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"Se bin wer werom oan de Koarte wyk 

en ha neffens my grut gelyk"! 

 

 

In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór 28 december 2018: 

     

 

    

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

Grutte Steffen seit : 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 
 

Wanneer? Wat? Wie? 

12 november 

20.00 uur 

Algemene 

ledenvergadering 

v.v. TFS 

15 november 

19.30 uur 

Willem Wilstra, verteld over 

o.a. de Reddingsboot 

CPB 

24 november 

13.00 uur 

Intocht Sinterklaas JAC 

30 november 

20.00 uur 

Klaverjassen Café Aans 

6 december 

13.00 uur 

Uitje naar de Bios:             

Film over het Wad 

Ouderensoos 

6 december 

19.00-21.00u 

Krystmerk  OHK/HKDK 

8 december 

10.00-15.00u 

Krystmerk OHK/HKDK 

14 december 

20.00 uur 

Klaverjassen v.v. TFS 

18 december Kerstavond  

met liturgie en buffet 

Fr. CPB 

21 december 

20.00 uur 

Klaverjassen vv TFS 

27 december Zaaltoernooi (jeugd en 

senioren) in sporthal 

Houtigehage 

vv TFS 

31 december 

13.00 uur 

Carbidschieten en gratis 

oliebollen eten 

vv TFS 

3 januari 2019 

10.30 uur 

Nije Kompe 

Nieuwjaarsreceptie met 

borrel/warme maaltijd 

Ouderensoos 

4 januari Nieuwjaarsreceptie vv en kv TFS 

11 januari 

20.00 uur 

Klaverjassen vv TFS 



17 januari 

19.30 uur 

Bert Boer uit Oldeberkoop 

over de Herbergier 

Fr. CPB 

8 februari 

20.00 uur 

Klaverjassen vv TFS 

 

 van de redactie 

____________________________________________ 
 

 Wij nemen geen complete jaaragenda's op in de agenda. 

Meerdere data kun je beter als 'Ingezonden' kopij insturen. 

 Het is wellicht raadzaam na te gaan of het wenselijk is kopij van 3, 

4 maanden oud nog in te sturen.... 

 Geen losse vellen graag. Maak gebruik van de site! 

 Graag alle kopij op tijd aanleveren als Word-document. 
 

 

 Prijzen advertenties in de Barte: 

 

De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(januari t/m december) zijn: 
 

1/4  pagina: € 40   1/3  pagina: €   50 

1/2 pagina: € 75             1     pagina: € 120 
 

Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl    
 

 Verschijningsdata De Barte: 
 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

150 januari 2019 28 december 17 januari 

 

 
Voor het laatste nieuws, de agenda, foto’s, historie  

of wilt u de Barte nog eens nalezen? 
Bezoek dan de site van Plaatselijk Belang! 

www.drachtstercompagnie.info 

Wilt u zelf iets kwijt op de site? Vul dan het aanvraagformulier in 

op de site  of neem contact op met de webbeheerder:  

jan.eijer@gmail.com 

 

http://www.drachtstercompagnie.info/
mailto:jan.eijer@gmail.com


Plaatselijk Belang 

_____________________________________________ 
 

Kennismaking 

Op 20 september konden de besturen van Plaatselijk Belang van 

Houtigehage, Rottevalle en Drachtstercompagnie, kennismaken 

met de nieuwe wethouder, Marjan Sijperda, die o.a. de wijken en 

dorpen in haar takenpakket heeft. Ook mooi een moment om te 

horen waar de andere dorpen mee bezig zijn. De wethouder 

benadrukte dat de dorpen binnenkort aandacht moeten gaan 

besteden aan de dorpsvisie en de transitie (overgang van gas naar 

duurzame energie). 

 

MFC 

Op 4 oktober was er  in de Lawei een bijeenkomst over het te 

bouwen multifunctioneel centrum in Drachtstercompagnie. Hier 

vond de gezamenlijke aftrap plaats. Er werd een toelichting 

gegeven op de aanpak, maar de avond had vooral een interactief 

karakter over mogelijkheden en kansen.  
Voor deze avond waren uitgenodigd: 
Plaatselijk belang - De werkgroep MFC Drachtstercompagnie - 

Korfbalvereniging - Voetbalvereniging - SFK - Sportbedrijf - 

Schoolbestuur ( projectleider) - Bassisschool de Frissel (directeur) en 

de Gemeente Smallingerland (projectleider en wijkmanager). 

