaan gerealiseerd kan 

worden. Over het bovenstaande zijn de buurtbewoners al enige tijd 

geïnformeerd. 

 

Kinderopvang Ús Stekje. 

Gesprekken tussen Cilia Pander en PB hebben ertoe geleid dat met 

ingang van 1 februari 2014  Cilia zal starten met kinder- en 

buitenschoolse opvang in de peuterspeelzaal achter ’t Gebouke. 

Hiervoor hebben beide partijen een contract ondertekend.  Er zal 

in de peuterspeelzaal nog een kleine bouwkundige aanpassing 

moeten plaatsvinden teneinde een slaapplek te realiseren voor de 

kleintjes. Als PB zijn we blij met dit initiatief van Cilia en we hopen 

dat zij in haar opzet zal slagen. Het is voor het dorp een bijzondere 

voorziening met hopelijk een positieve weerslag op ons als inwoners 

en wellicht ook de beide basisscholen. 

 



 

Fallaetswei. 

Terwijl we ons afvroegen of de gemeente nog in 2013 haar 

toezegging gestand zou doen wat betreft de Fallaetswei, stonden 

ze daar opeens: de asfalteerwagens. Na een korte tijd van 

oponthoud voor ons als weggebruikers werd de weg geasfalteerd 

en de drempel een stuk verbeterd. Ook zijn er grastegels 

aangebracht. Bovendien is ook de Alde wei deels geasfalteerd. 

Wat mij betreft een pluim voor de gemeente. 

 

 

Overleg 1 

Op 9 december 2013 is er een overleg geweest tussen de 

werkgroep ‘dorpshuisplus’ samen met PB en twee ambtenaren van 

de gemeente. De gemeente werd vertegenwoordigd door Yvonne 

Hofstee van sport en Rena Ganzinga die o.a. de subsidiepot 

beheert voor dorpshuizen. Bovendien was Sietze van der Weij 

aanwezig als contactpersoon tussen dorp en gemeente. Ook 

wethouder Ketelaar zou aanwezig zijn maar door een misverstand 

in de communicatie heeft zij verstek laten gaan. Dit houdt trouwens 

wel in dat we op 15 januari de presentatie opnieuw doen en dan 

wel in aanwezigheid van de wethouder. 

De werkgroep heeft aan de hand van een keurige powerpoint en 

een duidelijke brochure haar presentatie gehouden. Wellicht u 

bekend van de presentatie op de najaarsledenvergadering. De 

bedoeling was om het plan te delen met de gemeente. Van 

toezeggingen of wat dan ook is in dit stadium nog geen sprake. 

Het past in de procedure van de gemeente om het besluit te 

nemen dat ambtenaren aan dit plan verdere uitwerking mogen 

geven. Wordt vervolgd. 

 

Overleg 2. 

Op 11 december 2013 is wethouder Berenst op bezoek geweest 

samen met onze contactpersoon van de gemeente Sietze van der 

Weij. PB had zoveel mogelijk geledingen op de hoogte gebracht 

van dit bezoek en zij lieten zich allen goed vertegenwoordigen. 

Hulde! We waren blij met deze grote opkomst. We zaten met 20 

personen om de tafel. 

Enkele punten uit dit overleg: de wethouder was benieuwd hoe het 

beviel om als dorp een vaste wethouder te hebben.  



Deze structuur wordt inmiddels ruim drie jaar beproefd. Als reactie 

uit de groep kwam naar voren dat we als dorp en PB heel content 

zijn met onze contactpersoon van de gemeente, Sietze van der 

Weij. Het contact met de wethouder is mooi maar vindt slechts één 

keer per jaar plaats. Maar wel continueren. 

Ander punt: De “klussenploeg” en “Ta jo tjinst” zouden hun 

activiteiten breder kunnen trekken en dan ook onder één naam 

verder kunnen gaan met hun activiteiten, want dat zij zinvol zijn 

voor het dorp staat buiten kijf. 

De vertegenwoordigers van de Friese Wouden opperen de 

mogelijkheid van een medicijnpunt en een spreekuur van de 

wijkverpleegkundige hier ter plaatse. Piet Vlieg als 

vertegenwoordiger van de ouderensoos zal deze opmerkingen 

meenemen. 

Als laatste punt: de gemeente heeft te maken met een bezuiniging 

vanuit het Rijk met 40% . Dit heeft zeker ook effect op de zorg die 

de gemeente kan en moet aanbieden aan haar inwoners. Nieuw 

in dit verband is het instellen van de gemeente van 

‘gebiedsteams’. Zo’n team zou breder en makkelijker inzetbaar 

moeten zijn in een groter gebied. 

 

S. Wijbenga (secr.). 

 

 

Turftraperke 

 
 

Lâns dizze  wei wolle wy eltsenien betanke foar it meilibjen  

nei it ferstjerren fan 

 

Goaitzen 

 

De protte kaarten, de protte minsken tiidens it kondolearjen  

en de besite hawwe ús goed dien. 

 

Klaasje de Meer en bern. 

 

 

 



 

 

Van onze wijkagent  
 

Misdadigers slaan juist nu hun slag. Wijkagent: ‘Geef ze geen kans!’  

 

Het is weer vroeg donker. Dat weten helaas ook straatrovers, 

woninginbrekers en overvallers. Die slaan juist in de donkere dagen 

hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?  

 

Bij Manon van Wel (32) werd vijf jaar geleden ingebroken. Ze was 

niet eens thuis toen de inbreker zijn slag sloeg. En de crimineel had 

“slechts” een laptop meegenomen, zegt ze. Toch heeft ze drie jaar 

lang heel slecht geslapen. ‘Het is het idee dat iemand bij je thuis is 

geweest.’  

Hoewel ze na de inbraak meteen goede sloten op de deur heeft 

laten zetten en alle preventietips ter harte heeft genomen, voelt 

Manon zich nog steeds niet altijd veilig in haar eigen huis. 

