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“Ik ha it altyd al sein: 
Wachtsje noch efkes mei dat 

doarpshûs plus. 
Oer 5 jier wurdt it in ienfâldige klus!” 
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Belangrijke data  

voor de agenda?  
michelhouwen@hetnet.nl 

 
   

Wanneer? Wat? Wie? 
13 maart 

14.00 uur 

 

Beelden en verhalen van 

oud-boswachter Jacob 

Bijlsma (De Nije Kompe) 

Ouderensoos 

15 maart 

11.00-15.00 uur 

Open Dag Kinderopvang 

Us Stekje 

Us Stekje 

17 maart 

vanaf 18.00 uur 

Verkoop potgrond o.b.s. de Skûle 

21 maart 

13.30-15.00 uur 

Bingo voor peuters en groep 

1 t/m 4 in ‘t Gebouke 

JAC 

21 maart 

13.15 uur 

Himmeldei P.B./ Fûgelwacht 

+ basisscholen 

4 april 

19.30 uur 

Ledenvergadering/ 

vogelavond 

Café Aans 

Vogelwacht  

Dr. Compagnie 

6 april 

14.00 uur 

2de Kompenijster ATB 

toertocht (dames en heren) 

Café Aans 

Wielercomité 

9 april 

20.00 uur 

Voorjaarsledenvergadering 

‘t Gebouke 

Plaatselijk Belang 

10 april 

17.00 uur 

Koffiedrinken en 

broodmaaltijd 

Ouderensoos 

12 april 

10.00-16.00 uur 

Voorjaarsmarkt 

Oudheidskamer 

St.Oudheidskamer 

+ Zorgboerderij  

16 april 

14.00-15.00 uur 

Paaskrans maken voor 

peuters en groep 1 t/m 8 

in ‘t Gebouke 

JAC 

21 april Kompenijster Stratenloop 

(Inschrijven vanaf 13.00 uur/ 

Start vanaf 14.00 bij de Terp) 

Organisatiecomité 

 

23 april 

20.00 uur 

Algemene ledenvergadering 

Café Aans 

Uitvaartver. 

De laatste Eer 

do. 1 mei 

19.30-21.30 uur 

Inloopavond 

Oudheidskamer 

HKDK 



23 mei 

18.30-19.30 uur 

Vossenjacht voor peuters en 

groep 1 t/m 8 

Start: ‘t Gebouke 

JAC 

do. 5 juni 

19.30-21.30 uur 

Inloopavond 

Oudheidskamer 

HKDK 

14 juni 10e  Omloop van de 

Kompenije 

Wielercomité 

do. 3 juli 

19.30-21.30 uur 

Inloopavond 

Oudheidskamer 

HKDK 

30 augustus 

10.00-16.00 uur 

Oogstfeest 

Alde Wei 

Oogstfeestcomm. 

i.s.m. café Aans 

do. 4 sept. 

19.30-21.30 uur 

Inloopavond 

Oudheidskamer 

HKDK 

19 september 

18.00-19.00 uur 

Skelterrace voor peuters en 

groep 1 t/m 8 

Schoolplein de Skûle 

JAC 

 

 
 

Plaatselijk Belang 
 

Voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang. 

Woensdag 9 april  20.00 uur,  ’t Gebouke. 

 

Het bestuur van PB doet zijn uiterste best de uitnodiging met 

agenda voor boven genoemde vergadering tijdig bij u thuis te 

bezorgen. Mocht het nu door omstandigheden zo zijn dat u geen 

uitnodiging onder ogen krijgt dan is het verstandig boven 

genoemde datum nu alvast te noteren. 

 
Dorpshuis plus. 

Op 15 januari heeft de werkgroep “dorpshuisplus”   haar plan 

gepresenteerd aan de wethouder Nieske Ketelaar. In dit plan is 

sprake van totale nieuwbouw van de sportaccommodaties met 

uitgebreide functies alsook nieuw aan te leggen sportvelden en 

ijsbaan. Ook een tennisbaan hoort bij dit plan. Een ambitieus plan 

wat zeker de waardering van de wethouder heeft. Zij begrijpt dat 

wij in ons dorp het voorzieningenniveau op peil willen houden en 

zelfs willen verbeteren. Nadat de financiële onderbouwing  



besproken was bleek al snel dat de gemeente niet zomaar gaat 

financieren. Sterker nog, ook de gemeente heeft te maken met 

bezuinigingen en zal haar investeringen slim moeten inzetten. We 

moeten rekening houden aldus de wethouder met 

maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland. Met andere 

woorden er is overal sprake van een krimpende bevolking. Zij wijst 

erop dat ook het onderwijs, de scholen hiermee te maken krijgen of 

al te maken hebben. Binnen nu en vijf jaar zullen er ontwikkelingen 

te zien zijn op dit terrein. Haar advies is dan ook het plan voor 

dorphuisplus breder te trekken en mee te nemen in de bespreking 

rondom de toekomst van de basisscholen in ons dorp.  

 

Grondwater. 

Het is gebleken dat er in de kom van het dorp structureel een te 

hoge grondwaterstand is. Zelfs in de zomerperiode. Dit leidt of kan 

leiden tot overlast. De gemeente is van plan dit aan te pakken. Als 

eerste stap heeft zij een vragenlijst doen uitgaan naar bewoners 

van het gebied waarvan men veronderstelt dat er sprake is van 

mogelijke overlast. Nadat deze gegevens geïnventariseerd zijn 

komt er een plan van aanpak. Hoe dat eruit zal zien is ons op dit 

moment niet bekend. Wel is het zo dat de verantwoordelijke 

ambtenaar in dezen PB op de hoogte houdt. 

 

’t Gebouke. 

Heel vervelend en dat is nog zacht uitgedrukt was het te vernemen 

dat er in de afgelopen winterperiode tijdens een bijeenkomst in ’t 

Gebouke een viertal fietsen zijn gestolen. Wat doe je er aan? Een 

goede maar ook moeilijke vraag. “Se matte fan oar mans guod 

ôfbliuwe”, is een veel gehoorde reactie. En zo is het ook. PB laat op 

de beide hoeken van ’t Gebouke verlichting aanbrengen met  

bewegingssensor. 

 

Himmeldei. 

Ook dit jaar zullen de scholen, de fûgelwacht en PB in 

eendrachtige samenwerking de “himmeldei” organiseren. Op 

vrijdagmiddag 21 maart zal deze actie  plaatsvinden. De groepen 

8 van beide scholen zullen met een aantal vrijwilligers de omgeving 

van de Kompenije opschonen. 

 

Sietse Wijbenga, secr. PB. 



 

 

Van de redactie 

Graag wil ik iedereen bedanken die ons gefeliciteerd heeft met 

het 25-jarig jubileum van de Barte. Als iedereen het zelfde over de 

Barte denkt als Wieke in haar gedicht beschreven heeft, kunnen 

wij alleen maar tevreden zijn en gaan op de ingeslagen weg 

vrolijk verder, met hier en daar een kleine aanpassing om de Barte 

fris te houden. Maar of dat nog 25 jaar zal zijn betwijfel ik, maar 

tegen die tijd staan er vast wel weer dorpsgenoten op die de 

fakkel willen overnemen! 

Want, zoals eerder gezegd, aan vrijwilligers ontbreekt het niet. Dat 

blijkt wel uit het feit dat veel dorpsgenoten zich spontaan hebben 

aangemeld om werkzaamheden te verrichten: 

 

Dieke Dijkstra gaat vanaf mei de Barte bezorgen bij adressen 

buiten de Kompenije. Hartelijk bedankt voor je bereidwilligheid, 

Dieke! 

 

Maeike en Imme Nijboer zijn bereid om de tassen met de Barte bij 

de 15 bezorgers af te leveren. Ook jullie hartstikke bedankt! 

Voor de bezorgers is het van belang aan Maeike en Imme door te 

geven of zij te veel of te weinig dorpskranten hebben ontvangen. 

Ook dorpsbewoners die, om wat voor reden dan ook, geen Barte 

hebben ontvangen, graag even doorgeven aan Maeike en 

Imme, zij weten dan wie zij hierop moeten aanspreken. 

 

Alle adverteerders en bezorgers hebben van ons een kleine 

attentie gekregen als dank voor hun steun en inzet. Wij hopen dat 

wij ook de komende jaren op jullie mogen rekenen. 

 

De nieuwe rubriek ‘Ik geef het woord aan….’ kunt u in deze 

uitgave terugvinden. Henk de Vries heeft het woord gekregen en 

de aan hem gestelde vraag in een mooi verslag beantwoord.  