De bouw zal in 2020 (?)starten en ongeveer 1 jaar duren.  

Er zullen voor het project 3 groepen geformeerd gaan worden: de 

Stuurgroep, de projectgroep en de werkgroep(en).  

Wij houden u op de hoogte. 
 

Dorpsvlag 

Wie wil nog een grote dorpsvlag bestellen? Graag even doorgeven 

aan Anny van der Mei. Hoe meer, hoe goedkoper! 
 

Pinnen? 

Het bestuur zal onderzoeken of het op één of andere manier 

mogelijk is dat wij weer kunnen pinnen in Drachtstercompagnie. 

 

Groencommissie 

Op 10 oktober  was dan eindelijk de presentatie van de 

Groencommissie. Een commissie die ontstaan is op initiatief van 



Plaatselijk Belang. In de commissie zitten 7 enthousiaste 

dorpsgenoten: Maeike Nijboer, Corry Keuning, Kerstin van Kammen, 

Margriet Baron, Henk de Jong, Wiebren Santema en Michèl Houwen. 

Namens Landschapsbeheer Friesland heeft Jeroen Wiersma een 

belangrijke rol en op de achtergrond werken Gerard van 

Looijengoed (LBF) en Wietse Jans (Gemeente) mee. 

Doel van de commissie: uitbreiden van de wandelmogelijkheden in 

en rond ons dorp en het verfraaien van openbare groengebieden: 

Doarp yn 't Grien. 
In alle rust is de commissie zo'n anderhalf jaar aan het werk geweest 

en kon nu eindelijk haar plannen presenteren. 

 

 
 
De Groencommissie: 

Achter v.l.n.r.: Henk de Jong, Wiebren Santema, Kerstin van Kammen, 
Corry Keuning en Margriet Baron.Voor: Michèl Houwen en Maeike Nijboer. 

Op de foto ontbreekt Jeroen Wiersma van Landschapsbeheer Friesland. 

 

 

Drachtstercompagnie is een mooi en vooral groen dorp! Neemt niet 

weg dat een aantal openbare stukken groen onze aandacht 

vragen, t.w.: 



Het stuk groen bij het café, het groen op it Fallaet, de 

kale stukken langs de Feart en het parkje bij het 

kunstwerk. Ook de entree via de Smidswei heeft onze 

aandacht, want die is niet mooi! Verder zijn wij bezig 

met het realiseren van een wandelpad dat via de 

Sekretaris Eringawyk en langs boomwallen naar de 

Klamersreed loopt en een pad dat  langs de zuidrand 

van het uitbreidingsplan naar de Feart loopt. 

 

De commissie wil de aanwezigen danken voor hun inbreng tijdens 

de nabespreking. Er zijn bruikbare opmerkingen gemaakt! 

 

Bewoners kunnen ook meedoen door plantgoed voor eigen tuin aan 

te schaffen met een korting van 75%! (Zie verder in deze Barte!) 

Als de scheppen de grond in gaan zullen we zeker een beroep op u 

gaan doen en we rekenen dan ook op u! 

Zie verder in deze Barte, op de site van PB en uw mail! 

 

Vrijwilligersavond 

Deze wordt gehouden op vrijdag 23 november! Nader bericht volgt. 

 

 

Eerstvolgende spreekuur PB (Michèl en Iepie): 

18 december van 19.00 - 19.30 uur 

in 't Gebouke 

 
 

Tot de volgende keer! 

Michèl Houwen (2e secr.) 

 

 

 

In deze Barte een lang verhaal van Ruurd Verbeek over de 
poterbewaarplaats in Drachtstercompagnie. 
Wij zijn van mening dat het in delen afdrukken van de tekst geen recht aan 
het verhaal doet. Vandaar. (Michèl Houwen). 