 

Ingrijpend 

De politie weet hoe ingrijpend een 

woninginbraak is. Net zoals straatroven en 

overvallen. Niet voor niets zet de politie alles 

op alles  om juist deze misdaden op te 

lossen en de daders te pakken. Volgens 

wijkagent Gea Kootstra is dit een topprioriteit 

van de politie en is het belangrijk dat 

inwoners ook zelf maatregelen treffen. Vooral 

van oktober tot maart, want dan zijn 

inbrekers, straatrovers en overvallers extra 

actief.  

 

Gea Kootstra: “De verhalen zijn soms hartverscheurend. Slachtoffers 

voelen zich zo bedreigd. Ouderen durven niemand meer binnen te 

laten en gaan de straat niet meer op. Maar ook jongeren die op 

straat of in het openbaar vervoer hun mobieltje gebruikten toen 

het werd afgepakt, zijn helemaal van slag. Zeker als er geweld bij 

te pas kwam.”  

 



 

Preventie 

De wijkagent en haar collega’s zitten er bovenop.  

“We moeten een vuist maken. Samen met de gemeente, 

woningbouwverenigingen, het Openbaar Ministerie en natuurlijk 

met de bewoners en ondernemers zelf. Want niet alleen zitten we 

de daders op de hielen en gaan ze de cel in, het gaat er vooral 

om dat je zo veel mogelijk voorkomt dat je slachtoffer wordt. De 

meeste inbraken gebeuren nog steeds bij mensen die hun deuren 

en ramen niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur 

hebben of die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn. Met de rolluiken 

naar beneden, een stapel post in de gang en de gordijnen dicht.”  

 

Bel 112 

Tot slot heeft de wijkagent nog een belangrijk punt. “Hoort of ziet u 

iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een persoon op 

de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel 

direct 112. We kunnen beter een keer te veel komen dan een keer 

te weinig!” 

 

Preventietips 

Inbraak voorkomen: 

 Zorg voor goed hang- en sluitwerk 

 Sluit deuren en ramen af, ook als u even naar boven loopt 

 Installeer buitenverlichting met bewegingsmelder  

 

Overval voorkomen: 

 Stimuleer pinbetalingen 

 Maak een draaiboek voor wat te doen bij een overval 

 Toch een overval? Volg het ‘RAAK’ principe:  

Rustig bljiven, Accepteren van de situatie, Afgeven van het 

gevraagde, Kijken 

 

Straatroof voorkomen: 

 Houd je tas altijd dicht, met de rits naar je toe 

 Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand 

 

Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl 

 

 

http://www.politie.nl/


 

 

Ingezonden  
 

Krimp yn kafee Aans, 27 novimber. 

 

It is alwer in setsje lyn, Krimp yn kafee Aans mei Anke Bijlsma en 

Gerrit Haaksma. 

Anke en Gerrit hawwe ús dy jûn meinaam nei kafee De Bûnte Bok, 

en ús fermakke mei in grut tal belibbenissen fan in tal besikers fan it 

kafee, bygelyks, in klusjesman, dy’t it Frysk en Hollânsk troch elkoar 

hinne hussele en hieltyd rôp; ”Da’s lache man!” Fansels de kastlein 

en kastleinske fan kafee De Bûnte Bok en net te ferjitten…….Eabe 

en Gelfke… 

Witte jimme noch dat ik yn’e Barte fan earder jimme nijsgjirrich 

makke hie mei de fraach wa beiden as der sà moai op portret 

setten wiene? 

Eabe en Gelfke dus…, broer en suster, twilling, âld feint en âld faam 

dy’t harren jierdei hâlde sille yn kafee De Bûnte Bok! 

 

Wat hawwe wy in machtich moaie jûn hân mei in moaie ynrjochte 

seal wêr’t plak wie foar sa’n 100 minsken. Wy waarden oan de hân 

naam en fergeaten hast dat wy nei in stik sieten te sjen, sà as 

fansels giene de besikers fan De Bûnte Bok op en wer ôf en yn in 

poep en in skeet stie der wer in nije besiker, net te leauwen! 

En guon fan it publyk  ‘spilen’ mei de typkes yn it stik mei as 

‘gastspiler’ want sa koene jo it al hast sizze, efkes op in boek passe, 

it portret efkes fêsthâlde, as 

riede hokker Psalm as Eabe 

bedoelde… 

As jo earne foaroan sieten 

no…dan koene jo dus it ien 

as oar ferwachtsje, en dan 

oerdriuw ik net…geweldich! 

Al mei al in tige noflike jûn 

hân want siz no sels;  

‘Dat was lache man..’! 

 

Hiltsje.  

 



 

Ingezonden  
 

Doarpshelp  ' Ta jo tjinst' 

  

Langs deze weg willen we iedereen een gezond en gelukkig nieuw-

jaar toe wensen. 

En dan moeten we eerst een misverstand uit de weg ruimen, nl. dat 

deze dienst alleen voor leden van de kerk zou zijn! 

Ta jo tjinst is voor alle dorpsgenoten!!! 

Door ziekte van Klaas van Kalsbeek is Ietzen Drost bereid deze plek 

op te vullen. Ook willen wij een oproep doen aan alle mensen die 

nog mobiel zijn en in staat hulp te bieden aan hen die dat nodig 

hebben. 

 

U kunt zich aanmelden bij: 

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

2e coördinator: Ietzen Drost                       tel:0512-341717 

  

Tenslotte willen we Klaas bedanken voor het vele werk dat hij heeft 

gedaan, en wensen we hem en zijn familie sterkte en geduld toe in 

deze moeilijke tijd. 

 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

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

2e coördinator:  Ietzen Drost   tel: 0512-341717 

 

 

 

 

Ingezonden  
 

De opbrengst van de collecte voor het Diabetes Fonds in 
Drachtstercompagnie was € 736,20  

Alle medewerkers hartelijk dank. 

