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Belangrijke data  

voor de agenda?  
michelhouwen@hetnet.nl 

 
 

  Wanneer? Wat? Wie? 
10-11-12 sept. 

vanaf 18.00 u. 

Café Aans 

De Trije fan’e Kompenije Werkgroep 

byzondere 

aktiviteiten 

13 sept. 

10.00-17.00 u. 

Oudheidskamer 

Open monumentendag: 

Reizen door de tijd 

HKDK 

19 september 

18.30-19.30 uur 

Skelterrace voor peuters en 

groep 1 t/m 8 

Schoolplein ‘de Skûle’ 

JAC 

24 september 

13.30-16.00 u. 

‘T Gebouke 

Fietsexcursie door het 

wijkenlandschap 

Stichting Elzegea 

do. 2 okt. 

19.30-21.00 u. 

Inloopavond 

Oudheidskamer 

HKDK 

9 okt.14.00 uur 

Nije Kompe 
Voorlichting over zorg, 

welzijn en dienstverlening 

door Friese Wouden 

Ouderensoos 

week 42 Herfstactiviteit voor  

groep 5 t/m 8 in ‘t Gebouke 

JAC 

18 okt. 20.00 u. 

Nije Kompe/ 

PKN-kerk 

Doublebrassconcert 

brassband Halleluja en 

brassband Excelsior 

Brassband 

Halleluja 

24 okt. 20.00 u. 

Seal Aans 

Kulturele jûn Kulturele kommisje 

25 okt. 21.00 u. 

café Aans 

5e Rocknight 

Dr.Compagnie (entree € 10) 

Café Aans 

6 nov. 14.00 uur  

Nije Kompe                

Verhalen van fjildman en 

swetser Gjalt de Groot uit 

Holwerd  

Ouderensoos 

15 november Spokentocht voor groep 7/8 

en jeugd t/m 16 jaar in 

Opende 

JAC 



22 november Intocht Sinterklaas 

 

JAC 

4 dec. 14.00 u. 

Nije Kompe 

Sinterklaasviering Ouderensoos 

18 en 19 dec. 

19.00 uur 

Café Aans. 

Kerstbiljarttoernooi 

Drachtstercompagnie 
(opg. bij Aalzen/Geert-Willem) 

Krijt uw Topje  

21 dec.  

ca. 10.30 uur; 

café Aans. 

Regionaal 

driebandentoernooi  
(opgave bij het bestuur). 

Krijt uw Topje  

30 december 

18.30-20.00 uur 

Oudejaarsbingo voor 

peuters en groep 1 t/m 8 in  

‘t Gebouke 

JAC 

8 jan. 10.30 uur 

Nije Kompe 

Nieuwjaarsborrel en  

‘open tafel’ 

Ouderensoos 

12 feb. 14.00 u. 

Nije Kompe 

Optreden ‘Spilersnocht’ 

uit Drachten 

Ouderensoos 

12 mrt. 14.00 u. 

Nije Kompe 

Verhalen over “het Boeren” 

in Rusland, door dhr. Meirink 

uit Wijnaldum 

Ouderensoos 

16 apr. 17.00 u. 

Nije Kompe 
Uitgebreide broodmaaltijd Ouderensoos 

 
 

 
 

Plaatselijk Belang 
 

Bestuurssamenstelling. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang is weer compleet. Nadat we 

afgelopen seizoen afscheid hebben genomen van Elisabeth van 

der Heide en Henk de Vries, zijn aangetreden Jan Pier Brandts en 

Marie Bouma. Jullie zijn allebei zeer welkom en we hopen op een 

frisse en zinvolle samenwerking. 

 

Wethouder. 

Als PB hebben we twee contactlijnen naar de gemeente. De ene is 

onze vaste man Sytse van der Weij. Hij is de eerst aangewezene 

voor lopende zaken tussen PB en gemeente. De andere contactlijn 



is de wethouder. Ook wel contactwethouder genoemd. Voorheen 

was dat de heer Berenst maar sinds het aantreden van het nieuwe 

college van B en W is dat nu voor ons Nieske Ketelaar geworden. In 

het najaar zal zij een kennismakingsbezoek brengen aan ons dorp. 

Overigens is wethouder Ketelaar voor PB geen onbekende meer. 

Over en weer hebben we elkaar al gesproken in het kader van 

Dorphuisplus en scholen. 

 

Open Monumentendag. 

Op zaterdag 13 september wordt er onder auspiciën van Smelne’s 

Erfskip in Drachten en in de omliggende dorpen de Open 

Monumentendag georganiseerd. De activiteiten zullen 

plaatsvinden tussen 10.30 uur en 16.00 uur. Het thema is “ Op Reis”.  

Zo zullen er op het vliegveld oude vliegtuigen te bezichtigen zijn. In 

Rottevalle kan men monumenten rondom haven en skûtsjes 

bekijken. Maar het programma is veel breder. Houdt u de 

weekbladen goed in de gaten voor het volledige programma. Ook 

kunt u info krijgen bij de secretaris van PB. NB. de Oudheidskamer 

van Drachstercompagnie is ook open. 

 

De Skieding. 

Op 26 juni is er weer een inloopmiddag geweest in de Lantearne 

inzake de Skieding. Op deze middag kon je je zienswijze kenbaar 

maken ten aanzien van de acht varianten die nu nog voor liggen 

met betrekking tot de plannen rondom de Skieding. Er was veel 

belangstelling van beide kanten van de grens. PB heeft en houdt 

contact met de bewoners van de Warrebosk over deze materie. Zij 

en de bewoners langs de Skieding ondervinden de directe 

gevolgen van een eventueel veranderd tracee van de Skieding. 

 

Nieuwbouw. 

Helaas moeten we constateren dat de belangstelling voor de 

woningen aan de verlengde Wiksel van dien aard is dat er niet 

gestart kon worden met werkzaamheden. Er is tot nu geen woning 

verkocht. Toch willen we de mogelijkheid om daar te bouwen nog 

een keer onder de aandacht brengen. Er kunnen zes woningen 

gebouwd worden in de prijsklasse vanaf €134.500. Wellicht kunnen 

door mond op mond reclame mensen, jongelui op het idee 

gebracht worden deze mogelijkheid toch nog eens te 



onderzoeken. Voor meer informatie kunt u zoeken op 

www.vdm.nl/drachtstercompagnie. 

 

Woonwagenkamp. 

Waar wel actie is is op het voormalige woonwagenkamp. Johan 

van der Ploeg uit Leek heeft de gemeente gevraagd het 

voormalige woonwagenkamp te mogen opknappen. Ook heeft hij 

overleg gehad met PB over zijn plannen. De bedoeling is het terrein 

een toeristisch karakter te geven met dien verstande dat het vooral 

op wandelaars en fietsers gericht zal zijn. Er zullen ook een aantal 

blokhutten geplaatst worden. Bovendien kunnen er ook 

kleinschalige evenementen plaatsvinden. Johan is reeds met zijn 

werkzaamheden begonnen. 

 

Secr.PB  Sietse Wijbenga. 

 

 

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 Dr. Compagnie. Simpel hé? 

In de vorige Barte werd Riemer Riemersma gevraagd een stukje te 

schrijven over hoe het staat met Plan Súd en wanneer er nieuwe 

woningen gebouwd gaan worden in Drachtstercompagnie.  

 

Hier zijn reactie: 

 

 

http://www.vdm.nl/drachtstercompagnie


Plan Zuid 

Een aantal jaar geleden las ik in de krant een bericht dat de 

woningbouwvereniging geen woningen meer wilde bouwen in het 

uitbreidingsplan ‘Plan Zuid’ in De Kompenije. Met als gevolg dat het 

plan stil lag, zonder gegarandeerde grondafname is het voor de 

gemeente geen haalbare zaak om een voorinvestering te doen  in 

het bouw- en woonrijpmaken van het gebied. 