Het woord is nu aan Marcel van der Meulen. Succes Marcel! 

 

Veel leesplezier, Michèl Houwen. 

 



 
 

Plaatselijk Belang 
 

AED  

AED betekent Automatische Externe Defibrillator. In Drachtster 

Compagnie is sinds 2010 een AED aanwezig op de Tsjerkebuorren 4. 

Elke seconde telt bij iemand die een hartstilstand krijgt. De AED en 

een team van mensen die deze kunnen bedienen is van groot 

belang.  

Inmiddels bestaat ons team uit 25 personen die een AED certificaat 

hebben. Met dit certificaat bent u bevoegd om in geval van nood 

een AED koffer in te zetten. U kunt in het geval van een hartstilstand 

de juiste handelingen uitvoeren om het slachtoffer te helpen. 

Het is verstandig om ieder jaar deel te nemen aan de AED 

herhalingscursus om uw kennis op te frissen. In het najaar van 2013 

hebben 13 vrijwilligers de herhalingscursus AED gevolgd. 

Indien u in het bezit bent van een AED certificaat en u de 

herhalingscursus wilt volgen kunt u zich hiervoor aanmelden op 

anniemei@upcmail.nl of via telefoonnummer 0512-342335.  

De volgende herhalingscursus zal eind maart of begin april 

plaatsvinden. 

Annie van der Mei-Heddema. 

 
 

Ik geef het woord aan.. 
 

 

 

Kompenijsters opgelet! 

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 de 

schrijver/ster aan het eind van 

zijn/haar 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? 

mailto:anniemei@upcmail.nl


 

In de vorige Barte werd Henk de Vries gevraagd een stukje te 

schrijven over hoe het met  hem en de Friese natuur gesteld is. 

Hier zijn reactie:  
 

Ik was aangenaam verrast om als eerste in het jubileumjaar van De 

Barte uitgenodigd te worden een nieuwe reeks te openen. De 

vraag was hoe mijn ‘nieuwe’ baan bij It Fryske Gea bevalt en hoe 

het met de Friese natuur is gesteld.  

Om die vragen te beantwoorden is het goed eerst iets over de 

organisatie It Fryske Gea te vertellen. It Fryske Gea is de provinciale 

organisatie voor natuurbescherming. Het is een vereniging die al 

sinds 1930 bestaat en als doel heeft om de natuur in Fryslân te 

beschermen. Daarvoor heeft de vereniging op het ogenblik 20.500 

hectare natuurterrein in beheer. Het onderhoud van die terreinen 

wordt zo uitgevoerd, dat de kenmerkende planten en dieren van 

Fryslân hier kunnen leven. De terreinen liggen verspreid over de 

hele provincie. Van Oerd (op It Amelân) tot Mokkebank 

(Gaasterland), en daarin de hele verscheidenheid aan Friese 

landschappen, zoals duinen, moerassen, heiden, bossen en 

graslanden. Maar natuurbescherming is meer dan het beheren van 

gebieden. Het is ook het zorgen dat mensen begrijpen waarom de 

natuur zo belangrijk is. Daarom zijn alle terreinen ook opengesteld 

voor iedereen, maar wel op een zodanige wijze dat de natuur zelf 

niet wordt geschaad. Er wordt informatie geboden via panelen, via 

ons ledenblad, via de website (itfryskegea.nl), in bezoekerscentra, 

via lezingen en ook via krant, radio en tv. Ook ontwikkelen we 

scholenprogramma’s en educatieve activiteiten voor jeugd. 

De kwaliteit van de natuur wordt bijgehouden via zogenaamde 

monitoring. It Fryske Gea wordt daarbij geholpen door meer dan 

200 vrijwilligers, die in hun vrije tijd planten, insecten, reptielen en 

amfibieën, vogels en andere dieren waarnemen en vastleggen. 

Om de belangen van de natuur te behartigen moet er veel 

worden overlegd. Met provincie en gemeenten, maar ook met 

waterschap, boerenorganisaties, recreatieorganisaties, bedrijven, 

en collega natuurbeschermingsorganisaties. Om er bijvoorbeeld 

voor te zorgen dat er geen wegen op voor natuur verkeerde 

plekken worden aangelegd, of de waterpeilen rondom natte 

terreinen niet te ver dalen. Of om een oplossing te vinden voor de 

grote hoeveelheden ganzen die er tegenwoordig zijn en die 



schade doen aan boerenland. Of om samen met veel partijen de 

weidevogels te redden voor Fryslân. Of om Fryslân voor otters 

veiliger te maken. En zo is er veel meer te noemen. 

Met al het bovengenoemde mag ik mij bezighouden. Prachtig en 

waardevol werk. Dus de vraag of mijn ‘nieuwe’ baan mij bevalt, 

kan ik gewoon met ja beantwoorden. Maar gelukkig hoef ik het 

niet alleen te doen. It Fryske Gea heeft ruim 60 mensen in dienst, 

die zich met veel passie inzetten voor de natuur. En niet te vergeten 

zo’n 400 vrijwilligers, die met net zoveel enthousiasme hun steentje 

bijdragen aan de natuur. 

Om te begrijpen waarom het woordje ‘nieuwe’ steeds tussen 

aanhalingstekens staat: ik werk al vanaf 1997 bij It Fryske Gea. Na 

mijn studie biologie en een aantal banen bij overheid en 

adviesbureaus, kon ik daar toen als ecoloog aan de slag. Sinds 1 

januari 2012 ben ik gepromoveerd tot directeur.  

Het werk als directeur houdt natuurlijk in dat je eindverantwoordelijk 

bent voor de gehele organisatie. Voor het behalen van de doelen, 

die ik hierboven beschreef, maar ook voor het personeelsbeleid, 

voor de financiering van de organisatie (er zijn miljoenen euro’s per 

jaar nodig voor het draaiend houden van It Fryske Gea), voor de 

belangen van de leden, voor het imago van de organisatie, voor 

de plek die It Fryske Gea in de Friese maatschappij inneemt en de 

koers die het daarin vaart.  

Em dan tenslotte nog iets over de toestand van de Friese natuur. 

Daar is ontzettend veel over te vertellen. In een provincie waar veel 

mensen wonen en werken staat de natuur onder druk. We zien 

bijvoorbeeld de weidevogels sterk achteruitgaan. Maar er zijn ook 

successen. Vooral de grotere natuurterreinen herbergen nog 

steeds prachtige soorten planten en dieren. En de laatste jaren 

gaat het erg goed met ganzen. Die zijn niet alleen in de winter 

overal te bewonderen, maar ook in de zomer brengen veel 

Grauwe ganzen hun jongen groot in de moerassen. En de otter is 

terug! Na een succesvolle herintroductie in de Kop van Overijssel 

heeft de soort zich snel vermenigvuldigd en verbreid over de hele 

provincie. Door de sterk verbeterde moerasgebieden en het veel 

schonere water ten opzichte van twintig, dertig jaar geleden kan 

deze soort zich weer prima redden. 

Maar er is veel werk aan de winkel om natuur te behouden, 

herstellen en ontwikkelen. Ik ben blij dat ik me daar als Kompenijster 

boerenzoon voor mag inzetten. 



 

Ik geef het woord aan………  

 

Marcel van der Meulen 

 

Ik zou graag van hem horen hoe het met de sport en de toekomst 

daarvan in ons dorp is gesteld. 

Henk de Vries. 

 

 

Ingezonden  
 

De Barte jubilearret 

 

Jannewaris 1989, sjoch dêr, Doarpskrante nûmer 1 

It hat sels op it foarblêd fan de Drachtster krante stien 

Dat earste krantsje, dy wie foar de foarsitter fan PB 

Doe, en no noch altyd ús doarpsgenoate, Sietske v.d. Vee 

 

‘Fiif kear yn’t jier, dêr begjinne wy mei’ 

Dat wie wat PB en de redaksje doe tsjin elkoar sei 

It docht bliken, dat beslút hat tige wiis west 

It wie goed, sa is it bleaun en sa is it noch altyd best 

 

Fanôf’t begjin en sa troch de jierren hinne 

Sprekt it fansels dat der hiel folle meiwurkers west binne 

Mar twa mannen, dy hawwe fanôf dy earste oere  

Altyd dwaande west mei, liede en stjoere! 

 

Hans de Jong en Michèl Houwen 

Hja krigen al dy jierren it fertrouwen 

Fan dy en my, fan jo, sis mar fan eltsenien 

Ja 25 jier ha hja foar De Barte op ‘e bres stien  

 

De Barte, hy is klear, it wie in grut, mar wol skoander karwei  

Foardat de Doarpskrante by jo yn de bus of op de matte lei 

Mar dan is’t ek sa……………. 