 

 



 

Ingezonden  
 

15 november 2013: Open dag bij Renze en Anja de Boer 

 

Investering in de nieuwe moderne stal voor vleeskuikens verhoogt 

het dierenwelzijn. En dat geeft het positieve gevoel dat je als 

‘pikeboer’, als ondernemer en bedrijfsmanager verantwoord bezig 

bent met het uitvoeren van je beroep.  

 

Twee jaar terug nam Renze de Boer het besluit om te stoppen met 

het melkveebedrijf. “Sinds 1964 had het bedrijf een tweede tak, de 

kuikenmesterij. Door de jaren heen werd de melkveehouderij 

eigenlijk de tweede tak, de bedrijfsomvang was gewoon te klein en 

leverde te weinig rendement op.  

Renze, de vierde generatie van familie De Boer, heeft afstand 

genomen van de koeien. Een beetje moeilijk, dat wel. Maar ja, het 

is belangrijk om keuzes te maken.”  

Ruim 400 mensen kwamen naar de open dag van Renze en Anja 

de Boer, aan de Fallaetswei, nadat de trotse en plezierige beppe 

Rienkje de Boer - v.d. Mei, als 90 jarige de officiële openings-

handeling had verricht. 

 

 
 

 



It nijste fan’t nijste 

De wet- en regelgeving, die steeds maar weer wordt 

aangescherpt, mag dan door veel ondernemers als lastig en 

hinderlijk worden ervaren, Renze ziet het meer als een uitdaging. 

De nieuw gebouwde stal voldoet dan ook voor 100 % aan de 

huidige normen die worden gesteld. In het verleden ging men uit 

van de stankcirkel. Deze werd gemeten vanuit het midden van de 

stal. Vanaf 1998 werd de emissie-uitstoot gemeten vanuit de 

ventilatoren, aan de achterkant van de stal, het punt dat het 

verste verwijderd was van huizenbouw. 

Momenteel spreekt men van geurodeurs. De modernste 

computermodellen berekenen de geurodeurs. In 2011 werd deze 

regel van toepassing en de ventilatoren zitten nu in de nok van de 

stal. De klimaatscomputer in combinatie met de verwarming en 

ventilatoren, zorgt voor geur- en ammoniak reductie, en ten 

opzichte van het verleden zijn deze hierdoor gehalveerd.   

 

Europese regelgeving  

In de nieuwe stal is plek voor 48.800 vleeskuikens. Gemiddeld krijgen 

20 kuikentjes een plekje op een vierkante meter. Voorheen waren 

dit er nog 24. Als deze zijn afgemest mag dit aantal maximaal 

samen 42 kg wegen. Volgens Europese regels wordt dit gewicht 

teruggebracht naar 39 kg. “Dit hoeft echt niet nadelig te zijn voor 

de opbrengst. Meer ruimte bevordert het dierwelzijn en dat 

betekent dat ze het ook beter zullen doen.” 

De mestperiode duurt ruim zes weken en gedurende die tijd krijgen 

de kuikens drie verschillende soorten voer voorgeschoteld. Via het 

drinkwater worden de kuikens ingeënt tegen NCD-vogelpest en 

gumborro (ook een soort vogelziekte). Dat dit allemaal 

geautomatiseerd is hoeft eigenlijk niet eens te worden genoemd.  

Toch is er niets minder waar, als je denkt dat er dan geen werk 

meer is.  

Belangrijkste is misschien wel het spreekwoord dat zegt ‘het oog 

van de meester maakt het paard vet’.  

Het is gewoon noodzakelijk dat twee maal daags ‘de ronde’ door 

de stallen wordt gedaan. Zieke, of al dode kuikentjes moeten 

worden verwijderd. Krijgt de hele koppel bijvoorbeeld last van 

infectie aan de luchtwegen dan moet de dierenarts worden 

ingeschakeld.  

 



 

Topdrukte  

Is de tijd aangebroken 

dat de kuikens 

afgeleverd kunnen 

worden, dan komen 

de ‘pikefangers’ in 

actie. Dit gebeurt tot 

op heden nog altijd 

met mankracht. 

Voordat ze arriveren is 

er al veel voorwerk 

verricht wat planning 

betreft. Denk hierbij aan vervoer, de slachterij, afvoer van mest, 

etc. Alle kuikens worden geëxporteerd.  

De kuikens zijn, bij wijze van spreken, nog niet eens het hok uit, of 

de shovel is al aan het werk om de mest uit te rijden en af te 

voeren. Renze is hierop echt gefocust, hij wil de minst mogelijke 

overlast voor onze dorpsbewoners garanderen.  

Wat de afvoer van mest betreft heeft Renze een 10-jarig contract 

afgesloten met een fabriek in Moerdijk, waar groene stroom wordt 

opgewekt door verbranding van o. a. ook deze aangevoerde 

mest.  

 

De eindfase 

Helaas is deze nog niet helemaal in zicht. Momenteel wordt een 

bestaande stal gerenoveerd en uitgebreid. Als alles klaar is dan 

kunnen er totaal 120.000 vleeskuikens worden gehuisvest.  

En dan nog de opruimingsplicht.  

De nu nog bestaande oude Hollandse- en loopstal, zullen worden 

gesaneerd. Dit gebeurt niet zomaar even. Verschillende instanties 

hebben zich hierover gebogen, namelijk de Welstandscommissie, 

Hûs en Hiem en de provinciale instantie Nije Pleats.  

De Boerderij van Renze en Anja is voor ons dorp gezichtsbepalend 

en dat betekent dat ze verplicht zijn de boerderij terug te brengen 

in oude staat. 

En dat belooft wat moois! Alleen, we moeten nog even geduld 

hebben.  

 

Wieke de Boer (foto’s: Jan Eijer). 