Als geboren Kompenijster (1965) stak het mij dat het plan geen 

doorgang kon vinden. Juist de groep waarvoor de woningen 

moesten worden gebouwd  -de starters- werden hierdoor geraakt. 

Zij werden nu gedwongen om naar Drachten en andere plaatsen 

te verhuizen waardoor het dorp in de toekomst zou vergrijzen en de 

leefbaarheid afnam.  

Na gesprekken met een aantal betrokken Kompenijsters,  en later 

ook Jurjen Visser van Dorpsbelang,  zijn we vanuit mijn bedrijf 

EarthGO! (www.earthgo.nl) de uitdaging aangegaan om 

uitbreiding aan de zuidkant van de Kompenije alsnog van de 

grond te krijgen. Ondanks de niet oplosbare problemen zoals een 

stug vaststaand stedenbouwkundig plan,  een te luxe 

woningbouwprogramma met bijbehorende  grondprijs die niet in 

verhouding stond met de behoefte, zijn wij met een frisse en 

creatieve blik aan de slag gegaan om partijen te verbinden en 

deze gebiedsontwikkeling weer op gang te brengen. 

 Allereerst moest de behoefte worden getoetst. Na een aantal 

bijeenkomsten bleek dat er inderdaad vooral behoefte was aan 

betaalbare woonruimte voor de jongeren uit ons dorp. Vervolgens 

hebben we het project nogmaals doorgerekend en zijn we met de 

gemeente in onderhandeling getreden over de te hoge grondprijs.  

Uiteindelijk hebben we met de gemeente overeenstemming 

kunnen krijgen voor betaalbare kavelprijzen voor 6 

starterswoningen in de eerste fase van het plan. VDM Woningen 

bleek de juiste partner te zijn voor het bouwen van betaalbare, 

ruime,  kwalitatief goede en energiezuinige woningen.  

De tussenwoningen zijn met € 134.500 VON zeer scherp geprijsd, 

voor € 146.500 VON heb je een hoekwoning met 250 m2 tuin en 

voor € 167.000 VON een halfvrijstaande woning. De kavels voor de 

halfvrijstaande woningen kunnen ook apart worden afgenomen als 

je (samen met een ander) je eigen woning wilt bouwen.  Het loopt 

nog niet storm, momenteel is er één hoekwoning onder optie. 

Blijkbaar kijkt iedereen nog een beetje de kat uit de boom.  Ook 

http://www.earthgo.nl/


kan het zijn dat ondanks de inzet van alle partijen, het voor enkelen  

te laat kwam en zij toch elders zijn gaan wonen.  

Persoonlijk ben ik nog steeds positief. De Kompenije is een dorp wat 

op zich ten aanzien van andere dorpen nog een behoorlijk 

voorzieningenniveau heeft. De leefbaarheid in het dorp is hoog . 

Als de jongeren vertrekken zal dit op den duur de doodsteek zijn 

voor de bestaande voorzieningen. Naar mijn mening is het bieden 

van de juiste woonruimte hierin de sleutel. De woningen in Plan Zuid 

hebben een dusdanig lage energienota, dat de totale woonlasten 

in deze nieuwbouwwoningen veel lager zijn dan in een bestaande 

woning.  De prijzen en de rente zijn momenteel  historisch laag; het 

is NU het moment in te stappen! 

We hebben met de gemeente afgesproken dat we nog ruim een 

half jaar de tijd hebben om de woningen te verkopen. Mocht dit 

niet lukken, dan zal het de uitbreiding in De Kompenije definitief op 

slot zetten…Dus mocht u nog iemand weten, verwijs ze naar de 

verkopende partij VDM. De brochure is te downloaden vanaf onze 

website en vanaf de website van VDM.  

 

Ik zou het woord willen geven aan… Barry de Wagt.  

 

Vraag is hoe het dorp de Kompenije in de toekomst leefbaar zou 

moeten worden mocht nog meer jeugd wegtrekken. De Kompenije 

heeft een relatief hoog eigen woningbezit. Door nieuwe 

hypotheekregels zal het voor veel jongeren lastig worden deze 

woningen te kunnen kopen. 

 
Riemer Riemersma. 

 

Ingezonden  
 

Op 8 november 2014 wordt er in Café Aans een “Kompenije God’s 

talent” gehouden. Iedereen, jong en oud, kan zijn/haar talenten 

vertonen op deze avond. Muziek, dans, zang, toneel, het maakt 

niet uit.  Het begint om half 8. Deze avond wordt vanuit de Zending 

en Evangelisatiecommissie van de kerk georganiseerd. Dominee 

Jelle de Kok (bij veel dorpsgenoten vast nog wel bekend) gaat iets 

vertellen over ‘talenten’.  Maar we gaan vooral luisteren en kijken 

 



naar de talenten uit de Kompenije. Dus geef jezelf op en laat zien 

welke talenten de Kompenije heeft! 

Een 3-koppige jury zal de optredens beoordelen en van deskundig 

commentaar voorzien. Het belooft een mooie avond te worden! 

En.... publiek hebben we natuurlijk ook nodig! Iedereen is welkom 

op 8 november in Café Aans om de talenten aan te moedigen. 

Wil je als talent meedoen, schroom dan niet en geef je op bij: 

Ebele van der Veen (veen29@hotmail.com).  

 

 

Ingezonden  
  

 

Een wereldtopper uit ons 

dorp! 

 

Drie Nederlandse 

teams  hebben in juli de 

finale van  de Jeugd-WK in 

de acrobatische gym-

nastiek, in Parijs weten te 

bereiken. Onder hen het 

mixpaar Stein Briggen, uit 

Drachtstercompahgnie en 

Amber Bosma. Zij wisten zich 

op de tweede kwalifi-

catiedag bij de beste acht 

van de wereld in hun 

categorie te voegen. In de 

finaleronde op zaterdag 

leverden ze een zeer 

knappe prestatie om heel 

trots op te zijn:  

Stein en zijn partner Amber 

werden vijfde!  

Een wereldprestatie! 
 
Stein Briggen en Amber Bosma. 

 

 

mailto:veen29@hotmail.com


 

Ingezonden  
 

Stichting Trekharmonicamuziek “Peije” 

 

Wil je harmonica leren spelen dan is onze harmonicaclub Peije het 

overwegen waard. De lessen voor groep 1 zijn op maandagavond 

en starten op 22 september 2014 weer. 

 Peije heeft uitstekende docenten, die zelf als uitvoerend 

muzikant in bekende groepen optreden; 

 Wij hebben de  beschikking over een leuke en 

gezellige locatie, namelijk het Café Marktzicht 

in Drachten; 

 Bij Peije kun je acht jaar les krijgen en kun je 

dus een heel behoorlijk niveau halen en een 

uitgebreid repertoire van liedjes en 

muziekstukken opbouwen; 

 Kennis van het notenschrift is niet nodig, we 

werken met tabulatuur onder de notenbalk. 

 Harmonica spelen is leuk en niet duur.  

o Wanneer je eerst eens wilt weten of het je wel 

bevalt kun je bij Peije voor een redelijk bedrag 

een harmonica huren. 

o Het lesgeld voor een heel seizoen bedraagt ongeveer  € 115,--. 

inclusief lesmateriaal. 

 Wil je meer weten, bel dan eens met  

Anneke Venema 0512 303263 of  Sipke Veenstra 0512 301570.  

Zij helpen je graag verder. 