 

 



Ik geef het woord aan...... 

___________________________________________ 

 
Kompenijsters opgelet! Bekijk deze rubriek in elke Barte aandachtig, 

want misschien bent u wel aan de beurt om het woord te nemen en 

de cirkel verbreken, is ten strengste verboden! 

De bedoeling is dat hij/zij aan het eind van zijn/haar stukje iemand 

het woord geeft door hem/haar een vraag te stellen. 

Hij of zij moet in de daaropvolgende Barte een stukje naar eigen  

inzicht schrijven, maar in ieder geval antwoord op de gestelde vraag 

geven en afsluiten met het stellen van een vraag aan een door 

hem/haar gekozen inwoner van Dr. Compagnie. Simpel hè? 

In de vorige Barte stelde Winand de Vries een vraag aan Christine 

Bosma: 

Wat is voor jou thuiskomen?                                                         

Hieronder het antwoord van 

Christine: 

Thuiskomen 

 

Van Winand kreeg ik de vraag 

wat voor mij thuiskomen is.  

Mooie vraag! En ook 

persoonlijk. 

 

Waar denken we aan bij het 

woord ‘thuis’?  

Ik denk dat de meesten 

denken aan een huis, familie, 

ouders, kinderen, broers/zussen, vrienden, je woonplek.  

Welke gevoelens roept het op? Veiligheid, geborgenheid, 

bescherming, liefde, geluk, blijdschap, etc. of misschien verdriet door  

juist het gebrek hieraan.. 

We kunnen er allemaal wel wat bij bedenken. 



Inmiddels ben ik bijna 27 jaar en heb ik enige levenservaring mogen 

opdoen. 

Dit zorgt ervoor dat ik een ander antwoord op de vraag ga geven 

dan de meeste mensen zouden geven denk ik. 

Ik zal een korte context schetsen: ongeveer 21 jaar ben ik struikelend 

over ‘verkeerde’ wegen gegaan. Wegen die niet bij mij pasten. Ik 

wist niet wie ik was, wist niet wat ik moest en had de lat altijd erg 

hoog. Druk van mezelf, druk van de maatschappij en het willen  

voldoen aan een plaatje zorgde ervoor dat ik uiteindelijk in een 

depressie kwam tot op het punt dat ik het leven wel goed vond en 

er nog weinig zin in had. Nooit je hart delen zorgde ervoor dat de 

dijken doorbraken. Maar goed ook uiteindelijk, want het kon zo niet.  

 

Niet lang daarna zat ik op de fiets naar werk en hoorde ik steeds het 

woord ‘God’ in gedachten. Dat irriteerde mij enorm, dus ik verzette 

mij hier zo’n anderhalf jaar tegen. Zoals de meesten weten ben ik 

christelijk opgevoed, echter ik was daar al snel klaar mee. Kerk? Nee 

bedankt, dus mijn tienerjaren heb ik daar weinig mee gedaan, ik 

ergerde me er altijd behoorlijk aan. 

De gedachte bleef echter aanhouden. Toen dacht ik, oké, het hoort 

bij het leven misschien, ik zoek 1x in mijn leven uit, met een open 

hart, wat ‘het’ is, dan heb ik het onderzocht en dan kan ik ook 

zeggen of het wat is of niet, want als je het niet uitzoekt, kun je er ook  

niet over oordelen. Daarnaast is de beleving ervan voor iedereen 

persoonlijk. Als ik het daarna niks vind, prima, dan sluit ik dat stuk 

mooi af en geloof ik niet. Punt. Dus ik met mijn goede gedrag hier 

onderwijs over volgen in Drachten (Royal Mission). De eerste avond 

dat ik kwam, kwam er een rust over me heen en dacht ik: ja, dit is 

het, ik ben thuis. Kort daarna ben ik gedoopt en vanaf toen is mijn  

leven eigenlijk pas echt begonnen. 