    

Krijt uw topje 

 
25  JAAR Kerstbiljarttoernooi  voor  De Kompenije 

 

Al voor de vijfentwingstigste keer heeft biljartvereniging Krijt Uw 

Topje op 19 en 20 december 2013 weer haar kerstbiljarttoernooi 

voor De Kompenije in Café Aans georganiseerd. Een kleine vijftig 

biljarters, leden en niet-leden (de zogenaamde cafébiljarters) 

streden beide avonden in een gezellige sfeer bij Geert en Tineke 

om de bekers (gesponsord door voegbedrijf Postma & Nijboer) met 

voor de winnaars ook nog een vleespakket, beschikbaar gesteld 

door Geert en Tineke. De hoogste serie in dit toernooi werd 

gemaakt door Geert-Willem Nijboer, namelijk 13 caramboles. De 

finale rondes in beide groepen werden middels een “best of three” 

beslist. Twee avonden biljarten resulteerde in de volgende uitslag: 

 

Leden/Clubbiljarters: 1e prijs: Sietse van der Velde 

    2e prijs: Hans de Boer (rectificatie) 

    3e prijs: Gerrit Pander (rectificatie). 

     

Niet-leden/Cafébiljarters: 1e prijs: Elias Krans  

    2e prijs: Stef van Meerveld 

    3e prijs: Keimpe Bouma. 

 

Het kerstbiljarttoernooi 

2013 voor De Kompenije 

en de door de 

biljartvereniging beschik-

baar gestelde wissel-

beker werd in de grote 

finale gewonnen door  

Sietse van der Velde, die 

na eerst  remise te 

spelen in tweede 

instantie  Elias Krans in de 

vroege uurtjes versloeg. 

 



Het kerstbiljarttoernooi voor De Kompenije en  het regionaal 

driebanden toernooi/3-banden “Kerst” toernooi is ook dit jaar weer 

mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren. 

 

Dank aan onze sponsoren: Muds Audio Visueel; Reinold Hiemstra 

tegelwerken; Dijk Timmerwerken; Minikraanverhuur J.W. Kats; Attent, 

Bouke en Grietsje Haverkamp; Partybemiddeling Jan van der Veen;  

Slump & Bos woninginrichting; Café Aans, Geert en Tineke; 

Voegbedrijf Postma & Nijboer; Klus- en Bestratingsbedrijf B. de Boer; 

Bosma handelsonderneming;  

Fa. Nijboer Grondverzet & kraanverhuur; Pluimveebedrijf J.W. van 

Koot; Frits Kats Bouwservice; Bestratingsbedrijf Paulusma & van der 

Veen; Landbouwmechanisatie- en installatiebedrijf G. Sinnema; 

Manuele praktijk Anna en BOU-MAR, Drachtstercompagnie. 

NoordScooters, Mitra en Kamsma schoenen, Drachten. PieBro 

mechanisatie/staalconstructie en Bellezza Haarmode, Ureterp. 

Café Sportlust en Zelfbouwbegeleiding Bron,  Houtigehage. 

De Barbecue Gigant, Boelenslaan. 

Bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer, Surhuisterveen. 

Zadel-/Tuigmakerij Albert Jeensma, Frieschepalen 

 

Biljartvereniging Krijt Uw Topje hoopt ook in 2014 weer met 

medewerking van deelnemers en sponsoren het  26e 

kerstbiljarttoernooi en driebanden-toernooi te kunnen organiseren. 

 

Voor een ieder namens de vereniging een gelukkig maar vooral 

een gezond 2014 toegewenst. 

 

Namens het bestuur en toernooicommissie: Piet Straatsma, voorz. 

 
 
 

Krijt uw topje 
 

Het 3-banden ‘Kerst’ toernooi 

 

Op zondag 22 december is weer het jaarlijkse biljarttoernooi 3-

banden gehouden. Bij Geert & Tineke in Café Aans was het weer 

een gezellige drukte. Dit jaar hadden we een deelname-aantal 



van 64 spelers. Helaas vielen enkele deelnemers af door 

persoonlijke- en/of familie-omstandigheden. Maar gelukkig konden 

we een beroep doen op enkele reservespelers die na een 

telefoontje op kwamen draven. Mede dankzij hen is het toernooi 

geslaagd, jongens bedankt (o.a.: P. Postma, R. Hiemstra & J. Dijk) 

Zo blijkt wel weer dat je ook altijd één of meer reservespelers achter 

de hand moet hebben. Na een vertraagde start ging het om 11 uur 

dan eindelijk los. In de eerste ronde vielen er gelijk al een aantal 

hoge scores te noteren van boven de 10 caramboles in 15 beurten. 

Er was zelfs 1 die meer dan 1 gemiddeld speelde met 18 

caramboles. Echter in de tweede ronde verloor hij van onze lokale 

invaller P. Postma. Zo bleek wel weer dat een ieder van iedereen 

kon winnen. Het is maar net wat er op tafel blijft liggen, en een 

beetje geluk kan ook nooit kwaad. Aan het eind van de middag 

bleek al snel dat niet iedereen constant een topprestatie kon 

leveren. Zij die zich niet optimaal concentreerden werden al snel 

van de tafel gespeeld. In de vierde ronde werden helaas de 

laatste 3 Kompenijsters ook uitgeschakeld. Toch wisten D.J. Bousma, 

W. Kats en P. Postma de laatste 24 te halen, een knappe prestatie 

in dit veld van sterke deelnemers. 2 Rondes verder werd duidelijk 

wie de prijzen zouden verdelen. Uiteindelijk speelden om de derde 

plaats H. Tel uit Frieschepalen en J. Boonstra uit Ureterp. Deze won 

Boonstra met 10 tegen 8. Wederom hoge scores. In de finale 

speelden K. de Bruin uit Boerum tegen M. Sinneghe uit Leek. Hierin 

was het even spannend maar al snel werd duidelijk dat Melle 

Sinneghe niet tegen het geweld van Klaas de Bruin was 

opgewassen. Klaas won overduidelijk met 10 tegen 2. Helaas kon 

Melle geen tegenstand meer bieden. “De koek was op”, zei hij.  