Aha, hy is der wer, gau efkes lêze en sjen 

Wat yn ús doarp wol de nijste nijtsjes bin!  

 



  

 

Foar wa is der ‘in wolkom’ yn de Kompenije? 

En soe PB dy lang begearde winsk no dochs foarelkoar krije? 

Hokker wederwarichheden wienen der de ôfrûne tiid? 

Makken se ús fertrietlik, of waarden we krekt hiel bliid? 

 

Minsken it is wier, it kin net oars wêze 

Jo koenen it allegearre yn De Barte lêze 

Dy jout al 25 jier, ûnderlinge bining oan ús minsken 

Op nei de 50 jier mei de alderbêste winsken! 

 

Wieke de Boer. 
 

 

Ingezonden  
 

Doarpshelp  ' Ta jo tjinst'  

U kunt zich aanmelden bij: 

 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

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

2e coördinator:  Ietzen Drost   tel: 0512-341716 

 

 

 

 

Ingezonden  
 

Fysiotherapie Ureterp 

 

Na drie maanden verbouwen kunnen we eindelijk zeggen dat onze 

praktijk klaar is! Het was soms wat behelpen voor zowel therapeut 

als patiënt. Het bouwstof dwarrelde overal rond, het geluid van 

boren op de achtergrond en de wachtkamer die steeds van plek 

 

 



wisselde. Maar uiteindelijk is het wat ons betreft de moeite meer 

dan waard geweest, want we zijn ontzettend trots op het resultaat! 

 

Het voorste gedeelte van het pand is het meeste veranderd: daar 

hebben we de wachtkamer, de hal  en het (voormalige) kantoor 

tot een grote ruimte gemaakt. Er is een lichte en transparante 

ruimte ontstaan. In deze ruimte zit de wachtkamer en de 

balie/kantoor.   

 

 

 

De originele 

details van de 

boerderij hebben 

we geprobeerd 

zoveel mogelijk 

terug te laten 

komen in de 

nieuwe situatie. Zo 

hebben we de 

paneeldeuren uit 

het voorste gedeelte weer kunnen gebruiken als deuren voor de 

behandelkamers, ook is een oude inbouwkast weer in ere hersteld 

en ontdekte de schilder dat er een prachtige voordeur schuilging 

achter een voorzetschot, ook deze is weer helemaal opgeknapt en 

komt nu weer mooi tot zijn recht. 

 

Op 13 februari hebben we deze drukke periode afgesloten met 

een zeer geslaagde Open Dag. Wij willen iedereen heel erg 

bedanken voor alle belangstelling en felicitaties. 

 

Mochten wij wat voor u kunnen betekenen dan bent u natuurlijk 

van harte welkom in ons vernieuwde pand op het vertrouwde 

adres. 

 

Fysiotherapie Ureterp 

Weibuorren 14, 9247 BB Ureterp 

0512-302256 

www.fysiotherapieureterp.nl / info@fysiotherapieureterp.nl 



Dodenherdenking  4 mei 2014 
 

Veel kinderen en volwassenen nemen jaarlijks deel aan de Stille 

Tocht naar de oorlogsgraven in Drachtstercompagnie. Er 

worden bloemen gelegd bij de graven van de zes omgekomen 

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

en het graf van Gerrit Vlietstra, een verzetsstrijder uit 

Drachtstercompagnie die in 1945 door de Duitsers werd 

gefusilleerd.  

 

Graag uw aandacht voor een kleine aanpassing: 

Het draaiboek voor deze herdenking is als volgt:  

 

19.30-19.45 uur:   Verzamelen bij de Wyngert. Vlaggen halfstok.  

Klokgelui vanaf 19.35;  

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

Ruurd Verbeek loopt met de gasten achter 

tamboer, gevolgd door de eerste groep 

belangstellenden;  

Juf Asmodee en meester Michèl lopen in het 

midden, gevolgd door de tweede groep;  

19.53 uur:  Aankomst op het kerkhof. Klokgelui verstomt. 

Korps speelt 3 koralen. Eerste groep loopt door 

tot de oorlogsgraven.  

 Tweede groep gaat na het betreden van de 

begraafplaats meteen linksaf en stopt bij het 

grafmonument van Vlietstra;  

20.00 uur:              Trompetgeschal en 2 minuten stilte;  

20.02 uur:              Trompetsignaal;  

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

20.08 uur:  Twee leerlingen van de Wyngert en de Skûle 

dragen een gedicht voor;  

20.10 uur:              Korps speelt het Engelse volkslied;  

                              Bloemen leggen bij de graven. 

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

ook daar een bloemetje kan leggen en onder 

korpsmuziek verlaat een ieder de 

begraafplaats.  

Namens de Wyngert en de Skûle, Michèl Houwen. 



 

Ingezonden  
 

KINDEROPVANG US STEKJE OPENDE 1 FEBRUARI 2014 HAAR DEUREN! 

Us Stekje is een kleinschalige en flexibele kinderopvang gevestigd in 

Drachstercompagnie aan de Tsjerkebuorren 41 te 

Drachtstercompagnie. Wij bieden opvang aan kinderen van 0-13 

jaar in een samengestelde groep. Eventuele broertjes en zusjes 

spelen bij elkaar op de groep, dit biedt voor de kinderen een 

gevoel van veiligheid. Het bieden van veiligheid, geborgenheid 

vinden wij erg belangrijk, zowel ouders als kinderen moeten zich 

thuis kunnen voelen in onze opvang. We hebben nauw contact 

met de kinderen, maar ook met de ouders. Bij het halen van de 

kinderen spreken we de dag door met ouders en hebben de 

ouders gelegenheid een kopje koffie of thee mee te drinken zodat 

ze ook kunnen zien hoe de kinderen op de groep functioneren. Het 

streven is dat kinderen zich later een leuke tijd kunnen herinneren 

op Us Stekje! Bij Us Stekje betalen de ouders per uur. De 

belastingdienst betaalt een gedeelte  aan de opvangkosten, 

zodat u niet  het volledige bedrag zelf hoeft te betalen. De 

overheid vergoedt meer voor kinderopvang als voor 

gastouderopvang. Hieronder een klein voorbeeld. 

Als je een gezamenlijk inkomen van € 45.000 hebt, vergoedt de 

belastingdienst 71 % voor het eerste kind. Voor het tweede en 

volgende kind krijg je maar liefst 89% van € 6,50 vergoed. Je eigen 

bijdrage voor het eerste kind is in dat geval €1,89 en voor het 

tweede kind of volgende kind nog maar € 0,72 per uur! 

Ook bieden wij tussenschoolse opvang, de kinderen hoeven niet 

persé verder bij ons in de opvang te zitten. De kosten bedragen 

€2,50 inclusief eten en drinken. Kinderen ophalen van school in 

omleggende dorpen is voor ons ook geen probleem. Wij halen de 

kinderen gratis op van school! (Geldt niet voor tussenschoolse 

 



opvang voor de buitendorpen). Incidentele opvang is ook mogelijk 

bij Us Stekje. U belt en wij vangen de kinderen per direct op! 

Buitenschoolse opvang €6,25 

Dagopvang  €6,50 

Flexibele uren €6,70 

Incidentele opvang €7,- 
 

Us Stekje is elke dag van de week 

geopend van 6.30 tot 18.30 (andere tijden zijn in overleg mogelijk) 

heeft u belangstelling voor Us Stekje? Een vrijblijvende rondleiding is 

altijd mogelijk. 

Graag tot ziens! Het team van Us Stekje. 

Kinderopvang Us Stekje organiseert  zaterdag 15 maart                

van 11.00 tot 15.00 uur een open dag! 

 
 

Ingezonden  
 

Idee: straatteams zwerfafval 

 

Het valt me tijdens het wandelen in 

onze mooie omgeving op, dat er in 

de bermen en op straat veel 

zwerfafval ligt. De jaarlijkse 

Himmeldei is niet genoeg om onze 

omgeving schoon te houden.  

Menig wandelaar ruimt zo nu en dan 

wat van dat achteloos 

weggegooide rommel op (zie foto). 

Dat helpt, maar is het een idee om 

dit per straat wat gestructureerder 

aan te pakken? Het bestuur van 

Pleatslik Belang was enthousiast, 

maar vindt dat dit door de bewoners 

zelf opgepakt moet worden.  