 

Door het geloof heb ik  mogen ontdekken wie ik ben (en dat was 

anders als wat ik dacht te zijn), wat mijn talenten zijn en heb ik 

mogen ontdekken dat God een plan voor een ieder heeft, een 

hoopvolle toekomst en dat Hij mijn geluk voor ogen heeft, niet mijn 

ongeluk. De teleurstelling, het verdriet wat ik voorheen voelde werd 

ingeruild voor hoop, liefde en rust. Betekent dit dat er nooit ellende 

of verdriet is? Nee, maar het geeft wel steun en hoop. We hebben 

niet alle antwoorden, de wereld is nou eenmaal niet perfect maar ik 

heb ontdekt voor mezelf dat er zonder God geen hoop is en dat er 



met God, ondanks dat er dan nog steeds moeilijkheden zijn, wel 

hoop is, en rust en liefde, ondanks alles. Hij houdt me geborgen in de 

palm van zijn hand, een rots waarop ik mijn leven verder bouw.  

Dit is een reis aan de binnenkant geweest van meerdere jaren, maar 

daarnaast heb ik ook in aardig wat vliegtuigen gezeten inmiddels, 

met als laatste een thuiskomst vanuit Dallas, Texas. Als je een langere 

tijd van huis bent ga je meer waarderen wat je hebt, en wordt het 

soms ook duidelijker waar je wilt zijn. 

Ik kwam thuis bij God, daardoor kwam ik thuis bij mezelf en 

uiteindelijk kwam ik vanuit Dallas ook weer thuis in Kompenije. Het 

woord ‘thuis’ heeft voor mij een hele nieuwe betekenis gekregen 

door al deze ervaringen.  

 

Het begin van dit verhaal was pijnlijk, maar uiteindelijk is het ten 

goede uitgewerkt en ben ik na 21 jaar ‘zwerven’ thuis gekomen. 

Werkelijk thuis, in die handpalm. 

Daar is een geborgenheid, rust en liefde die een huis, woonplek, 

familie of vrienden nooit kunnen geven. Al is het daarnaast natuurlijk 

wel een hele mooie aanvulling en een zegen om lekker thús te 

kommen yn Kompenije, by heit en mem, myn sussen en  alle 

oare minsken om my hinne.  

Kompenije it moaiste doarp, fan 'e hiele wâlden.. 

En om daar gelijk maar op in te haken zou ik graag mijn 

zwager Jorrit Visser willen vragen hoe het is voor hem, om als 

nieuwkomer in een dorp als Kompenije te komen wonen. 

Christine Bosma 

 
(Ben jij aan de beurt om een stukje te schrijven? 
Doe je er dan meteen , ter herkenning, een foto bij? Red.) 
 

 

 

 

 

 



Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Beste dorpsgenoten, 

De collecte van de kankerbestrijding heeft 

dit jaar in ons dorp € 911,92 opgebracht. 

Namens de kankerbestrijding willen we iedereen die hieraan een 

bijdrage heeft geleverd hartelijk danken. 

Ook alle collectanten bedankt voor jullie inzet. 

Marie Bouma en Jantsje Veenstra 

 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

Beste collectanten en dorpsgenoten  

Langs deze weg wil ik alle collectanten en de gevers heel hartelijk 

bedanken voor jullie inzet en bijdrage voor het Handicap.Nl.  

In Drachtstercompagnie heeft de collecte in 2018 € 705,60 

opgebracht.  

Hartelijk dank, Marian Bijma  

 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Prinses Beatrix Spierfonds 

By dizze wol ik eltsenien tige tank sizze. De kollekte fan it Spierfonds 

foel dit jier yn de wike fan ús tige slagge doarpsfeest.  

Op tiid, al foar de simmerfakânsje ha ik hast alle kollektanten frege 

en der wie net ien dy't sei: no, dat past my dan net hear. Dus yn in 

wike dy't foar eltsenien noch yn it teken stie fan de puntjes op de 'i' 

foar it feest, binne 'myn' rinners noch op paad west. De opbringst wie 

sels heger dan foarich jier: € 578,95 

 

Tige tank nammens it Spierfonds - Hermien 

 

 

 



 

Ingezonden 

____________________________________________________________ 

 

 Project voor herstel van landschapselementen in de 

Noardlike Fryske Wâlden 

  

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met 

andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer 

Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren uit het 

werkgebied van de NFW kunnen binnen dit project elzensingels en 

houtwallen laten herstellen. De provincie Fryslân financiert het 

project. 