Na de prijsuitreiking werd de zeer geslaagde zondag afgesloten 

met een gezellig stukje ‘live’-muziek verzorgd door Kris Jager en zijn 

vader, aangeboden door Geert & Tineke. Iedereen heeft weer 

genoten van een zeer geslaagd toernooi, en als de spelers 

tevreden zijn, zijn wij (de organisatie) het ook. We kijken al weer uit 

naar het toernooi van volgend jaar. Vele spelers verkondigden om 

dan ook weer te komen. “En dan met nog meer spelers, want wat 

was het weer gezellig hier”. Wij hebben het met veel plezier 

georganiseerd. Graag tot volgend jaar. 

 

H. Bouwer (bestuurslid Biljart Vereniging Krijt Uw Topje). 

 



 

Wielercomité Drachtstercompagnie  
                                                 

Activiteiten 2014 

 

In maart bestaat het wielercomité al weer tien jaar. Dat 

betekent dat 2014 in het teken komt te staan van ons 

jubileum. Het betekent echter niet dat we extra 

activiteiten gaan organiseren. Wel zullen we wellicht via o.a. de 

website extra aandacht besteden aan de sponsoren en vrijwilligers 

die dit jaarlijkse wielergebeuren allemaal mogelijk hebben 

gemaakt. 

In 2013 organiseerden we voor de eerste keer een ATB toertocht. 

Ook in 2014 staat deze weer op het programma. Begin april hopen 

we deze toertocht weer in samenwerking met Geert & Tineke te 

kunnen organiseren. Verder staat op zaterdag 14 juni a.s. de 10de 

omloop van de Kompenije gepland. Naast de heren komen dit jaar 

ook de dames aan de start.  

 

Informatie m.b.t. het wielergebeuren is te vinden op onze website: 

www.omloopvandekompenije.tk  

 

Namens het wielercomité,  

Pieter Postma.   

 

 

 

Mei Inoar Ien 
 

Yn de foarige Barte ha ik oankundige, dat ik jim dizze kear wat 

mear fertelle soe oer de ynhâld fan it toanielstik, wat Mei Inoar Ien 

dizze kear foar jim ynstudearret. 

Mar eins wol ik der net safolle oer kwyt, want dan soe ik fiersten te 

folle ferklappe. Wat ik der dan wol oer kwyt wol? 

No it stik draacht de titel: 

 

In Ferhuzing en oare ûngemakken 

 

It is skreaun troch Carl Slotboom en ferfryske troch Abele Krist.  

http://www.omloopvandekompenije.tk/


De skriuwer Carl Slotboom stiet bekind om syn doldwaze kluchten, 

dy’t bol steane fan hilariteiten. No, dy wissichheid kin ik jim dizze 

kear ek jaan. Ach, dan dochs noch in lyts tipke fan de sluier…….. 

It echtpear Rimer en Durkje keapje in âld, mar foarnaam, hearehûs. 

Dit hûs hat in ferline, dus der bart fan alles. En mear gean ik echt 

net fertellen. 

Op de foto kin jim oan de gesichten wol sjen, dat se in bulte wille 

hân ha op de repetysjes en ik beloof jim, dat jim dat op de útfiering 

ek ha sille. 

 

 
     

       Efter: Marjan, Tseard, Jan B, Klaskehil, Jan vd V, Petra, 

 Trienke en Joukje. 

 Oerdwers: Douwe 

      Foar: Riet 

 

Der dogge dus fertroude gesichten mei, mar ek leden, dy’t foar’t 

earst,  as nei lange tiid wer ris mei dogge yn it  grutte stik. 

 

De útfiering  is op 18 en 25 jannewaris om 20.00 oere yn seal Aans. 

Kaarten yn it foar binne te krijen by Gauke en Anny. 

Dus net stinne, mar hinne en lit jim ferrasse! 

 



 

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 
 

Op vrijdag 20 december zijn we als vereniging weer met de groep 

vrijwilligers van onze vereniging bijeen geweest. Voor ons is dit een 

traditie: een traditie die we zeker in ere moeten houden. We zijn 

namelijk blij met onze groep vrijwilligers die in droevige tijden voor 

een geringe vergoeding voor onze dorpsgenoten klaar staan. Een 

hapje en een drankje hebben deze mensen dus zeker verdiend. 

Want wat is een vereniging zonder vrijwilligers……. Menig 

uitvaartvereniging heeft te weinig vrijwilligers en dan moeten er 

mensen ingehuurd worden om een uitvaart te kunnen verzorgen. 

Bij sommige verenigingen wordt de gehele uitvaart aan derden 

uitbesteed. Dit betekent tevens dat bij die verenigingen de kosten 

van een uitvaart nogal wat hoger liggen als bij ons. 

Ik weet dat uitvaartverenigingen in de omgeving jaloers zijn op het 

feit dat wij zoveel vrijwilligers hebben. Ook is men jaloers op het feit 

dat wij een eigen begraafplaats hebben en dat we deze met zijn 

allen onderhouden. Dit willen we graag zo houden en daarom ben 

ik blij dat Jaap Veenstra vanaf heden als drager inzetbaar is. 

Verder ben ik blij te kunnen melden dat het grafdelven vanaf 

heden door onze groep dragers wordt opgepakt. De “oudjes” 

zullen het de jongeren moeten leren. Dit kan alleen in de 

Kompenije! 

 

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

www.dledrachtstercompagnie.nl  

Jaap Veenstra heeft onlangs de website aangepast, m.a.w. het is 

zeker de moeite waard om hier eens maar te kijken. 

 

 

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie 

Bode: Hiltsje van der Brug 

Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar) 

 

Namens het bestuur, 

Pieter Postma (voorzitter). 

 

 

http://www.dledrachtstercompagnie.nl/


 
 

 

 

 

 
 

Algemeen. 

Wat een mooie reacties in de vorige Barte op ons concert van 26 

oktober. Dat doet ons als muzikanten goed en dan weten we ook 

weer waarvoor we zo hard hebben gestudeerd. 

Meestal kunnen,  als we in het dorp spelen met bijvoorbeeld Sint 

Maarten of bij de intocht van Sinterklaas, alle muzikanten er dan 

niet bij zijn zodat we dan niet helemaal compleet zijn maar bij een 

concert zijn we dat natuurlijk wel en dan krijgt u ook een goede 

indruk van de brassband en van de mogelijkheden die we hebben. 