 

Voor een uitgebreide informatie kun je terecht op www.peije.nl. 

 

 

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 

 

 

http://www.peije.nl/


 

Ingezonden  
 

Seniorenreis 2014 

 

Mogelijk treft u binnenkort bekenden, die ineens een stuk slanker 

zijn dan u hen eerder kende. Dat zijn dan waarschijnlijk mensen die 

meegeweest zijn met de seniorenreis-2014. Ja, ik heb het over 

…mosterd. Als u mosterd eet (bij wijze van spreken tot–het–uw–

oren–uitkomt)zult u zienderogen minderen in lichaamsgewicht! Is 

mosterd dan zulk ‘agressief’ spul? Helemaal niet. Nee mosterd is 

eigenlijk heel simpel van samenstelling: door-elkaar gemengd en 

twee maal gemalen: mosterdzaad en azijn. 

 

U zou het zelf kunnen maken! Echter: het is nogal moeilijk om aan 

mosterdzaad te komen: de mosterdplant komt in Nederland vrijwel 

niet voor. Ik kan u zeggen waaròm: de mosterdplant is als het ware 

een soort onkruid. Als je het eenmaal in de grond hebt zitten, raak 

je het van-je-levensdagen niet meer kwijt! De plant lijkt trouwens 

als-twee-druppels-water op koolzaad, alleen: hij bloeit later. Om 

aan mosterd zaad te komen, moet u eigenlijk naar Canada gaan. 

En dan moet u beide soorten mee terug brengen: het bruine 

(nodig voor de smaak) en het blonde (nodig voor de structuur). 

Grote mosterdfabrieken voegen ook nog ‘plaksel’ toe, maar dat is 

alleen nodig, als u het kroketje beslist aan de zijkant(en) wilt 

insmeren met mosterd. Er staat op potjes mosterd een 

houdbaarheidsdatum, maar dat is eigenlijk flauwekul: slechts een 

verplichting ingevolge de voedsel-en-waren-wet. Mosterd is, mits 

koel bewaard, eigenlijk onbeperkt houdbaar. 

 

Wat een wijsheden allemaal, hè? Ja, allemaal geleerd in het 

Mosterd-museum in Doesburg. We werden daar rondgeleid door 

een dol-enthousiaste medewerker, die ons ook even liet zien, hoe 

het spul in potjes wordt gedaan: met een soort Mosterd-poep-

apparaat, ook de simpelheid zelve, maar zeer efficiënt! 

Er hing daar op de inpakafdeling ook een stel gedroogde 

varkensblazen. Wat die nou met mosterd te maken hebben? Nou, 

dat waren vroeger de ‘dekseltjes’ van de mosterdpotjes: nat-

gemaakt (en daardoor ’soepel’ geworden) werden die over de 

 



potjes gedaan; touwtje er om heen en vervolgens gedroogd en 

zie: een keurig strak gespannen velletje op het mosterdpotje. 

Tegenwoordig is die ‘ouderwetse’ varkensblaas vervangen door 

‘moderne’ krimp-folie. 

 

‘s Middags hebben we een rondrit gemaakt door verschillende 

dorpen rond Doesburg. We kwamen onder meer door Steenderen, 

waar twee ‘oude-bekenden’ van vrijwel heel Nederland wonen: 

‘Aviko’ en ‘Sorbo’.Aviko is waarschijnlijk de grootste aardappel-

verwerkende industrie van Nederland, mogelijk zelfs van heel 

Europa. U weet wel: schijfjes, voorgebak-ken frietjes en ja, wàt niet 

al? 

Sorbo mòet  u eigenlijk allemaal wel kennen, want “Sorbo-hier, 

Sorbo daar, Sorbo is uw hulp in huis!”. Ja, van de viscose-doekjes,  

(pannen)sponsjes, enz. Van dat alles wordt niets in Steenderen 

gemaakt: àlles komt uit landen als Roemenië, Bulgarije en vooral 

China (allemaal landen, waar de inwoners bereid zijn te werken 

voor echt een grijp-stuiver per werkdag……). Maar, de 

handelsfirma zit wel in Steenderen en heeft meneer-Sorbo bepaald 

geen windeieren gelegd: één van de allergrootste en allermooiste 

landhuizen daar is van ’Meneer-Sorbo’. De rondreis eindigde 

(eigenlijk: we kéérden) te Zutphen. Voor mij persoonlijk een 

openbaring: het kan daar ook prachtig zonneschijn-weer zijn (ik 

was er nog niet zo lang geleden ‘verdwaald’ in de strómende 

regen. Ik vond het deze keer heel wat aangenamer vertoeven). 

Leuk was ook, dat juist 

toen wij er waren 

meneer-de-burgemeester 

een zestal medelanders 

naturaliseerde tot echte 

Nederlanders. Enkelen 

van ons mochten even in 

de trouwzaal ‘gluren’ 

maar natuurlijk niet tijdens 

de plechtigheid. 

 

Onze beide excursies, 

Doesburg en Zutphen, 

hebben we gemaakt vanuit de IJsselhoeve bij Doesburg. Daar 

werden we ‘s morgens ontvangen met koffie-met-wat-lekkers, 



hebben we een prima broodmaaltijd genoten; en hebben we tot 

slot ook een werkelijk grandioos eind-diner gekregen. Tja, we 

kenden de IJselhoeve van een paar jaar geleden (toen we naar 

Bronkhorst en dus ook meneer Charles Dickens waren. Nou, in de 

IJselhoeve ben je als ‘t om lekker-eten-en drinken gaat, goed ‘te 

plak’. Gelukkig kregen we ook voldoende mosterd bij de maaltijd  

(anders waren we allemaal kilo’s áángekomen………). 

Graag en op nadrukkelijk verzoek van de organiserende 

commissie, vermeld ik even, wat ook in de gedrukte ‘programma-

folder’ van deze dag stond: ”Mei tank oan it ‘Fonds Coöperatief 

Dividend” fan de Rabobank foar de finansjele bydrage”. 

Want dat wordt nogal eens als vanzelfsprekend ervaren, maar dat 

is het natuurlijk allerminst! Dus dat mag best weer eens luid-en-

duidelijk worden 

gezegd ! 

Wat mijzelf betreft, 

maar ik denk, dat ik 

namens alle 

deelnemers spreek: 

Tige tank foar dizze 

prachtige dei, 

enneh, sille wy mar 

gewoan sizze:  

oant takommend 

jier? Graach ! 

 

Guido Schoonheim. 

 
 

 

Ingezonden  
 

5e Rocknight Drachtstercompagnie 

  

Wat in 2010 begon als een grap, is inmiddels uitgegroeid tot een 

begrip in Drachtstercompagnie en verre omstreken. 

De "Rocknight Drachtstercompagnie"!. Vanaf vorig jaar wordt dit 

evenement elk jaar in de maand (ROCK)tober georganiseerd en 

op 25 oktober 2014 zijn we toe aan een lustrum!  

 



Voor de 5e keer zal Drachtstercompagnie op zijn kop staan met 

stampende Rock'n Roll! 

Café Aans is blij dit jaar twee knallende bands te mogen 

presenteren en er staan dit jaar dan ook twee hoofdacts! op het 

podium. De High Powered Blues and Rock'n Roll band VOLTAGE zal 

de spits afbijten deze avond. Het doel van Voltage: Nederland 

laten zien dat blues en rock'n roll niet alleen voor oude rotten is. De 

blues is tijdloos en daar kom je achter nadat je een show van 

Voltage hebt meegemaakt. De band uit Helmond en Eindhoven 

wordt begin 2011 opgericht door Dave Vermeulen en Dirk Snellen. 