  

In het gebied zijn eerder landschapselementen afgekeurd voor het 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Zo kan het zijn dat er 

te weinig struiken onder de bomen groeien, er te weinig bomen 

staan of er sprake is van achterstallig onderhoud. Beheerders van 

deze afgekeurde elementen hebben als eerste de mogelijkheid 

gekregen deel te nemen aan het landschapsherstelproject. De 

eerste elementen worden binnenkort hersteld. De vereniging NFW 

roept nu ook andere beheerders en landeigenaren op zich aan te 

melden bij het bureau met een landschapselement dat hersteld kan 

worden.  

  

Werkzaamheden 

“We bekijken wat de mogelijkheden zijn. Als de beheerder in 

aanmerking komt voor het project, inventariseert onze 

schouwcommissie met een medewerker van LBF welke 

werkzaamheden nodig zijn. Een aannemer voert vervolgens de 

werkzaamheden uit in het kapseizoen”, vertelt Evie Vinken, 

themacoördinator natuur & landschap van de NFW.  

  

Informatie en aanmelding 

Meer informatie over het landschapsherstelproject is te vinden op de 

website van de NFW:  

www.noardlikefryskewalden.nl/ledeninfo/projecten. Aanmelden 

voor deelname kan bij bureau NFW in Buitenpost. Hier is ook meer 

informatie over het project te krijgen.  

http://www.noardlikefryskewalden.nl/ledeninfo/projecten


Een van de voorwaarden van het contract dat wordt opgesteld is 

dat de beheerder de herstelde elementen tien jaar in stand houdt 

en in die tien jaar geen aanspraak maakt op een 

beheervergoeding. Beheerders en landeigenaren die binnen het 

ontwikkelingsgebied van de Centrale As vallen, komen in eerste 

instantie niet in aanmerking voor dit project. Er volgt een apart 

landschapsherstelproject voor de Centrale As.  

  

Beheervergoeding 

Zo’n 800 leden van de NFW onderhouden het coulisselandschap in 

het werkgebied van de NFW en zetten zich onder andere in voor 

een groot deel van de 3600 kilometer aan landschapselementen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greppelherstel 

langs een dykswâl. 

 

 

Het onderhoud aan bijvoorbeeld elzensingels, dykswâlen en pingo’s, 

moet aan voorwaarden voldoen om er een beheervergoeding voor 

te ontvangen. Zo is variatie in begroeiing belangrijk voor de 

biodiversiteit.  
 

De onderlaag van bomenrijen moet bij voorkeur bestaan uit kruid- 

en struikgewas. Hoe dichter de bedekkingsgraad van elzensingels en 

houtwallen, hoe hoger de vergoeding die aangevraagd kan 

worden. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Het plaatsen van 

nieuwe afrastering 

langs een houtwal. 
 

 

 

 

 

Jeugdactiviteitencommissie 

Intocht Sinterklaas, 24 

november 2018 

Sinterklaas bezoekt deze dag 

Kompenije. Hij komt aan om 

13.00 uur bij ´it Gebouke´. 

Daarna gaan we met zijn allen 

naar Café Aans. Iedereen is hier 

welkom. Speciaal voor kinderen 

uit groep 1 t/m 4 is er een plek 

dichtbij Sinterklaas. Natuurlijk 

mag je Sinterklaas een tekening geven of een wortel voor het paard. 

Tot dan. 

 



 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Hallo allemaal.  

In 2019 gaat er weer een groep vanuit Drachtstercompagnie mee 

met World Servants. We gaan naar drie 

verschillende landen: 

Emma en Jannie gaan bouwen aan verandering in 

Bolivia, zij doen dit door het bouwen van een 

kliniek. Jenny en Nynke zullen in Oeganda een 

kleuterschool bouwen én een basisschool 

renoveren. Iris, Afke en Baukje gaan op project naar 

Sierra Leone om daar klaslokalen te gaan bouwen. 

We kijken er allemaal ontzettend naar uit!  