Dit jaar hebben we overigens weer met veel plezier gespeeld op 11 

november,  bij de intocht van Sinterklaas en bij de Kerstfair. 

Verder hebben we kunnen spelen bij de inwijding van de nieuwe 

kippenloods van  Renze de Boer, die samen met de dochters 

Minke, Tjitske en Corine lid is van onze brassband. De loods ziet er 

prachtig uit, de modernste snufjes zijn toegepast. De kippen die 

daarin mogen lopen kun je met recht bofkippen noemen.  

 

Kerstconcert. 

Voor het eerst op de manier zoals we het nu hebben gedaan, dus 

met vooraf chocolademelk, koffie, thee en de echte Krystbôle.  

Dat zorgde voor een leuke sfeer. De bijdrage van de jeugd was 

ook prachtig, de 3 slagwerkers (Isa, Jelmer en Jan-Jille) sloegen er 

lustig en prima in de maat op los. De reacties waren ook heel erg 

goed. Dus wellicht komt er volgend jaar een vervolg.  

 

Boekjes met kortingsbonnen. 

De actie loopt prima. Mocht u nog geen boekje hebben gekocht 

maar het muziekkorps op die manier wel willen steunen dan brengt 

Jan de Boer (tel. 342307) graag alsnog één of meerdere boekjes bij 

u.  

 

 Info & contact: 

 Via de website: www.brassbandhalleluja.nl 

 of stuur een mailtje: info@brassbandhalleluja.nl. 

en volg ons ook op twitter @BBhalleluja 
 

Brassband halleluja 
 

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


De boekjes kosten u  € 5,- per stuk maar door gebruik te maken van 

de kortingsbonnen kunt u een veelvoud van dat bedrag 

terugverdienen. 

 

Donateurs. 

Wij hebben gelukkig een vaste schare donateurs die voor ons heel 

belangrijk is, maar er kunnen natuurlijk altijd meer donateurs bij. 

Mocht u nog geen donateur zijn, het muziekkorps wel een warm 

hart toe dragen en ons graag horen spelen (dat laatste is overigens 

niet beslist noodzakelijk) dan zouden we het op prijs stellen 

wanneer u contact met ons op neemt. Wij maken het dan graag 

verder met u in orde. Hoe u ons kunt bereiken staat boven dit 

artikel of telefoon 06-15864098. 

 

Onze agenda. 

In 2014 doen we ook weer mee aan het MOK-festival. Dat is een 

festival waarbij muziekkorpsen uit de Gemeente Smallingerland van 

zich laten horen. Dat festival  is op 8 februari en het wordt 

waarschijnlijk gehouden in de zalen van It Wiid in Eernewoude.  

Eerste Paasdag zullen we de Kerkdienst weer gaan begeleiden. 

Ook doen we in april weer mee met het Gouden Spiker festival in 

Ureterp. In 2012 won onze trombonist Jan Anne de Boer daar zelfs 

de solistenprijs, echt een hele prestatie. 

Op Hemelvaartsdag mogen we weer de morgendienst  bij 

Strandheem begeleiden.  

 

Tot slot : 

Wij wensen u en allen die u lief en dierbaar zijn, toe, dat het nieuwe 

jaar voor u het goede gaat brengen en ook datgene dat u er van 

verwacht.     

 

 

Korfbalclub T.F.S. 
 

Winterfair 2013 

 

 Na weken voorbereiding  was het dan zover: de eerste Winterfair 

georganiseerd door de kv TFS. Best spannend, zouden er wel 

mensen langs komen en hoe zou het weer zijn? 



De week voorafgaand aan de fair moesten er eerst de nodige 

kerststukken gemaakt worden, de groenknippers hebben prachtig 

groen voor ons geknipt en na 7 dagen hard werken hadden we 

104 kerststukken klaar voor de verkoop.  Op donderdag zijn de 

mannen aan het werk gezet om de partytenten van Jan v/d Veen 

op te bouwen. De hele vrijdag zijn we bezig geweest met het 

inrichten van de stands, en om het terrein in kerstsfeer te brengen. 

 

En dan is het zover, de 

eerste bezoekers komen al 

voor 16.30 uur, omdat ze 

graag eerste keus willen 

hebben uit de kerststukken. 

We krijgen veel reacties dat 

we mooie stukken hebben 

en dat er veel variatie is.  

Maar er was meer dan alleen 

kerststukken. Bij binnenkomst 

werd je verwelkomd door de 

Kerstman en voor een euro kon 

je met hem in de arrenslee op 

de foto. Leuk voor een 

kerstkaart. Hier werd niet alleen  

gebruik van gemaakt door de 

kinderen, ook menig 

volwassene  was enthousiast en ging met de Kerstman op de kiek. 

 

 

Verder was er een levende 

kerststal aanwezig  die door de 

leden werd bemand. Sicco 

Douma had de ezel beschikbaar 

gesteld en de Ferklaaikoer de 

kleding (hier zijn wij hun heel 

dankbaar voor), want het plaatje 

van winterfair is natuurlijk niet 

compleet zonder kerststal. 

 



Verder hadden de A’s en B’s de caviabak in beheer: de bezoekers 

konden een plankje met een nummer kopen, liep de cavia in jou 

nummer dan had je prijs, je 

mocht van een tafel zelf 

een prijs uitzoeken. De 

cavia en de B’s hebben 

goed hun best gedaan en 

voor de club veel geld 

binnengehaald.  

Dan waren de D’s ook zeer 

fanatiek aan het bakken: 

nieuwjaarsrolletjes, menig fair 

bezoeker heeft hier een of 

meerdere van gekocht, ze 

waren dan ook erg lekker, je 

kon proeven dat ze met liefde 

waren bereid.  