Grote inspiratiebronnen zijn iconen als Gary Moore, Stevie Ray 

Vaughan en bands als ZZ Top en Status Quo. Ook moderne 

bluesmeesters zoals John Mayer zijn belangrijk voor de sound van 

Voltage. 2014 is het jaar waarin Voltage een nieuwe weg inslaat 

door zich volledig te storten op het schrijven van eigen werk. Vanaf 

januari zal de band iedere maand een nieuwe song uitbrengen om 

de oren van de fans te voeren met een goeie dosis bluesrock.  

Mis deze band niet! Zij treden als eerste op maar dus niet als 

voorprogramma, maar ook als hoofdact! 

  

De tweede hoofdact deze avond is de Normaal tributeband 

"KISJESKEARLS". 

Kisjeskearls is de Achterhoekse vertaling voor marskramers, die van 

deur tot deur trokken om hun spulletjes te verkopen… Sinds 2012 zijn 

er De Kisjeskearls, die van podium tot podium trekken om de 

muziek van hun helden, de legendarische boerenrockgroep 

NORMAAL, te laten horen. De Kisjeskearls zijn vier zeer ervaren 

muzikanten ( uit oa. JA DAT ZAL, GOED GOAN en GRAM’S HiLL) 

en  weten op treffende wijze de sound en de energie uit de bijna 

40-jarige historie van NORMAAL neer te zetten. Niet door alleen de 

hits te spelen, maar met name door het betere onbekendere(!) 

werk  van NORMAAL. Een avond met De Kisjeskearls is een avond 

ouderwets Høken, Brekken en Angoan…. 

Al twee keer heeft deze band het dak er af gespeeld in Friesland, 

en ze zijn blij wederom op een podium te staan in Friesland bij de 

5e rocknight Drachtstercompagnie! 

Mis het niet! Aanvang 21.00 uur, entree slechts 10 euro.  

 

Café Aans Drachtstercompagnie! 

 



 

Ingezonden  
 

Open dag melkveehouderij van familie Bijma op de Goudberch 2 

 

Op 13 september van 10:00 tot 16:00 organiseert familie Bijma ter 

ere van de bouw van de nieuwe serrestal een open dag. Het 

bedrijf wordt opengesteld voor iedereen die het bedrijf en de 

serrestal wil bekijken. 

 

Op de open dag kunt u de jongveestallen en de nieuwe serrestal 

bezichtigen. Vanaf de ingebruikname van de nieuwe stal op 6 

november 2013 is het melken geautomatiseerd en worden de 

koeien gemolken door twee Delaval melkrobots. De ruime stal is 

ingericht volgens hoge dierwelzijns-eisen met o.a. waterbedden, 

koeborstels en ruime strohokken voor kalfkoeien en zorgkoeien.  

 

Voor de kinderen  zijn er verschillende activiteiten. 

U wordt namens de firma van harte uitgenodigd en vanaf 10 uur 

staat de koffie klaar. 

 

Henk & Marian en Arie & Marjan. 

 

 



 

Ingezonden  
 
Organiseert op woensdagmiddag  

24 september een fietsexcursie 

door het prachtige wijkenlandschap 

van Drachtstercompagnie! 

 

 

Deze excursie toont de ontstaansgeschiedenis van de Noardlike 

Fryske Wâlden. Een cultuurlandschap met de zo bijzondere 

wijkenstructuur bij Drachtstercompagnie. Met aandacht voor 

natuur en cultuur!  

We brengen ook een bezoek aan de Oudheidskamer! 

Een eigen fiets en goede schoenen zijn nodig. 

 

Locatie:    Dr. Compagnie, Tjerkebuorren 41 (It Gebouke) 

Tijd:      13.30 – 16.00 uur 

Info + opgave: Telefonisch tussen 18.00 en 20.00 uur: 

   Mirjam Frieswijk: 0512 – 472102 

   Jantsje Zwart: 0512 – 514905 (of: 06 – 44742668) 

Kosten:    Geen 

 

Stichting Elzegea en werkgroep Oudheidskamer Dr.Compagnie. 

 

 

Turftraperke 
 

 

Wy binne der út 

 

Wij hebben een geweldige trouwdag gehad  

en daar hebben jullie, mede voor gezorgd. 

Iedereen bedankt voor de vele kaarten, cadeaus en felicitaties. 

Een dag om nooit te vergeten. 

 

Bonne en Rinske Postma en Kids. 

 

 

 



 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 
 

HERHAALDE OPROEP 

 

Deze oude foto van de  in 

1908 opgerichte 

Stoomzuivelfabriek en 

Graanmaalderij aan de 

Meerewijk bij het Drachtster 

Compagniester Verlaat 

dateert van rond 1920. 

 

 

Het is u inmiddels bekend dat de Histoaryske Kommisje Drachtster 

Kompenije van plan is om  een boek uit te geven over de 

bedrijvigheid die in de beginjaren van de vorige eeuw heerste 

rondom het Fallaet in Drachtstercompagnie. Naast een historisch 

overzicht van de situatie in en rondom ons dorp, zal met name de 

geschiedenis van de zuivelfabriek en de graanmaalderij worden 

beschreven. Voor zover het nog te achterhalen is, ook wie daar 

hebben gewerkt. Dat geldt eveneens voor de huizen en 

boerderijen op het Fallaet en hun bewoners. De scheepvaart 

vanuit Drachten door de Marrewyk met sluis en brug is interessant 

en krijgt de nodige aandacht.  

 

Op een eerdere oproep zijn gelukkig wel een paar reacties 

geweest, maar toch willen we over genoemde onderwerpen 

graag meer informatie ontvangen. Te denken valt aan foto’s, 

familiekiekjes, documenten, jaarverslagen, akten, nota’s, brieven, 

aantekeningen, kortom alles wat met de geschiedenis van het 

Fallaet te maken heeft. Informatie over het boterfabriekje dat in 

1900 aan de Aldewei werd ingericht, is in dit verband eveneens 

welkom. Uiteraard zijn we ook erg geïnteresseerd in persoonlijke 

verhalen en anekdotes die betrekking hebben op bovenstaande.  

Wanneer we uw materiaal mogen scannen, krijgt u het daarna 

direct weer terug.  

 



U kunt ons informeren via ons e-mailadres: hkdk@hotmail.nl, maar u 

kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de schrijver van het 

boek:   

 

Ruurd Verbeek  

Tsjerkebuorren 28, Drachtstercompagnie 

Tel. 341139 

E-mail  r.verbeek01@hetnet.nl. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

          ACTIE ! 
 

 

 

 

 

Wij mogen er als Kompenijsters trots op zijn dat dankzij de inzet van 

de Histoaryske Kommisje ook hier een Oudheidskamer kon worden 

ingericht. In 2015 loopt echter de periode van drie jaar af, waarin 

Plaatselijk Belang het financieel mogelijk heeft gemaakt deze 

Oudheidskamer te exploiteren. Het voortbestaan ervan hangt nu af 

van het draagvlak in ons dorp. Voor de exploitatie is jaarlijks een 

bedrag van € 2.500,- nodig en ondanks onze herhaalde oproepen, 

blijft de teller bij ons steken op ongeveer € 650,-. We zijn natuurlijk 

ontzettend blij met dat bedrag aan donaties, maar het is veel te 

weinig om door te kunnen gaan.   

 

Daarom houden we nog één keer een wervingsactie.  

Binnenkort ontvangt u huis aan huis een formulier waarop u kunt 

invullen met welk bedrag u de Stichting Oudheidskamer alhier 

jaarlijks wilt steunen. We hopen natuurlijk op veel positieve reacties; 

draagt u ook uw steentje bij? 