 



Voelt u wat voor deze aanpak? Stap op uw straatgenoten af en 

organiseer het met elkaar! Vele handen maken zo licht werk, en de 

omgeving knapt er geweldig van op! Zullen we met elkaar De 

Kompenije het schoonste dorp van Fryslân maken? 

Bewoners van De Feart mogen zich wel bij mij melden, dan wil ik 

het voor De Feart wel regelen. 

Laurette Batalona (341856, heladevries@hotmail.com)  

 
 

 

Ingezonden  
 
Verhuisbericht:  

Het is zover! Mijn fysiotherapiepraktijk, gespecialiseerd in nek- en  

hoofdpijnklachten, gaat verhuizen.  

Ik heb 6,5 jaar met plezier praktijk gevoerd in het kerkje aan de 

Folgersterloane in Drachtstercompagnie. Per 4 maart werk ik, met 

nog groter plezier, in mijn nieuwe praktijk aan huis. Niet onder 

hetzelfde dak, maar wel op hetzelfde erf, op de begane grond 

met meer ruimte.  En de naam van de praktijk komt nu echt tot zijn 

recht, want het ligt letterlijk en figuurlijk ‘ in het weiland’.  

 

Het nieuwe adres per 27 maart:  

Bokkekampsweg 8  8435VV Donkerbroek  

 

Route beschrijving:  

Op de N381 van Drachten richting Oosterwolde neemt u de afslag  

Waskemeer. Na 200 meter slaat u rechts af de Bokkekampsweg in, 

deze is onverhard. Nummer 8 is het 1e huis aan de linkerkant.  

Het tweede houten hek staat open, daar kunnen twee auto’s 

parkeren. Volg het tuinpad , dan komt u vanzelf bij de ingang van 

de praktijk.  

Dus vanaf 27 maart kunt u voor behandeling terecht op het nieuwe 

adres. Voor meer informatie www.inhetweiland.nl of 06-349 313 29.  

Met vriendelijke groeten, Joan Niebuur. 

 

 

 

 

mailto:heladevries@hotmail.com


 

Ingezonden  
 

Senioarenreis Drachtster Kompenije 2014 

 

Hjir in berjochtsje fan de Reiskommisje. 

15 Maaie wolle we wer op reis mei de 60 plussers fan de Kompenije. 

It wurdt wer in ”Toppertje uut de Olde Doos “ ! 

Twa jier lyn hiene we ek sa’n reis organisearre, dat hie doe poerbêst 

foldien. Dus sadwaande. We hoopje dat dit krekt sa mooi wurdt. 

 

De dei sjocht der as folgt út : 

08.05 oere - Stiet de bus klear by de Nije Kompe. 

10.30 oere -Oankomst by “de IJsselhoeve “ yn Doesburg, wêr’t we 

ûntfongen wurde mei kofje en wat lekkers . Nei de kofje geane we 

nei it Mosterdmuseum yn Doesburg foar in rûnlieding en 

besichtiging. 

13.00 oere -Geniete fan in Achterhoeks Lunchbuffet mei kâlde en 

waarme lekkernijen. 

14.15 oere -Nei de lunch meitsje we ûnder lieding fan in gids in 

moaie rûnrit nei Torenstad  Zutphen. Tige de muoite wurdich. 

16.15 oer- Binne we werom by De IJsselhoeve. Dêr kinne we geniete 

fan gesellige muzyk út de jierren 60&70&80. Dit alles ûnder it genot 

fan in drankje. 

 De binnentún ek foaral efkes besjen! 

17.00 oere - Dinerbuffet, wêr’t ek de âlderwetske ijskokarre net by 

ûntbrekt. 

18.30 oere - Geane we wer op hûs oan. 

21.00 oere – Hoopje we yn de Kompenije oan te kommen. 

 

Wolle jo mei? Dan graach foar april opjaan by Aan Spinder,  

til. 342324 of by Hielkje Jager ,til. 341757. 

Sadree‘t we witte hoefolle dielnimmers we ûngefear ha, kinne we 

bepale wat de ûnkosten binne fan dizze dei. 

Dus……tink net te lang nei, mar jouw troch ,, Ik gean mei! “ 

 

Groetnis en oant sjen, 

Durkje Douma, Wietze Bron, Roelie Kats, Ietzen Drost, Hielkje Jager, 

Aan Spinder. 

 



 

 

Ingezonden  
 

Goedendag dorpsbewoner 

van Drachtster Compagnie en 

omgeving, 

 

Mijn naam is Berend van Houten. Ik woon in 

Rottevalle en een aantal van u zullen mij 

kennen. Sinds kort ben ik contactpersoon van 

Idesta Zorggroep voor het dorp Drachtster 

Compagnie en omstreken. Kent u iemand in 

uw omgeving die thuiszorg, dagbesteding, 24-

uurszorg of buurthulp nodig heeft, of heeft u 

zelf zorg nodig, dan kunt u vrijblijvend contact 

met mij opnemen. Samen kunnen we kijken 

welke mogelijkheden Idesta Zorggroep u kan 

bieden. U kunt mij bereiken op 

telefoonnummer 0512-341493 of 06-44838312 of via 

bvanhouten@idesta.nl  

Langskomen mag ook uiteraard: Master de Vrieswei 1, Rottevalle. 

 

Idesta Zorggroep is een erkende zorginstelling voor het platteland. 

Doelstelling is dat de ouderen maar ook  andere zorgbehoevenden 

zo lang mogelijk in eigen dorp kunnen blijven wonen. Idesta wil 

meer zorg en aandacht verlenen voor het zelfde geld. Minimale 

kosten in management, zodat het beschikbare geld zo veel 

mogelijk wordt gebruikt voor het leveren van zorg.  Idesta zorgt 

voor dagbesteding in eigen dorp waarbij zoveel mogelijk gebruik 

wordt gemaakt van de bestaande voorzieningen. Dagbesteding 

waar ook mensen zonder indicatie terecht kunnen. Geen gereis 

meer als het niet hoeft. Voor zorgbehoevenden die niet meer 

zelfstandig kunnen wonen wordt waar mogelijk, de mogelijkheid 

geboden om in een eigen Idesta “Doarpshiem” te wonen. 

Zelfstandige ruime zorgwoningen midden in de vertrouwde 

woonomgeving. Idesta gaat veel verder dan de reguliere zorg en 

verleent naast thuiszorg, verpleegzorg en dagbesteding ook 

 

mailto:bvanhouten@idesta.nl


buurthulp en probeert dorpsvoorzieningen te behouden of te 

versterken.  

Idesta werkt vraaggericht en betrekt dorpsbelangen, vrijwilligers en 

verenigingen bij haar plattelandsconcept. In tientallen dorpen is 

geïnventariseerd waar de behoefte ligt.  Idesta begint in diverse 

dorpen met thuiszorg en dagbesteding, gevolgd door de andere 3 

elementen; verpleegzorg, buurthulp en dorpsvoorzieningen. 

Personeel en vrijwilligers worden zoveel mogelijk uit eigen dorp of 

omgeving aangetrokken en werken in zelfsturende teams.     

  

Graag geef ik u meer informatie of kijkt u eens op www.idesta.nl 

 

Met vriendelijke groet, Berend van Houten. 

 

 

 

 

Ingezonden  
 

 

ZOA- Vluchtelingenzorg:  Hulp/ Hoop/ Herstel 

Van 23 maart tot en met 29 maart gaat de ZOA-collecteweek weer 

van start. Met de opbrengst van deze collecte kan ZOA –

Vluchtelingenzorg slachtoffers van rampen en conflicten helpen en 

hen zo hoop op een nieuwe toekomst bieden! 

ZOA  biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een 

natuurramp of een gewapend conflict. Wij dragen bij aan een 

nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en 

onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met 

de getroffen gemeenschappen werken wij aan verder herstel 

totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We 

hebben ruim 700  medewerkers, deze zijn werkzaam in vijftien 

landen in Afrika, Azië en het Midden Oosten, en werken vanuit een 

christelijke motivatie. Hulp is voor iedereen ongeacht Ras of 

Levensbeschouwing! Mogen wij weer op uw steun rekenen?   

 

Alvast hartelijk  bedankt namens ZOA 

Minke Visser en Zanny de Boer. 

 

 

 



 

Ingezonden  

Nieuwe naam voor Fysiotherapie Rottevalle 

Fitaal De Sportlaan is met ingang van 1 januari de nieuwe naam 

voor het Trainingsinstituut BAG De Sportlaan. Niet alleen het 

trainingsinstituut aan de Sportlaan wordt voorzien van een nieuwe 

naam en nieuw logo. Ook de fysiotherapiepraktijken behorend bij 

Fitaal De Sportlaan, te weten Fysiotherapie Mulder, Fysio- en 

Manuele therapie Verhoeven, Fysiotherapie Rottevalle en 

Fysiotherapie Wijnjewoude krijgen deze naam op hun gebouw.   