 

Ook de vogelwacht verleende hun medewerking: promootte hun 

werkzaamheden en verkochten tal van vogelproducten, 

vogelhuisjes, vogelvoederplanken en vogelcupcakes. Harrie en 

Alfred hadden hun best gedaan om voldoende zweedse fakkels te 

maken voor de verkoop. 

De beide zorgboerderijen hadden hun cliënten aan het werk gezet 

om tal van leuke spullen te verkopen.  Ook Hiltsje en Folkje hadden 

diverse snuisterijen in de 

verkoop.  

En dan de ‘Vrouwen van Nu’ 

die graag wat meer jongeren 

bij hun team willen, kwamen 

hun clubje promoten, maar 

wat voor ons als kv nog 

belangrijker was, is dat ze hun 

verkoopopbrengst aan de kv 

hebben geschonken.  



Dit was een bedrag van 100 euro!  Voor ons was dit natuurlijk 

helemaal top. 

En dan was er voor de mensen die honger kregen ook nog de 

poffertjes van de v.v. TFS, de erwtensoep van kv TFS en de 

hamburgers van Jan v/d Veen. Had je meer behoefte aan een 

drankje dan kon je bij Monique, Lucy en Attie terecht, deze dames 

hadden zich in de voorbereiding spontaan aangeboden om de 

bardienst te draaien.  

Dames bedankt. 

Mindert Kats had voor deze 

gelegenheid een speciale film 

samengesteld, met beelden die 

nog nooit eerder vertoond waren, 

menig bezoeker zag zichzelf of 

andere bekenden voorbij komen. 

Mocht iemand de film willen 

bestellen dan kan dat bij Mindert Kats. 

Rond de klok van 19.00 uur kwam de muziekvereniging nog met 

een muzikale opluistering. Helaas was toen de grootste drukte al 

voorbij, waardoor ze voor slechts een enkeling  speelden. 

Tot slot konden de kinderen 

nog een workshop cupcakes 

versieren volgen.  

 

Kortom, voor jong en oud was er 

wat te doen en gelukkig kwam 

ook jong en oud op de fair af.  

Wij als commissie kunnen tevreden terugkijken op een zeer 

gezellige en geslaagde fair en willen iedereen bedanken die een 

steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze gezellige dag, 

die zeker voor herhaling vatbaar is.  

De foto’s geven een impressie van de fair. 

Namens de faircommissie, Annemiek.  

 



 

         Peuters en groep 1  

 
Dinsdagmiddag van 

15.15 – 16.00 uur 

in de sporthal van 

Drachtstercompagnie 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterke ferhalen……? 

 
In het eerste nummer van de Barte –en er zouden nog vele volgen- 

stond onderstaand ‘Sterk Ferhaal’ van Wieger Terpstra. 

 

In jier as wat ferlyn siet in ploech jagers earne yn in kroech te 

swetsen en te ligen dat de nekken harren der oer rikken. It wienen 

guon út alle kontreijen. No siet der ien man by, hy kaam fan’e 

Kompenije, dy hie de jûns hast neat sein. Op it lêst frege ien him: 

“Jo jeije dochs ek? Fansels jei ik”, antwurde de man. ”Mar al dy 

ferhalen dy’t jimme hjir fertelle, dat is my de muoite net wurdich. Se 

sille wol wier wêze, mar as ik jimme fertel wat er by ús op ‘e Skieding 

bard is! Jimme soenen my grif net leauwe.  

7 januari 

21 januari 

4 februari 

18 februari 

4 maart 

18 maart 

1 april 

15  april 

6 mei 

20 mei 

3 juni 



Wat is dat dan wol?”, fregen de oaren. Earst draaide hy der wat 

omhinne, mar op it lêst sette hy út ein: 

 

“Jierren lyn ha der yn ’e Kompenije trije mannen wenne, dat wiene 

de tûkste jagers yn de fiere omkriten. Wat dy trije mannen koenen, 

dat die gjin inkeld minske harren nei. No moast net healwizer”, 

seiden de oaren en se woenen en soenen der mear fan witte. Doe 

kaam it ferhaal: 

 

“Der wie in bline man, in lamme man en in man dy ’t altyd neaken 

rûn, om’t er gjin klean betelje koe.”. De oaren seinen: “No moat it 

net gekker, hoe kinne trije sokke mannen no tûke jagers west 

hawwe? Ja, sei de man, dat koe einlings ek net. Ik hie eins sizze 

moatten dat it streupers wienen, want hja hienen net iens in 

gewear, koenen se ek net brûke.  

 

Wolno, op in kear wie de bline ûnderweis nei hûs en doe seach er 

yn ienen in ôfgryslike grutte hazze dwers oer it lân rinnen. Mar ja, de 

man koe net sa hurd rinne. Doe is er hastich nei syn freon de lamme 

ta gien. De lamme siet foar syn hûs de krant te lêzen. De bline sei: 

No ha ik wat sjoen jonge, it is hast net te leauwen. Ik seach in hazze 

yn it lân, dy is sa grut dat ik miende dat it in hûn wie. Doe frege de 

lamme: Wêrom hast him dan net pakt? De bline sei: Ik kin net in 

hazze berinne. No moat it net malder, sei de lamme, dan sil ik him 

efkes snappe. En hy stode de hazze efternei as in wynhûn. En hoe’t 

de hazze ek sok sette, de lamme kaam iederkear neijer en fong him 

op it lêst. Mar ja, de plysjes hienen de lamme yn’e kiker, dat hy 

doarst de hazze net mei te nimmen. Hy sloech it bist dea, ferstoppe 

him yn ‘e wykswâl en rûn nei syn freon de neakene.  

Hy trof it want hy wie thús. De lamme sei: No moast ris hearre, ús 

bline freon hie in hazze rinnen sjoen en ik ha him mei myn lamme 

skonken neisiten en him deaslein. Mar no moast ien him efkes 

ophelje! It is in hiel grouwen ien, wy kinne him mei ús trijen net iens 

op.  

Doe is de neakene nei it plak gien, wêr’t de hazze bedobbe lei en 

hat him yn’e bûse stutsen. 