 

 

Bestuur Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie 

 

 

mailto:hkdk@hotmail.nl
mailto:r.verbeek01@hetnet.nl


 

Turftraperke 
 

 

Doarpsgenoaten 

 

Wy waarden stipe troch it grutte meilibjen út de doarpsmienskip  

nei it ferstjerren fan myn dierbere  leave man  

en ús soarchsume heit en pake 

 

Piet Schriemer 

 

Safolle kaarten, brieven, tillefoantsjes  as in blomke,   

ek jimme oanwêzichheid op 15 en 17 juny  

hat ús in soad krêft en stipe jûn, tige tank dêrfoar. 

 

Dieuwke Schriemer-de Groot 

Bern en bernsbern 

 

Drachtster Kompenije, septimber 2014 

 

 
 

 

 

Turftraperke 
 

 

I.v.m. verhuizing willen wij ( Ad en Ajo)  

een ieder in de Kompenije bedanken voor de  

vriendelijkheid die wij mochten ontvangen  

van de dorpsgenoten . 

 

Helaas gaan wij om gezondsheidsredenen  

weer terug naar het Westen (Sliedrecht). 

 

Met de vriendelijke groeten, Ajo en Ad (Folgersterloane 72) 

 



Kulturele Kommisje 
 

De knyntsjedagen bin’wer foarby, en de skoallen binne wer útein 

setten, en ja de baas ropt ek wer, wy meie wer! Mei oare wurden 

de simmerfakânsje fan 2014 is wer foarby… 

De skoallen wer drok, en de ferienings wer drok…en ja wy as 

kulturele kommisje ek wer drok mei de tarieding foar freed 24 

oktober oansteande. No is it al siesa… wy hawwe der in fris en nij 

kommisjelid by krigen, en wol yn de persoan fan Sietse Wijbenga, 

dy’t Corry Keuning opfolget. Ferline jier hawwe wy ôfskie naam fan 

Corry dy’t oanjûn hie om mei de bezichheden fan dizze kommisje 

stopje te wollen. 

Dus…tige by tige! Sietse wolkom by de klup, de hoanne yn it 

pikehok om it samar ris te sizzen…! 

 

Wol, freed de 24 ste fan oktober, de kulturele jûn, mei in moai 

program. 

Te witten mei minsken út eigen doarp dy’t it ien en oar sjen en 

hearre litte wolle, altyd moai om te sjen al dy ferburgen talinten,  en 

wa dit lêst en tinkt, ferdikke dìt is myn kâns…  

Der is wol romte om oan te sluten dus, net stinne mar belje mei 

Anny as Maeike! 

 

Fierder hawwe wy Bauke van der Woude en Campbell Forbes 

útnoege dizze jûn. 

Bauke van der Woude is in sjonger fan Fryske en Stêdsfryske lieden, 

en werkenber foar de harker mei in eigen gelûd. Campbell Forbes, 

jawis in bûtenlânske namme want Campbell syn widze stie op de 

Bahama’s, is Bauke syn fêste begelieder op bas en Campbell sjongt 

ek yn it Frysk. 

Dus Bauke en Campbell…it libben komt oan ús foarby, meastentiids 

fleurich en blier, mar krekt as yn it libben somstiden ek earnstich as 

kritysk fan toan….Wolle jim witte hoe en wat? 

 

Freed 24 oktober yn Seal Aans om 20.00 oere, de tagong is € 3,--  

In ’koopje’ foar in tige noflike jûn! 

Sille wy mar sizze oan’t freed de 24 ste? Fan ús kant…GRAACH! 

 

Sietse, Anny, Maeike en Hiltsje. 



 

Werkgroep bijzondere activiteiten  
 

 

 
 

 
 

 

Nei it grutte sukses fan 2011 en 2013 no de tredde “Trije fan ‘e 

Kompenije"! in neisimmer-rintocht fan trije jûnen, wêrby eltse jûn om 

‘e 8 kilometer hinne rûn wurdt. De tochten geane om en troch ús 

prachtige doarp. We ha wer 2 neie tochten útset mei help fan Kees 

van der Meulen en Jan Nicolai en we rinne in bekinde tocht. 

Underweis stiet der wat lekkers klear en nei de lêste (koartste) tocht 

in bakje sop. Gjin hûnen mei! 

 

De Trije fan ‘e Kompenije is foar jong & âld. Dus jou jim gau op by: 

 

Hella (Trilker 7), Djoek (Swarte Wyk 41),Petra (Wiksel 7) 

 

De ynskriuwing kostet €3 de man, fuortendaliks by opjefte te 

foldwaan.  

 

We rinne net allinne op ferhurde paden mar ek troch de lannen. 

Hâld dêr rekken mei wat it fuotark oanbelanget. Hâlde jim ek 

rekken mei de waarfoarsizzings?  

 

Dielname is op eigen risiko.  

Dielname jonger dan 16 jier, dan ûnder begelieding.  

 

Mochten der noch fragen wêze dan kinne jim kontakt opnimme 

mei:  

 

Michèl Houwen   (342479 / 06-10867932)  

Djoek Veenstra   (342600 / 06-12700480)  

Hella Bootsma                  (06-12529669)  

Petra Mulder-van Duinen  (341162 / 06-57434382) 



Wielercomité Drachtstercompagnie  
    

Op zaterdag 14 juni organiseerde het Kompenijster 

wielercomité de 10de omloop van de Kompenije. Het 

wielergebeuren ging van start met een Dikke Banden 

Race voor de jeugd. De winnaars in de diverse 

categorieën waren Sjoerd Bouma, Jelle Bouma, Abby 

van der Mei, Steef Loopstra en Alize Stienstra.  Op onderstaande 

foto staan alle deelnemers met onze rondemiss Liza Hozeman. 

 

 
 

Foto’s van het wielergebeuren zijn te vinden op onze website: 

www.omloopvandekompenije.tk 

 

Bij de elite & beloften ontstond in de kwalitatief sterk bezette 

wielerwedstrijd al vrij vroeg in de wedstrijd een drie man sterke 

kopgroep waaronder twee ploeggenoten van de wielervereniging 

Noord Holland. De derde man in de kopgroep was Harry Sweering 

uit Sneek. De man in vorm was vooraf de grote kanshebber op de 

eindzege in deze jubileumronde. In de sprint moest hij echter zijn 

http://www.omloopvandekompenije.tk/


meerdere erkennen in Rick van Breda uit Den Helder. Kompenijster 

Fokke Postma eindigde op de 34ste plaats.  

Bij de dames ging de overwinning naar Daniëlle Lissenberg-

Bekkering uit Den Ham. In het begin van de wedstrijd was het de 

regiokampioene Anouk Koster uit Zwaagwesteinde die meerdere 

keren met een aantal dames probeerde weg te komen. Uiteindelijk 

ontstond er een kopgroep van 3 dames. In een fraaie eindsprint 

was het uiteindelijk Daniëlle Lissenberg-Bekkering die juichend over 

de finish ging. Vanuit de regio was Melissa Steenhof (5de) de best 

geklasseerde dame.  

 

 

In 2015 geen Kompenijster omloop. Volgend jaar organiseert het 

Kompenijster wielercomité namelijk het district kampioenschap 

Noord in de Kompenije. Dit op pinkstermaandag 25 mei. Vanaf 9.00 

uur komen diverse categorieën aan de start. Daarbij hopen we 

weer op de financiële steun van onderstaande sponsoren. 