Herkenbaarheid is de belangrijkste reden om te kiezen voor de 

nieuwe naam Fitaal, een samenvoeging van de woorden Fit en 

Vitaal. “Alleen de naam verandert. Onze kwaliteit en 

dienstverlening blijven gelijk”, vertellen de eigenaren Oedo Mulder 

en Kees Verhoeven. “Wij willen hiermee duidelijk maken dat er vijf 

praktijken onder deze naam vallen. In alle praktijken kunnen 

mensen dezelfde aanpak en kwaliteit verwachten.’’    

Bij Fitaal Rottevalle is fysiotherapeute Marrit van Dijk op dinsdag en 

vrijdag de gehele dag aanwezig op de praktijk in ‘it Tiksel’. Marrit 

heeft inmiddels ruim 5 jaar ervaring als fysiotherapeut en beschikt 

o.a. over de specialisaties ‘Mulligan’ en ‘Dry Needling’. Daarnaast 

maakt zij binnen Fitaal deel uit van een team van 

(sport)fysiotherapeuten die samenwerken met verschillende 

sportverenigingen in Drachten e.o.   

 

Ingezonden  
 

Als Vrouwen van Nu hebben wij hart 

voor de samenleving en staan open 

voor de hedendaagse ontwikkelingen. 

Dit willen wij graag met meer mensen 

delen en nodigen wij u uit om op 

woensdag 9 april a.s., naar Zaal Aans 

te komen.  

 

 



Deze avond zal Francine Bensdorp uit IJlst een lezing houden. 

Francine is geboren in het verkeerde lichaam en is één van de 

transseksuele vrouwen van Nederland. Openhartig  vertelt zij haar 

levensverhaal en wil haar kennis delen, hoe zij de strijd is 

aangegaan. 

 

Wat betekent het voor een mens om dat mee te maken? Hoe ga 

je verder met je leven? Hoe reageert de omgeving, vrienden, 

familie, de kerk? Misschien zit u met vragen met name over dit 

onderwerp, niet alleen over het transgender zijn, ook onderwerpen 

als pesten en met name discriminatie komen deze avond aan bod.   

Francine heeft bij de Vrouwen van Nu een warme plek gevonden 

en is nu met trots een Vrouw van Nu, geeft lezingen door het hele 

land en komt ook graag naar de “Kompenije”. 

Iedereen is van harte welkom op deze avond. Aanvang 19.30 uur. 

 

Bestuur Vrouwen van Nu Drachtstercompagnie. 

 

 

 

woensdag 12 maart  2014 

Mevr. Sorgdrager  is van beroep edelsmid en geeft een presentatie 

over edelsmeden. Steeds onderzoekt zij nieuwe mogelijkheden om 

het zilver te bewerken. 

 

woensdag 9 april 2014 in Cafe Aans (gezamenlijke avond) 

Francine Bensdorp, is geboren in het verkeerde lichaam en is één 

van de transseksuele vrouwen van Nederland. Vanavond vertelt ze 

o.a. haar levensverhaal.  

 

woensdag  17 september  2014  

Hebben wij het allemaal goed geregeld? Notaris Anna de Vries 

vertelt ons alles over een testament, erfenis, geregistreerd 

partnerschap, schenken, etc. 

 

donderdag  16 oktober  2014 

De puur ambachtelijke Slager Biesma Opeinde, bekend om zijn 

worstmakerij, gaat ons vanavond verwennen met lekkere hapjes. 

 



woensdag  12 november 2014  

De heer Brakel uit Odoorn neemt ons vanavond mee naar de 

Masai in het zuiden van Kenia. 

 

woensdag  17 december  2014        

Een muzikaal koppel Tea en Reina “de Sara’s uit Roden”. Wij maken 

muziek met een lach en een traan, aldus de Sara’s. Vanavond 

treden ze op met een kerst programma.    

 

Wilt u eens vrijblijvend een gezellige avond bijwonen of meer weten 

over ons, kijk dan eens op onze site    

Voorpagina | Drachtstercompagnie | Vrouwen van nu 

Voor meer informatie bel naar Janny Jager 0512-341821 of Gjilke 

Monderman 0512-522577. 

 

 

Peuterspeelzaal ‘It Krobbenêst’ 
 

Zomaar een dag bij peuterspeelzaal “It Krobbenêst” 

 

De klok staat bijna op half 9 en de eerste kinderen staan al vol 

ongeduld te trappelen in de gang. 

Juf Betty en juf Fokje hebben al weer heel veel leuk speelgoed 

klaar gezet en doen dan de deur open. De kinderen komen binnen 

en leggen eerst hun rugzak in de rieten mand. 

Sommige kinderen willen altijd eerst even rustig een puzzeltje 

maken bij de grote tafel en anderen gaan meteen lekker met de 

auto’s spelen in de bouwhoek. 

De ouders kunnen ook meteen weer even bijkletsen, maar zo rond 

8.45 uur moeten die vertrekken, zodat de ochtend echt kan 

beginnen. 

Er wordt druk gespeeld met de kapla ( dat zijn kleine houtjes waar 

je van alles mee kan bouwen), en in de poppenhoek wordt een 

pop in bad gestopt. Juf Betty en juf Fokje krijgen een pizza 

voorgeschoteld, en in de leeshoek zitten 2 kinderen die samen het 

boek van Bob de Bouwer bekijken. Zo wordt er een poosje rustig 

gespeeld, totdat er ineens door 2 kinderen ruzie wordt gemaakt 

over wie er nu in de grote auto mag zitten.  

http://vrouwenvannu.nl/drachtstercompagnie


Juf komt samen met de peuters tot een compromis en maken de 

afspraak dat de ene eerst mag sturen en de andere achterop mag 

zitten en daarna wisselen. 

Er zijn een aantal kinderen die naar het toilet moeten, en er wordt 

nog even een luier verschoond. 

Daarna loopt het al tegen tienen en is het de hoogste tijd om op te 

ruimen. 

Uit de CD speler klinkt het liedje: “We gaan opruimen” en alle 

kinderen helpen mee om het speelgoed weer op de juiste plek te 

krijgen. De ene helpt iets meer dan de ander, maar op hun eigen 

manier helpen ze allemaal een handje mee. 

Als alles netjes is gaan we bij de tafel zitten. We zingen het liedje: 

”We maken een kringetje” ( maar dan in het Fries) en gaan daarna 

namen lezen. Als de kinderen hun eigen naam horen mogen ze in 

de handen klappen, en dan wijst juf een hulpje aan. Deze mag 

een mooie sticker uitzoeken, koekjes ronddelen, limonade toveren 

en aan het eind van de ochtend de ouders binnen laten. (Een 

belangrijke taak dus ). 

Tijdens het koekje eten leest juf Fokje een mooi verhaaltje van 

Tomke, Romke en Kornelia voor. 

Daarna drinken we limonade, zingen nog wat liedjes en na de kring 

staat er nog een knutselaktiviteit op het programma. 

Het is 10.30 als alle kinderen klaar zijn met knutselen, en omdat het 

buiten mooi weer is gaan we nog even lekker buiten spelen. 

De jassen worden gehaald en aangetrokken en dan gauw naar 

buiten. De kinderen kunnen buiten lekker fietsen, in de houten trein 

spelen, klimmen in het speeltoestel en glijden op de glijbaan. 

Jammer genoeg is het zomaar weer 11.00 uur en tijd om op te 

ruimen. 

Bij de deur zingen we nog een liedje en daarna gaan de kinderen 

weer bij de tafel zitten. De tassen worden uitgedeeld en we zingen 

dat het tijd is om naar huis te gaan. 

Het hulpje mag de deur open doen en de ouders binnen roepen. 

Juf Betty en juf Fokje zwaaien alle kinderen weer uit. 

Daarna alles nog even goed nalopen en netjes en schoon 

achterlaten voor de volgende keer.  

Zoals u kunt lezen gebeurt er op zo’n ochtend een heleboel. 

De peuterspeelzaal is dan ook een mooie opstap voordat uw kind 

naar de basisschool gaat. 



Wij hopen dat meer kinderen de weg naar p.s.z. It Krobbenêst 

zullen vinden zodat deze mooie voorziening in 

Drachtstercompagnie kan blijven bestaan. 