Underweis nei hûs kaam er noch wol tsien plysjes tsjin, mar der wie 

gjin minske dy’t troch hie dat er in hazze yn ‘e bûse hie!” 

 
 



 

 

Kinderspul 
 

Wat hadden we lol met de voorbereidingen van ons eigen circus 

met heuse acts. En wat hadden we het fijn als commissie… 

In december begint het met fijne wensen voor de kerstdagen  

en een kleine inventarisatie wanneer we in januari van start gaan. 

Deze is nu geweest en de voorzitster geeft opdracht voor een klein 

‘wakker- worden-stukje’ in de Barte. Dus hier zijn we weer… We zijn 

er helemaal klaar voor. Na een half jaar rust mogen we weer. 

JOEPIE! NEE! NIET joepie….Helaas, we zijn wat in mineur. Menigeen 

is gevraagd om ons te komen versterken. Maar niks, helemaal 

niemand en dat terwijl er zoveel kinderen waren. Bij deze moeten 

we dan ook melden dat we, als er geen nieuwe ouders, pakes, 

beppes zitting komen nemen in de commissie, het kinderspul 

moeten inkorten van 4 naar 3 dagen. Dit is NIET wat we willen maar 

wel wat we als kleinere commissie kunnen realiseren. En volgens ons 

is dit niet de goeie weg. Want als je langzaam inlevert dan….vult u 

dit maar voor u zelf in. 

Door natuurlijk verloop zijn we op zoek naar 3 mensen.  

Vorig jaar heeft Gea afscheid genomen.  

Komend seizoen zijn er weer 2 mensen die vertrekken. 

Iedereen heeft zitting voor 3 jaar met eventuele verlenging van 

steeds 3 jaar. Dus de commissie dreigt leeg te lopen!  

Dit laat u toch niet gebeuren?  

Mochten we jou niet hebben gevraagd of je hebt (toch) wel 1 

avond in de maand over, en natuurlijk een paar dagen in de 

laatste week van de zomervakantie, dan spreken we jou aan om je 

op te geven bij onze voorzitster Monique Paulusma.  

moniquepaulusma@live.nl  

 

Tot ziens op onze vergadering!  

Fijn dat je het samen met ons tot een onvergetelijke week voor de 

kinderen wilt maken.  

Met vriendelijke groet, Kinderspul:  

Monique Paulusma, Rinske Stam, Annie van der Mei,  

Renske IJtsma, Geeske Brouwer, Rijna van der Vlugt. 

mailto:%0Bmoniquepaulusma@live.nl
mailto:%0Bmoniquepaulusma@live.nl


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor info: Jeanette Nijmeijer 

Tel.: 0512-342701 

 

kkKKvV TFS 

ZOEKT  

 ZOEKT JOU! 
Voor groep 2 t/m 5 

Wekelijkse training op 

dinsdag van 16.00 tot 16.45 

Bij het het Trefpunt. 

In de winter in de sporthal 

zomers lekker buiten! 

1ste halfjaar  
gratis 

                 JeJ 

   

  



Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 
 

In sfearfolle krystmerk by de âldheidskeamer 

 

Doe ’t wy op freedtejûn, 

de trettjinde fan de 

desimbermoanne, alles 

yn en bûten de 

âldheidskeamer yn 

oarder makke hienen 

foar de merk, doe’t de 

ljochtsjes en de 

fjoerkuorren oanstutsen 

wienen, doe koenen de 

minsken mar komme. 

No, dy kamen der ek op 

ôf en allegearre seagen se mei bewûndering nei de prachtige 

kryststikjes dy’t troch Appie, Richtsje, Joke en oare meiwurksters 

makke wienen. Se stienen yn de tinte en yn de tún, grutte en lytse, 

kar genôch. It bleau gelokkich net by sjen, der waard ek omraak 

kocht en dat wie de oare deis ek noch it gefal. De measte besikers 

binne ek wer even troch de romtes yn de âldheidskeamer rûn, ha 

dêr wat te drinken hân 

en wat gesellich sitten 

te praten. It docht ús as 

bestjoer tige goed dat 

mei dizze krystmerk de 

âldheidskeamer yn ús 

doarp wer even yn de 

skynljochten stien hat. 

Mar ek dat safolle 

minsken rom yn ‘e bûse 

taast ha en dêrmei 

soarge ha foar in moaie 

ynstruiiing yn de noch altyd krappe kas fan ús stichting.  

 

Elkenien dy’t der west hat, dy’t der oan meiwurke hat, tige tank en 

wy hoopje dat it net by dizze earste kear bliuwe sil! 

 

Ut namme fan it bestjoer, Ruurd Verbeek. 



 

Voor u geknipt 
 

Uit Leeuwarder Courant , 27 november 1979.  

DRACHTEN - Hoewel de oorzaak van de 

brand in de hervormde kerk te 

Drachtstercompagnie nog niet duidelijk is, 

denkt de politie van Smallingerland toch 

niet dat dit het werk is geweest van een 

pyromaan. Aanvankelijk gingen er wel 

geruchten in deze richting, ook al omdat 

er in dezelfde nacht nog een brand 

uitbrak in het dorp. Het betrof hier 

evenwel een hooimijt, die 

vlam heeft gevat door 

overwaaiende vonken. De 

geruchten deden vooral 

ook de ronde in verband 

met de branden tijdens het 

afgelopen weekend in 

cafés te Surhuisterveen en 

Twijzel. De oorzaak van de 

kerkbrand te Drachtster-

compagnie moet volgens 

de politie eerder worden 

gezocht bij met vuurwerk 

spelende kinderen, 

alhoewel ook daaromtrent 

geen zekerheid bestaat.  

    

 

De Hervormde kerk met 

ijzeren brug omstreeks 

1947. 

 



 

 
 

Zoek de verschillen. 

Op de boekenplanken zie je knuffels liggen, maar……….als je goed 

kijkt zie je 6 verschillen. Kun jij ze alle zes vinden?  

Veel succes! 

 

 

 

 
 

 