 

Sponsoren 2014 (zij denken aan ons en wij denken aan hen): 

 

Auto Oostra Surhuisterveen, Autoland van den Brug, Relco Europe, 

Rabo Bank, café Aans (Geert & Tineke), FrieslandCampina 

Gerkesklooster, Oliehandel van den Belt, Mathilda Fashion 

Surhuisterveen, loonbedrijf Nijboer, assurantiekantoor  de Roos 

Ureterp, Nieuwbouw en verbouw Bou-mar, Bosma 

Handelsonderneming, Optrek Burgum, Plaatselijk Belang,  

gevelrenovatie Postma & Nijboer, Partybemiddeling Jan v.d. Veen, 

Noord Scooters Drachten, minikraanverhuur J.W. Kats Drachten, 

bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer Surhuisterveen, kapsalon 

Marianne Houtigehage, PAS mestopslagsystemen Drachten, De 

Pleats Burgum, woninginrichting Slump & Bos, WEET Electro techniek 

Opende, transportbedrijf Combex Eastermar, Naturel bloemen 

Surhuisterveen, Werkman brillen Surhuisterveen, Mechanisatiebedrijf 

Dijk Ureterp, Evink Sport Drachten, Profile fietsspecialist Drachten, 

Kapsalon Erica,  Qviv Video Producties Heerenveen, Iede de Boer 

tweewielers Burgum, de Boer Drachten en Jongsma Engineering 

Solutions Oosterwolde. 

 

Pieter Postma. 



 
    
 

 
Info & contact : 

Mail naar info@brassbandhalleluja.nl  

Ga naar de vernieuwde Site :www.brassbandhalleluja.nl  

volg ons op twitter @BBhalleluja 

Of  bel 06 – 13 67 54 99 

 

Onze activiteiten. 

Op 4 mei mochten we weer onze medewerking verlenen aan de 

jaarlijkse Dodenherdenking. Het is goed dat er elk jaar stil wordt 

gestaan bij de offers die voor vrede zijn en nog steeds moeten 

worden gebracht. 

Op 14 juni was het een heuglijke dag voor Meinte Jongsma en 

echtgenote Inge.  Meinte werd 50 jaar en ze waren 25 jaar 

getrouwd. En als er een feestje is zijn wij daar natuurlijk graag bij. 

We hebben hen zelfs zonder dirigent toegespeeld en dat ging 

prima. En ook aan hapjes en drankjes ontbrak het ons niet. Dus we 

komen bij een volgend jubileum graag weer langs en we gaan er 

van uit dat Meinte nog heel lang de es-bas bij ons blijft bespelen. 

Op 15 juni gaven we na afloop van de kerkdienst een klein 

koffieconcert. Op verzoek van een toehoorster die ons wekelijks 

hoort repeteren speelden we ook het prachtige nummer Halleluja.  

Op 19 juni hadden wij onze laatste repetitie van dit seizoen. En dat 

wordt de laatste jaren steeds afgesloten met een eigen solisten-

concours. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de 

ervaring van ieder van ons, zodat er van een (min of meer) eerlijke 

maar in elk geval sportieve “strijd” sprake is. En de sfeer is altijd 

geweldig en dat is nog veel belangrijker dan de prestatie. Bij de 

jeugd werd de eerste prijs gewonnen door Tia de Boer, op cornet. 

Zij speelde op indrukwekkende wijze, zonder zo te zien last te 

hebben van zenuwen, haar solo. Bij de senioren werd de eerste prijs 

gewonnen door Mirjam Bronsema, ook op cornet. En ook zij leek 

totaal niet gespannen.   

Op vrijdag 27 juni hadden wij de feestelijke afsluiting met een door 

Gosse en Johan geweldig georganiseerde bbq, hapjes, drankjes 

en andere lekkernijen. Dat wil geen enkel lid missen, je maakt 

  “Brassband Halleluja” 
 

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


elkaar dan ook op een andere manier mee en dat werkt heel 

goed. De altijd al wat luidruchtigere muzikanten hoor je dan 

natuurlijk ook wel, maar ook sommige muzikanten die doorgaans 

wat stiller zijn laten zich dan soms wat duidelijker horen. Wellicht 

helpt de drank daarbij ook een handje, maar het blijft altijd 

gezellig. En bij Gosse konden sommigen zich ook nog uitleven op 

een hindernisbaan (dochters wonnen van hun vader en moeders 

bleven aan de kant staan om hun kroost aan te moedigen) en 

mannen van middelbare leeftijd ontdekten enkele prachtige 

gemotoriseerde speeltjes, waardoor ze zich weer even de jonge 

Adonis voelden die ze ooit zijn geweest. En bij het open vuur bleef 

het nog lang (het hout moest op ) gezellig en ook lekker warm.  

U begrijpt, als u het bovenstaande leest : juni was een drukke 

maand. Nu is het dus tijd voor vakantie.  

 

Om nu al vast in uw agenda te noteren : 

Op zaterdag 18 oktober geven wij, samen met Brassband Excelsior 

uit Surhuizum, een Doublebrassconcert in De Nije Kompe/ de PKN-

kerk. De aanvang is 20.00 uur. Het belooft een heel mooi concert 

met prachtige muziek te worden. Vanaf onze eerste repetitie op 21 

augustus gaan we er mee aan het oefenen.      

 

Ontboezemingen. 

Na onze repetitie hebben we altijd nog een gezellige nazit. Alle 

leden zijn daarbij natuurlijk welkom maar in de praktijk is er een 

“harde” kern die er altijd bij is.  Ook de dirigent blijft meestal, 

vanwege de gezelligheid. We horen dan diverse, vaak niet meer te 

controleren stoere verhalen van vroeger en ook de huidige sociale 

media zorgen, veelal via YouTube, regelmatig voor veel hilariteit. 

Voor problemen die door de wereldleiders zelfs na jaren 

vergaderen nog niet zijn opgelost hebben wij binnen enkele 

minuten een pasklare oplossing,  alleen de wereldleiders luisteren, 

om onverklaarbare redenen, niet naar ons.  

Enkele muzikanten hebben kinderen in de tiener-leeftijd en dan is er 

niet altijd sprake van begrip tussen ouder en kind. Ouders begrijpen 

het handelen en denken van hun kind(eren) niet altijd en 

ongetwijfeld begrijpt de jeugd totaal niet wat de ouders bezielt en 

waar ze het over hebben. Dat is niet alleen van nu maar van alle 

tijden, dus, ouders en jeugd, troost je daar mee, het gaat weer 



over. De nazit na de repetitie is een uitgelezen moment voor de 

ouders om elkaar tips en steun te geven. 

En het eindigt altijd met de opmerking van de ouders : wat zijn wij 

dankbaar voor en blij met onze kinderen, we zouden ze soms wel 

achter het behang willen plakken maar toch ook voor geen goud 

willen missen.  En de jeugd denkt daar, daar ben ik van overtuigd, 

vast ook zo over, is het niet nu dan wel als ze (zelf) ouder zijn.      

En waar zou je als vereniging ook zijn als geen nieuwe aanwas van 

jeugd was ?  

 

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 
 

In het afgelopen jaar zijn we als bestuur druk bezig geweest met de 

up date van ons ledenbestand. Op dit moment staan er 842 leden 

in ons computerbestand geregistreerd. Bijna alle leden hebben 

onze penningmeester gemachtigd de jaarlijkse contributie 

automatisch van hun rekening af te schrijven. Dit maakt het voor 

ons allen wat gemakkelijker. Kinderen van onze leden beneden de 

18 jaar zijn automatisch lid van onze vereniging. Als men 18 jaar 

wordt dient men zich zelf als lid in te schrijven en dient men 

contributie te betalen. Helaas wordt dit vaak vergeten. Vandaar 

even aandacht voor dit punt. 