Dus hebt u ook een peuter in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, geef 

hem of haar dan op voor de peuterspeelzaal. 

Een inschrijfformulier kunt u halen bij de peuterspeelzaal of 

downloaden op www.mosweb.nl   Onze openingstijden zijn: 

 Dinsdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur 

 Donderdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur 

 

Ons adres: Tsjerkebuorren 41 ( It Gebouke ),  9222 NH, Tel nr: 342922 

 

Wilt u eerst eens vrijblijvend een kijkje komen nemen dan nodigen 

wij u van harte uit op bovenstaande ochtenden. 

 

Graag willen wij nog even van de gelegenheid gebruik maken om 

iets recht te zetten. 

Door een artikel in de Barte van januari is er verwarring ontstaan 

over het voortbestaan van peuterspeelzaal “It Krobbenêst”. 

Daarin stond dat kinderopvang  “Ús Stekje” vanaf 1 februari gebruik 

maakt van de peuterspeelzaal. Dit is ook wel degelijk het geval, 

alleen zijn wij wel 2 verschillende organisaties die gebruik maken 

van dezelfde ruimte. 

Op de dinsdag- en de donderdagochtend is de peuterspeelzaal 

geopend voor de kinderen die” It Krobbenêst” bezoeken, en op de 

andere dagdelen is de peuterspeelzaal geopend voor de kinderen 

die Ús Stekje bezoeken. 

Wij zijn dus niet op dezelfde dagdelen aanwezig! 

 

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 
 

Voorjaarsmarkt bij de Oudheidskamer 

 

Op zaterdag 12 april zal er ter gelegenheid van de opening van 

het nieuwe seizoen een voorjaarsmarkt worden gehouden op het 

terrein bij de Oudheidskamer. In de weken vóór Pasen wil iedereen 

wel graag een mooi bloemstuk in huis en op die markt is er wat dat 

betreft volop keuze.  

http://www.mosweb.nl/


 

  Maar er kunnen ook andere 

  artikelen te koop worden 

aangeboden. Wij doen hierbij 

een oproep aan particulieren 

en verenigingen uit ons dorp 

om kosteloos met een stand 

daar aanwezig te zijn. U kunt 

zich daarvoor opgeven bij 

Corrie Keuning, tel. 342912 en 

graag vóór maandag 24 

maart. 

 

De organisatie van de voorjaarsmarkt gebeurt 

in samenwerking met zorgboerderij ‘It Fallaet’. 

Koffie en thee en andere versnaperingen zijn 

zoals gewoonlijk te verkrijgen in het achterhuis 

van de Oudheidskamer. Wij hopen dat velen 

van u op deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur in de gelegenheid 

zullen zijn om een bezoekje aan de voorjaarsmarkt te brengen.  De 

opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Oudheidskamer.  

 

Ook het komende jaar zijn de openingstijden van de 

Oudheidskamer aan de Fallaetswei nr. 17 op vrijdag en zaterdag 

van 10.00 tot 17.00 uur. Maar u kunt altijd contact opnemen met de 

familie Roosendaal om een afspraak te maken voor een bezoekje 

op een ander tijdstip. Gelukkig zien we dat er steeds vaker 

belangstelling is om bijvoorbeeld bij een familiebezoek een kijkje te 

nemen in de Oudheidskamer en daar heerlijke koffie met gebak te 

nuttigen. Ook dit kunt u met Bernard en Ria Roosendaal bespreken 

(tel. 34 0864). 

 

 

 

Namens het bestuur van de Stichting 

Oudheidskamer en zorgboerderij ‘It 

Fallaet’ in Drachtstercompagnie, 

 

Ruurd Verbeek 
 



Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 

 
HISTORIE 

Onze commissie heeft in de korte tijd 

van haar bestaan al diverse 

activiteiten ontplooid. Denk maar 

aan de tentoonstellingen, het 

samenstellen van het prachtige boek 

over Nakke en de stichting en 

inrichting van een oudheidskamer. 

Wij zijn erg geïnteresseerd in de historie van ons dorp en onze 

doelstelling is ook om daarvan zoveel mogelijk vast te leggen. Het 

meeste van wat u de afgelopen jaren bij ons heeft ingeleverd vindt 

u terug in de oudheidskamer. Maar er is ongetwijfeld nog meer 

historisch materiaal in uw bezit. Te denken valt aan oude foto's, 

documenten, brieven, notariële akten, stamboomgegevens, 

krantenknipsels, rouwadvertenties, boeken en allerlei andere zaken, 

digitaal of op papier. Wanneer u hiervan afstand wilt doen en wij 

het interessant materiaal vinden, kunt u het afstaan aan onze 

commissie. Het wordt dan opgenomen en zorgvuldig bewaard in 

ons archief of het wordt tentoongesteld in de oudheidskamer.  

 

INLOOPAVONDEN 

Met ingang van mei gaan wij nu ook een aantal inloopavonden 

houden. Op zo’n avond kunt u materiaal inleveren, maar u kunt het 

ook door ons laten beoordelen. Zo willen wij bijvoorbeeld graag uw 

oude familiefoto’s scannen, zodat u de originelen meteen weer 

mee terug kunt nemen als u dat wilt. We willen graag met u 

proberen te achterhalen wanneer de foto werd gemaakt, waar 

het precies is in ons dorp, welke personen op de foto staan en 

meer van die bijzonderheden. Wij zijn ook van plan om op zo’n 

inloopavond met enige regelmaat een tentoonstelling te 

organiseren of een film- of diapresentatie te verzorgen. Daarover 

zullen wij u tijdig informeren. Dit jaar zal de HKDK op donderdag  

1 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september en 2 oktober, steeds de eerste 

donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.30 tot 21.30 uur zitting 

houden in de oudheidskamer aan de Fallaetswei. Wij nodigen u 

graag uit om te komen; de toegang is gratis en u krijgt koffie of 

thee aangeboden. 



 Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 
 

Uitnodiging  

voor de expositie 

De familie Overdijk 

en  

de kerk ‘Jezus Leeft’ 

 

  

   

 

 

 

Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 22 en zondag 23 maart 

2014 onze thema-expositie te bezoeken in ‘it Gebouke’ 

Tsjerkebuorren 41 te Dr.Compagnie. De expositie is geopend van 

13.30 tot 17.00 uur. 

Het thema is: De familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’ te 

Luchtenveld. De familie Overdijk heeft deze kerk met pastorie 

‘Huize Vrede’ en een tweetal burgerwoningen in 1928 laten 

bouwen. De laatste kerkdienst die Ds. B. Overdijk hield, vond plaats 

in 1973. 

Tijdens de expositie zal er veel materiaal tentoongesteld worden 

dat betrekking heeft op de familie Overdijk en op de kerk ‘Jezus 

Leeft’. Om 15.00 uur zal er een beeldpresentatie plaatsvinden. 

Deze duurt ongeveer 25 minuten. 

Daarnaast zal de leestafel weer vol liggen met fotomappen en 

documenten die steeds weer bij jong en oud reacties oproepen 

van “Och, hea ja” en “Ik ha alles noch lang net sjoen”. 

Wij hopen op een grote belangstelling voor deze thema-expositie. 

De toegang is zoals altijd gratis.  

Graach oant sjen op 22 en 23 maart. 
 

hkdk@hotmail.nl 

www.hkdkdrachtstercompagnie.nl 

www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl 

Inlichtingen: T. Jager 06-51042692 

mailto:hkdk@hotmail.nl
http://www.hkdkdrachtstercompagnie.nl/
http://www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl/


Wielercomité Drachtstercompagnie  
 

  
 

De 2de Kompenijster ATB toertocht 

 

Op zondagmiddag 6 april a.s. organiseren we als 

wielercomité de 2de Kompenijster ATB toertocht voor dames en 

heren. De start is om 14.00 uur vanuit café Aans. Ook nu zijn Geert & 

Tineke weer de sponsor van deze ATB toertocht.  

De ATB toertocht is voor Kompenijster beginners (ca. 30 km), 

recreanten (ca. 40 km) en uitslovers (ca. 55 km). Het standpunt is: 

samen uit, samen thuis. Om 17.00 uur verwachten we alle 

deelnemers weer terug in café Aans. Daar krijgen de deelnemers 

een kop soep, een broodje en een drankje aangeboden. De 

persoonlijke bijdrage voor dit alles bedraagt 3 euro. We vertrekken 

om 14.00 uur. De deelname is op eigen risico en een fietshelm is 

verplicht. De inschrijving start om 13.30 uur in het café. 