Omdat er soms nog wat onduidelijkheden zijn qua communicatie 

het volgende. Bij alle uitvaarten is Hiltsje van der Brug namens onze 

vereniging de contactpersoon. Afspraken over bijvoorbeeld de 

uitvaart worden via haar gemaakt. Voor het beheer en onderhoud 

van de begraafplaats is Jappie Postma verantwoordelijk. Jappie is 

te bereiken op telefoonnummer 06-11888357 of 0512-342147. 
 

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/


 

Korfbalclub T.F.S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouderensoos Drachtstercompagnie 

 
Het bestuur is er in geslaagd voor het seizoen 2014/2015 weer een 

gevarieerd programma voor de leden op te stellen. We beginnen 

op 9 oktober a.s. met voorlichting door De Friese Wouden. Op 6 

november komt de fjildman Gjalt de Jong uit Holwerd met verhalen 

“It hoecht net wier te wêzen”. Na de sinterklaasviering op 6 

december volgt dan de nieuwjaarsreceptie met open tafel op 8 

januari 2015. Op 12 februari komt dan de groep “Spilersnocht” uit 

Drachten en op 12 maart verhalen over het boeren in Rusland door 

de heer F. Meirink uit Wijnaldum. Het seizoen wordt dan afgesloten 

met een broodmaaltijd op 16 april 2015. Een uitstapje tijdens of na 

het seizoen behoort tot de mogelijkheden. 

De activiteiten worden ook steeds in de AGENDA opgenomen. 

De soos is in een paar jaar gegroeid naar 43 leden, maar nieuwe 

leden zijn nog steeds welkom! 

Dank zij een bijdrage van MOS bedraagt de contributie slechts 

€ 20,00 per lid. 

 

Nadere inlichtingen zijn eventueel te verkrijgen bij onderstaande 

bestuursleden: 

Voorzitter:  Jappie Bos, tel. 341588 

Secretaris:  Piet Vlieg, tel. 341075 

Penningmeester: Rens Welling-Datema, tel. 301397 en 

Alg.adjunct:  Hendrikje Riemersma-Pool, tel. 342190.     

 

 

 

Wolkom 
 

Op de Aldewei 14 wonen nu Edwin Beers en Femke Bosma, uit 

Beetstersweach. Hij is elektricien en zij administratief medewerster. 

 

Op de Smidswei 52 wonen nu Peter Schingenga en Loltsje  

Schingenga-van der Meer, uit Hollum. Samen hebben ze 

een eigen bedrijf in koerier- en pakketdienst. 

 

 



 

Mei Inoar Ien 
 

Foarich toanieljier ha we it stik “Ferhuzing en oare ûngemakken” 

foar jim spile. Dat stik oer dat kochte hûs wêr’t it spoekje soe. Oan 

ús publyk hiene we al fernaam, dat it stik tige yn’e smaak fallen wie. 

Ien fan dy jûnen hat de karkommisje der west. Dat binne in twatal 

minsken, dy’t it stik beoardielje en dêr punten foar ta kinne. 

 

No, dy wiene ek fol lof. Wy krigen mar leafst 249 punten!  

 

Dit betsjut dat we promovearje nei de heechste toanielklasse,  

de eareklasse. 

 

Wêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin en dat mei allegear eigen 

leden! Want der binne ek in soad ferienings, dy’t krekt sa as yn de 

sport, spilers fan bûtenút freegje. 

De punten wurde elk jier bekind makke op de Slútjûn, wêr’t alle 

selskippen komme. Dêr ha we in prachtich stik sjoen basearre op 

de film “The Green Mile”, de bekende film oer in finzenis mei Tom 

Hanks yn de haadrol. En in haadrol foar in lyts mûske. Der diene 

neist dizze mûs mar leafst 12 mannen yn mei. 

Sjoch, dat liket my no machtich, safolle manlju op toaniel. Dus bin 

der mannen yn de Kompenije dy’t dat oandoare, meld jim oan by 

ien fan it bestjoer!  

(Jan vd Veen, Tseard Jager, Marie Bouma, Remko Vogelzang, 

Wietske Talsma). 

Want oars moat we ek mar de buurt op en by oare selskippen wat 

weihelje. Gekhyt fansels, mar wy kinne skoan nije leden brûke, 

sawol manlju as froulju. En lit jim net ôfskrikke, je hoege net fuort en 

daliks yn de grutte toanieljûn mei te dwaan, yn it foarjier ha we altyt 

in kofjejûn mei lytse ienakters. In moaie manier om yn’e kunde mei 

toaniel te kommen. 

Wa doart de útdaging oan? 

 

Wietske Talsma, tillefoannr. 342656. 

 

 

 



 

Fûgelwacht ‘De Kompenije’ e.o. 

 

Evenals vorige jaren, doen we ook nu mee met de jaarlijkse telling 

van het aantal nesten van de boerenzwaluw. 

De gegevens geven we door aan SOVON. Sovan Vogelondezoek 

Nederland volgt de veranderingen in aantallen en verspreiding  en 

doet onderzoek naar de oorzaken daarvan. Dit biedt een 

wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en –beheer in 

Nederland. 

Begin juni, ben ik bij alle adressen langs gegaan waarvan we 

weten dat de boerenzwaluw er nestelt, in en rond 

Drachtstercompagnie. Lammert Jelsma neemt  Rottevalle voor zijn 

rekening. 

Dit is een mooie klus. Je komt op erven en bij mensen, waar je 

anders “ gjin gedoente” mee hebt. En.. je bent welkom, want je 

komt bij mensen die vogels een warm hart toedragen. Ze zij er trots 

op dat deze vogels bij hun wil nestelen. 

Vaak hoor je ook prachtige verhalen.  

Bij de fam. Welling had men in het hok drie ijverige broedpaartjes, 

die al snel  hun eitjes hadden gelegd. Op een dag was het grote 

paniek: de eieren verdwenen. Welke rover zou dit hebben 

gedaan? Er was maar 1 mogelijkheid om naar binnen te komen: 

door het kapotte raampje. Een kat? Onmogelijk. Een steenmarter 

misschien? Oei, daar kijk je niet naar uit! 

Maar de volgende dag zagen ze een ekster triomfantelijk in het hok 

rondhippen. 

En Arend, de vogelspecialist in Drachtstercompagnie, met ook een 

toepasselijke naam, bevestigde de vermoedens, zo brutaal zijn 

eksters wel! Hij bedacht en realiseerde ook meteen de oplossing: 

een half stuk glas erin! De zwaluwen merkten dat het veilig was en 

hebben weer eieren gelegd. 

Het wil nog weleens gebeuren, dat een nest afbrokkelt, uitelkaar 

valt. Dit gebeurt soms als het zwaar beladen is. Sommige mensen 

gebruiken dan  een klomp of een groentenblik, opvullen en er de 

jongen in zetten en  ophangen in de buurt van het restant van het 

oude nest. Dit gaat prima, de ouders voeren ze daar rustig verder. 



Ook een tip: timmer  ruim voor het nestelen, hier en daar een plank 

onder de balk, voor extra steun. Wie weet wordt daar dankbaar 

gebruikt van gemaakt. 

En de boerenzwaluw is zo blij met Keimpe Bouma, dat hij in zijn 

trailer nestelt! Zie foto. 

En dan moet je je voorstellen dat Keimpe volgens eigen zeggen, 

vroeger “skeat ik op alles wat 

beweegde, en no bin ik mâl 

mei alles wat leeft! “ Tja de 

trailer kon hij een poosje niet 

gebruiken, dus leende hij er 

een van …een vogelvriend. 

 

U bent natuurlijk ook 

benieuwd naar het aantal. 