 

Verder staat op zaterdag 14 juni a.s. de 10de omloop van de 

Kompenije gepland. Ook dit jaar loopt de route weer via de 

Klamersreed. Naast de heren komen ook de dames aan de start. 

We beginnen om 14.30 uur met de start van de Dikke Banden Race 

voor de Kompenijster jeugd. Om 15.15 uur gaan de elite & beloften 

(heren) van start en om 18.00 uur de amateurs/elite & beloften 

(dames). Op dit moment zijn we druk bezig de begroting rond te 

krijgen. We hebben nog een gat van 2700 euro te dichten. Met 

behulp van sponsoren hopen we voor 1 mei a.s. het financiële 

plaatje rond te hebben. Hoofdsponsor van de wielerronde is ook dit 

jaar auto Oostra uit Surhuisterveen. 

 

 
 

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

www.omloopvandekompenije.tk  

 

Namens het wielercomité, Pieter Postma. 

http://www.omloopvandekompenije.tk/


 

 

Mei Inoar Ien 
 

No’t ik dit stik foar de Barte sit te skriuwen, sit ik mei de laptop op de 

skoat tagelyk nei de Olympyske Spelen te sjen. Op dit stuit is de 

1500 m foar de froulju krekt begûn. En it belooft fansels wer in feest 

te wurden mei allegear medailles.  Dêr wurd ik no echt bliid fan. En 

wa’t neat oan sport fynt, mist hjir echt wat neffens my. 

Mar hawar elts syn hobby sil ik mar sizze.  

Wa’t yn jannewaris net nei de toanieljûn west hat, hat ek echt wat 

mist. Twa Jûnen de seal prachtich fol en de reaksjes fan it publyk 

liichden der net om. Elts hat genoaten fan it knappe spul fan de 

spilers fan Mei Inoar Ien. 

Rimer en Durkje hiene in hûs kocht, dêr’t nuvere saken barden. Der 

kaam sels in medium mei in echte séanse oan te pas om de boel 

op te lossen. Fansels is de werklikheid yn in klucht hiel oars en dat 

kaam dan ek wol út. Prachtige hilaryske taferielen mei typkes om 

de bûsen mei út te skuorren en dan oerdriuw ik net. 

Sa’t it no liket kinne we noch 2 kear mei dit stik fuort te spyljen, dat is 

net allinne moai foar de spilers , mar ek foar de ponghâlder fansels. 

En dêrnei is it toanieljier al tenein, want dit jier ha wy gjin kofjejûn. 

Der diene al 10 spilers mei yn dit stik en wy koene dêrom net 

genôch spilers by elkoar krije foar de kofjejûn. Spitich, mar oar jier 

better.  

Groetnis fan Wietske. 

 

 

Ingezonden  
 

Potgrondactie 

maandagavond 17 maart 

 

 1 zak (20 kg.) € 2 

 2 zakken  € 4 

 3 zakken  € 5 

U hoeft niet te sjouwen, dat doen wij wel!  

De ouderraad obs. ‘de Skûle’. 

 



Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 
 

Hierbij willen we de leden van uitvaartvereniging “De Laatste Eer“ 

te Drachtstercompagnie uitnodigen voor de algemene 

ledenvergadering op  

woensdag 23 april a.s. 20.00 uur in café Aans (Geert en Tineke). 

 

Agenda 

 

1. Opening  

2.  Ingekomen stukken  

3. Notulen van de ledenvergadering van 10 april 2013  

4. Jaarverslag 2013  

5. Financieel verslag 2013  

6. Verslag van de kascommissie  (Gosse de Boer en Liefke de 

Vries). Benoeming nieuw commissielid. 

7. Vaststelling prijslijst 2014  

8. Mededelingen  

9. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en herkiesbaar: Pieter Postma 

Aftredend en niet herkiesbaar: Alfred Maychrzak  

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de 

vergadering ingediend worden bij secretaris Geert Nijboer. 

10. Pauze 

11. Nog nader in te vullen: zie de definitieve agenda op onze 

website 

12. Rondvraag  

13. Sluiting  

 

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

www.dledrachtstercompagnie.nl  

 

 

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/


 
 

 

 

 

 
 

Onze activiteiten. 

Zaterdag 8 februari hebben we meegedaan aan het MOK-festival. 

Dat is een festival van muziekkorpsen uit de Gemeente 

Smallingerland. We hadden er hard voor gestudeerd en het 

resultaat mocht er zijn. Toch altijd weer spannend als je op een 

podium zit, met alle lichten op je, vooral voor onze jeugd. Voor 

enkele muzikanten verliep de reis er naar toe met hindernissen. Hun 

auto verloor onderweg  steeds meer onderdelen, zodat er 

uiteindelijk, volgens kenners, nog een soort van Flintstone-mobiel 

overbleef. Maar ze waren gelukkig toch nog op tijd. 

Nu gaan we hard studeren op de nummers die we spelen op het 

Gouden Spiker-festival in Ureterp op  11 april. Daar spelen we o.a. 

het verplichte nummer The Journeymen, componist Ray Steadman 

Allen. Voor muzikanten onder u : hij schreef ook de arrangementen 

van het bekende rode (of blauwe) boekje waarin de 120 Hymns 

(inmiddels in werkelijkheid 140)  staan waaruit elk muziekkorps 

inspeelt.  Verder spelen we een muziekstuk met een solist(e) uit ons 

korps,  nog een koraal-achtig muziekstuk en een mars. Supporters 

zijn van harte welkom, op onze website kunt u te zijner tijd zien hoe 

laat we ongeveer moeten spelen. Op 15 maart hebben we 

daarvoor zelfs een speciale studiedag die op een heel gezellige 

manier wordt afgesloten. 

Op 20 april, Eerste Paasdag, begeleiden we weer de kerkdienst. 

Ook dat is altijd een feest en de klanken van een brassband passen  

prima bij ‘Daar juicht een toon’. 

Op 4 mei spelen we, zoals gebruikelijk, weer bij de 

Dodenherdenking. 

Op 29 mei (Hemelvaartsdag) begeleiden we, evenals vorig jaar, de 

dienst en de samenzang in de tent bij Strandheem.  

 

  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


Ook een prachtige gelegenheid om onze muziek bij de samenzang 

te laten horen. 

 

Oud papier. 

Deze actie gaat steeds door. Elke donderdag staat er een oud-

papier container op het parkeerterrein bij de Nije Kompe/de PKN-

Kerk, daar kunt u uw oud papier in kwijt. En er staat de hele week 

een grote container bij de fam. De Boer, Fallaetswei 13, daar kunt u 

uw oud papier ook naar toe brengen. Als muziekkorps kunnen we 

de opbrengst heel goed gebruiken. Alvast bedankt.         

 
  

 

Kinderspul 
 

GEZOCHT! LAATSTE OPROEP! 

Heiten, memmen, pakes, beppes, jongeren vanaf 18 jaar die ons 

willen helpen bij KINDERSPUL!  6x  vergaderen per jaar en de laatste 

week van de zomervakantie, dat is wat we vragen! 

Geen nieuwe aanmeldingen dit jaar 

betekent geen kinderspul volgend jaar! 

Draag je de kinderen van de Kompenije een warm hart toe? 

GEEF JE OP voor het te laat is bij moniquepaulusma@live.nl 

GEZOCHT! LAATSTE OPROEP! 

 

 

Ingezonden  
 

Culturele dag Rottevalle 24 mei 2014 

Op diverse locaties in en net buiten het dorp presenteren 

kunstenaars hun kunstwerken: Foto’s, schilderijen, sieraden, vilt, 

beelden, keramiek,  enz. De route (met daarin ook activiteiten voor 

de jeugd) kunt u met behulp van een routebeschrijving volgen. Bij 

dorpshuis It Tiksel zal een terras met muziek zijn. Derhalve ben ik op 

zoek naar kunstenaars en muzikanten. Wilt u hieraan meedoen?, 

geef u dan op bij:  

Jannie Dijkstra. e-mail: dijk265@gmail.com tel 06-10334557. U hoeft 

niet woonachtig te zijn in Rottevalle om mee te mogen doen. 

 

mailto:moniquepaulusma@live.nl
mailto:dijk265@gmail.com


Jeugdactiviteitencommissie 

 
Het is alweer een tijdje geleden, maar hier is het verhaal van de 

Sinterklaas intocht. Zaterdag 23 november was het weer zover. 

Sinterklaas komt aan in de Kompenije! En wat was het prachtig 

weer. De zon scheen en het leek wel een lentedag die zaterdag. 

De kinderen konden niet wachten totdat Sinterklaas weer 

aankwam op het grote zwarte paard, ja zwart!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is bij ons onze Amerigo! De Kompenijster burgemeester Jurjen 

Visser stond tussen de kinderen ook vol ongeduld te wachten. 

En ja hoor, om 12.30 uur komt daar iets aanrijden vanaf de 

Klamersreed.  

 

Maar, ondertussen komt 

er ook iets aangevaren 

over het water. Wat is dat 

nou, er zitten 2 zwarte 

pieten in de boot! En wat 

bleek, Sinterklaas was ze 

al kwijt! Maar gelukkig 

waren ze er mooi op tijd 

om samen met Sinterklaas 

naar het café te gaan.  

 



Daar zaten de kinderen en ouders alweer vol ongeduld te 

wachten. 

Er werd gezongen, een 

verhaal verteld door de 

Hoofdpiet, heel veel 

pepernoten uitgedeeld en..... 

er mochten weer kinderen bij 

Sinterklaas komen die wat 

bijzonders hadden gedaan, of 

te vertellen: 

Anke Paulusma was Frysk 

kampioen geworden met 

haar acrokuur! Hilarius Leffering heeft zijn arm gebroken tijdens 

kleutergym. Hisse Kats heeft in 1 schooljaar 3 zwemdiploma's 

gehaald. Renske Mud heeft bijna geen tanden meer ivm. wisselen. 

Mart Geerligs is vaak buiten aan het crossen op de Doese. 

Marten Buisman is een heel groot Dolfje Weerwolfje-fan. 

Tammar Kompaan heeft een broertje erbij gekregen. 

Ik zal ook wel kinderen zijn vergeten die bij de Sint mochten komen, 

maar alles staat ook op de DVD, die je bij Mindert Kats kunt kopen. 

  

Ook was er een verrassing voor 3 wat oudere heren uit de 

Kompenije. Pake Marten, Pake Gauke en Mindert werden bij 

Sinterklaas naar voren geroepen. 

Eerst dachten ze dat ze wat stouts hadden uitgehaald, maar dat 

bleek niet waar te zijn. 

Deze 3 mannen werden in het zonnetje gezet! 

Er was een speciaal lied voor hen geschreven en iedereen kon het 

meezingen.  

Pake Gauke werd geroemd om zijn talenten, mannetje van 

techniek, mannetje van muziek. Zo'n man in ons midden, geeft ons 

moed.  

Pake Marten werd geroemd omdat hij is zoals hij is, was iedereen 

maar zo. Als je hem wat vraagt, krijg je geen nee, en altijd fleurig. 

Mindert werd geroemd om zijn talenten. Iedereen kent hem heel 

goed, je ziet hem overal en meestal te voet, om alles in de 

Kompenij te filmen. 

Na afloop kregen de kinderen een aardigheidje mee en was 

iedereen weer super tevree! 



Jeugdactiviteitencommissie 
 

 Op 30 december om 18.30 begon de oudjaarsbingo voor de 

groepen 1 t/ 8. En wat een opkomst, ongeveer 60 kinderen waren 

aanwezig in het Gebouke. De prijzen stonden voor in de zaal 

opgesteld en de kinderen hadden hun prijs er al uitgezocht!  

"Dat wil ik winnen, ik ga voor de Playboy deo plus doucheschuim, ik 

wil de discobol winnen!" 

Er waren dit jaar wat duurdere prijzen te winnen, zodat de jeugd de 

volgende keer weer terugkomt: 2 discobollen, 2 boxen voor de 

mp3 speler of tablet, tafeltennisset, LOVEklok, nagellakset met 

nagellakdroger, playboyset met deo en douche, tassenhangers, 

Barbie met paard, bestuurbare auto, spelletjes, knuffeltjes, enz. 

  

Ondertussen werd er door Vivian heerlijke oliebollen gebakken die 

er wel in gingen bij de kinderen. 

Bij de groepen 1/4 werd begeleiding gevraagd, omdat die de 

cijfers nog niet allemaal kennen. Maar.....ze deden niet onder voor 

de bovenbouw! 

Er waren zoveel kinderen op de bingo afgekomen, dat ze niet 

allemaal aan de nieuwe tafels konden zitten, maar dat was geen 

probleem, ze gingen gezellig met elkaar op de grond bingospelen. 

Het was super gezellig en 30 december 2014 zijn jullie allemaal 

weer van harte welkom op de oudjaarsbingo. 

 

In deze Barte staat ook de jaaragenda van de JAC. 

Hou die in de gaten en op school krijgen jullie ook wel 

uitnodigingen mee. 

Tot ziens! 

 

Jeugdactiviteitencommissie 
 

Zaterdagavond 15 februari om 19.00 staan in het Gebouke de 

jongens en meisjes klaar voor de disco. 

De jongens hun gelpotten waren vast leeg en de glitters en 

parfumgeuren bij de meisjes waren duidelijk aanwezig! 

Pieter Postma is vanavond de DJ en het dak gaat eraf in de 

Kompenije. 



De disco is voor de groepen 5 t/m 8 en men kan ook 

verzoeknummers aanvragen! 

Het grote licht is uit en Pieter heeft allemaal leuke lichteffecten 

gemaakt in de zaal, zodat het net een echte discotheek lijkt 

en er staat (voor een bonnetje) genoeg drinken klaar. 

Maar...... doordat het wat warm werd van het dansen en er tot 4x 

toe een stoelendans werd gedaan, waren de bonnetjes gauw op. 

Dat gaf niets, de kinderen moesten goed drinken en al had je geen 

bonnetje meer, drinken kreeg je toch wel. 

Ook was er nog chips, want op een lege maag kan je niet dansen! 

  

 
 

Pieter Postma had een levende stoelendans bedacht.. 

De jongens op de knieën, en de meisjes moesten dan als de muziek 

stopte, op de knieën van de jongens gaan zitten. 

Eerst werd nogal wat commentaar gegeven, zo van: "Jakkes, een 

meid bij mij op schoot, nou liever niet!" Toen moest het nog 

beginnen, hè. Maar.... toen de muziek stopte en de meisjes echt bij 

de jongens op schoot kwamen, werd het wel anders. 

"Kom hier maar, hier is nog een plekje vrij!" 

Als er weer een meisje af was en er dus ook een jongen uit moest, 

vond die dat meestal niet zo leuk! 

Bij de meisjes was het enthousiasme iets minder, de jongens deden 

zo hun best om bij ze op schoot te komen, dat ze gewoon over de 

meiden heen liepen en struikelend en duwend hun plekje 

veroverden.  



De meisjes en jongens hebben 2x een ronde gedaan. 

De eerste winnaar bij de jongens was Jente Nijboer en bij de 

meisjes Ilse Postma.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de tweede ronde was Sybren Louwsma de winnaar bij de 

jongens en Giada Bosma bij de meisjes. 

Voor de prijswinnaars waren er leuke cadeautjes. 

Om 21.00 was de disco afgelopen. Al met al was het zeer geslaagd 

en Pieter Postma, bedankt voor je inzet en leuke disco. 

De JAC. 

 

 

Kompenijster stratenloop 

 
Ook dit jaar organiseren wij 

weer de jaarlijkse stratenloop 

door de Kompenije op 

Paasmaandag 21 april. 

Lopers kunnen zich vanaf 

13.00 uur inschrijven voor de 3-6 of 9 km. bij de Terp. De start is om 

14.00 uur. Meedoen is ook hier belangrijker dan winnen! 

 

Het organisatiecomité.  



 

 

Fûgelwacht ‘De Kompenije’ 

 

 

Toen ik werd geboren   

Kon ik niet lopen, zien of horen 

Ik was alleen een geel wit vulsel  

In een glad en bont omhulsel 
 

 

 

     

 

 

Door warmte bijna overmand 

Tikte ik met mijn ene tand  

Zo hard als ik kon op de eierschaal 

Daar binnenin een hoop kabaal 

 

 

 

 

Het wachten duurde heel erg lang 

En af toe werd ik zelfs bang  

Dat die schaal niet eens kon breken 

Maar eindelijk is hij toch bezweken 
 

En na dat bikkelharde tikken 

Kon ik mij door het gaatje wrikken 

Dus ben ik nu toch beland 

Lekker aan de buitenkant 

 

Vrij trippelend door het groene gras 

Vergeet ik snel hoe benauwd het was 

Maar ik verlang al naar de dag  

Waarop ik nog vrijer door ’t luchtruim zweven mag. 
 

Namens de Fûgelwacht: Theo Voetberg. 



 

 
 

 