Wel in Rottevalle e.o.: Bij  de 

eerste telling op 23 adressen 

82 nesten, in Kompenije op 29 

adressen 166  nesten. 

Ten opzichte van 2012 en 

2013 is er duidelijk een stijging te zien. Maar nu gaan we ook naar 

meer adressen. 

De 2de telling vind ik persoonlijk nog niet zo gemakkelijk. Jonkies met 

hun kopjes over de rand, moeder die zit te broeden, ouders die 

voeren, ja dan is het gemakkelijk, maar zie je dat niet, dan moet je 

op andere zaken letten. De hoop poep onder het nest: vers of van 

het eerste legsel? Dus, goed bestuderen, desnoods even voelen. 

Ja, je moet er wel wat voor over hebben. Soms kun je bij het nest 

komen en even voelen of er eieren of jonkies in liggen. Maar 

meestal zit het nest daarvoor veel te hoog. Nu geeft SOVON 

daarvoor wel als tip: gebruik een lange, uitschuifbare stok met 

haaks een spiegel erop vastgemaakt. Maar, zegt men, pas op dat 

je het nest niet van boven veegt. Tja…ik dacht dat kan bij mij nooit 

goed gaan. Gelukkig weten veel boeren/buitenlui zelf heel goed 

hoeveel zwaluwparen er bij hun nestelen en waar.  

 

Ik geef u nog even de topper van dit jaar door: Bram v.d. Meulen, 

Folgerenlaan 86, met 36 nesten bij de eerste telling! 

 

Dyke Dijkstra. 



 

 

Vereniging  v. School- en Dorpsfeest  
 

Dorpsfeest 2015 

In de vorige Barte hebben we de data van het dorpsfeest 2015 

bekend gemaakt.   

De eerste acteurs en actrices hebben zich  ondertussen gemeld, 

maar daar kan nog meer bij. Twijfel je nog? Niet doen……gewoon 

opgeven.  Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het hartstikke leuk is 

om mee te doen!!! Stuur een email naar mij, 

karinschoute@gmail.com.  

 

Van de penningmeester: 

Informatie met betrekking tot de Euro-incasso, SEPA en uw 

betalingsverkeer. 

In het 3e kwartaal wordt de contributie voor de Vereniging voor 

School- en Dorpsfeesten weer geïncasseerd. Op de laatste 

ledenvergadering is het contributiebedrag vastgesteld op € 10,00 

per jaar. 

De doorlopende machtiging waarmee de meeste leden hun 

contributie betalen wordt voortaan geïncasseerd met de Euro-

incasso. Als Vereniging voor School- en Dorpsfeesten zij wij verplicht 

u van te voren in te lichten wanneer wij gaan incasseren, hoeveel 

en onder welk machtigingskenmerk dit te herkennen is. 

Hieronder volgt een overzicht met de verplichtingen voor de Euro-

incasso. 

 Het incassant ID van de Vereniging voor School- en 

Dorpsfeesten is: NL68ZZZ400034840000, dit komt op uw afschrift te 

staan na elke incasso zodat u kunt controleren dat onze vereniging 

het bedrag heeft geïncasseerd en niet iemand anders. 

 Het machtigingskenmerk per lid is bij iedereen een 

persoonlijk toegekend nummer, dit komt ook op het bankafsschrift 

te staan. 

 De contributie van € 10,00 wordt in het 3e kwartaal van ieder 

jaar afgeschreven. 

 

 

mailto:karinschoute@gmail.com


 

Nijntje en SFK Drachtstercompagnie 

leren peuters en kleuters beter 

bewegen met Beweegdiploma. 

 

Nijntje, de Koninklijke Nederlandse 

Gymnastiek Unie (KNGU) en SFK Drachtstercompagnie gaan een 

meerjarig samenwerkingsverband aan met de ambitie om meer 

kinderen uit Drachtstercompagnie en omstreken tussen de 2 en 6 

jaar te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen. SFK 

heeft namelijk met ingang van 20 augustus 2014 het 

Beweegdiploma-keurmerk van de KNGU verkregen en de 

bekende kinderheld Nijntje is de ambassadeur van het 

Beweegdiploma. 

SFK is blij met het keurmerk: “Het keurmerk Beweegdiploma geeft 

onder andere aan dat wij lesgevers hebben die daadwerkelijk 

peuters en kleuters op een juiste en veilige manier leren hoe ze alle 

belangrijke vormen van bewegen kunnen leren. Dat doen we in 

een leuke sfeer met waarin spelenderwijs leren centraal staat. Na 

gemiddeld 20 uur ontvangen ze het Beweegdiploma met Nijntje 

erop en krijgen ze leuke badge van Nijntje.”  

Door middel van een toegankelijk en speels beweegprogramma 

leren kinderen van 2 tot 6 jaar in 20 uur spelenderwijs alle 

basisbeginselen van bewegen.  

Wij willen met het Beweegdiploma een stimulans geven aan 

bewegen op jonge leeftijd nog voordat ze naar de basisschool 

gaan. Het belang van dit diploma voor de latere sportieve carrière 

en leefstijl wordt op aansprekende wijze benadrukt. Nijntje is bij 

uitstek een karakter dat zeer tot de verbeelding spreekt van 

peuters, kleuters en hun ouders en grootouders. Wij zijn bijzonder blij 

dat SFK aan de slag gaat met het Beweegdiploma en wensen alle 

peuters en kleuters veel beweegplezier!.” 

 

Wilt u uw peuter of kleuter aanmelden voor of wilt u meer weten 

over het Beweegdiploma bij SFK?  

Ga dan snel naar www.sfkdrachtstercompagnie.nl of stuur een 

email naar info@sfkdrachtstercompagnie.nl 

 

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


 
 
 
 



Competitie 2013/2014  biljartvereniging Krijt Uw Topje. 

 

Op een toch nog zonovergoten terras bij Café Aans is op 23 mei de 

biljartcompetitie 2013/2014 van biljartvereniging Krijt Uw Topje 

afgesloten met een gezamenlijke BBQ. De leden, veelal met 

partner, genoten van de zon, uiteraard van het gegrilde vlees en 

het biertje/drankje. 

Daarna de prijsuitreiking en een demonstratie van Kees Vlaar op 

het groene laken, oftewel het biljart. Op een zeer spraakzame en 

humoristische wijze van deze landelijke biljarter werden de kneepjes 

van het biljartspel aan ons allen uitgelegd en vertoond. Twee 

uitdagers van onze vereniging verloren in een kort partijtje tegen 

Kees Vlaar  kansloos van hem. Al met al een geslaagde slotavond. 

 

Prijzen van het afgelopen seizoen in het libre-spel:  

Uitslag woensdag: 1e prijs en wisselbeker: Henk Bouwer 

      2e prijs: Gurbe Aardema 

    3e prijs: Henk van Duinen 

    Rode lantaarn/Poedelprijs: Minco Bouma. 

 

Uitslag donderdag:1e prijs en wisselbeker: Jurjen de Vries 

     2e prijs: Aalzen van der Wal  

     3e prijs: Hans de Boer 

     Rode lantaarn/Poedelprijs: Allan Smith. 

 

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

dit competitieseizoen werd samen gewonnen door Gurbe 

Aardema en Geert-Willem Nijboer (beiden woensdag) met 18 

caramboles. 

 

De nieuwe competitie 2014/2015  begint weer ongeveer half 

september. Ook een eventuele damescompetitie op 

maandagavond. Voor informatie over onze vereniging of 

eventuele deelname kunt u altijd contact opnemen met de 

bestuursleden. 

 

 

Namens het bestuur van biljartvereniging Krijt uw Topje: 

Pieter Straatsma, voorzitter. 

 



 