Maar eerst moet er nog ongeveer 18.000 euro opgehaald worden 

voor deze reizen. Hiervoor houden we verschillende acties die terug 

te vinden zijn op onze facebookpagina.  

Zo hebben we de afgelopen tijd 

o.a. al droge worsten en 

pepermunt verkocht. Ook is er 

binnenkort een stamppotbuffet 

en zullen we in december 

kerstbroden gaan verkopen. 

Heeft u verder nog een heitje 

voor een karweitje voor ons of 

een cateringsklus? Laat het ons 

weten!  

 
Boven v.l.n.r. Iris, Nynke, Emma en 

Jannie 

Onder v.l.n.r. Jenny, Baukje en Afke. 

 

 

We zijn te volgen op facebook: World Servants 2019 

Drachtstercompagnie.  
Een gift is ook altijd welkom, dit kan via de volgendesite: 

www.worldservants.nl/drachtstercompagnie 

 

 

 



Ouderensoos 
 

 
We begonnen het seizoen met een plezierige middag op 4 

oktober. 

De vrijmoedige, vrolijke en avontuurlijke boerendochter Hinkie 

Bangma nam ons mee op haar reis door Amerika. 

Als jong meisje was ze au pair in verschillende buitenlanden. 

Daarna begeleidde ze als verzorgster patiënten naar therapieën 

in Engeland en Hong Kong. De laatste was zó tevreden, dat hij 

haar een ticket naar New York en een flinke reissom schonk. 

Ze nam haar klompen mee en kocht bij aankomst in New York 

een fiets. 

Ze fietste door Canada naar Vancouver aan de Westkust en weer 

terug via de Verenigde Staten. 

Onderweg ontmoette ze veel aardige mensen, die haar eten en 

onderdak boden. Onder meer geëmigreerde Friezen of 

afstammelingen daarvan. 

Ze vertelde smakelijk over haar vele avonturen en wij hadden 

veel plezier. 

Op 8 november gaan we luisteren naar de verhalen van Joop 

Atsma over  de “4 K’s”. We zijn benieuwd! 

Op 7 oktober j.l. bestond onze soos 45 jaar en dat gaan we vieren 

op 6 december met een uitje naar de Bios. We gaan de nieuwe 

film over het Wad zien: 

“ Wad, overleven op de grens van water en land”. 

Het nieuwe jaar starten we op 3 januari met een borrel en een 

warme maaltijd. 

Het is fijn om te zien dat ruim 50 oudere Kompenijsters elke maand 

bij elkaar komen om een programma bij te wonen, maar vooral 

om elkaar te ontmoeten. 

 

Hebt U zin om ook eens langs te komen? Hartelijk welkom! 

Graag eerst even bellen met een bestuurslid. 

Piet Vlieg, 341075 

Aize de Jong, 341556 

Hiekje Jager, 341757 

Elly van Dijk, 341517 



Dit jaar is door de Noardelijke 

Fryske Wâlden het project 

Woodlandart Smallingerland 

geopend. Bijbehorend is een 

prachtige fietsroute 

uitgegeven die langs de zes 

kunstwerken gaat. Onze jaarlijkse herfstfietstocht lag nog in de 

planning en donderdag 27 september jl. was het dan zover.    Met 16 

vrouwen stappen we ’s morgens 10.00 uur op de fiets en wat 

hebben we een prachtige dag uitgezocht. Een stralende herfstdag 

20 graden, volop de zon erbij en daar houden wij van.  

De route gaat als eerste bij ons eigen keunstwurk” Majestueus” langs 

en staan even stil bij het mooie gedicht van Wieke de Boer. 

Dan gaat het richting Rottevalle en bekijken het keunstwurk               

“ Mienskip” De froulju”juryleden”onder ons laten hun mening horen.. 

No wy fine ús eigen keunstwurk wol sa moai". 

 

 Het 3e kunstwerk bevindt zich in Nijega ”Djippe Leafde” en een mooi 

gedicht van Martsje Mud. De beoordeling van de froulju: 

“Ja, dizze is ek hiel moai, prachtich útbyld." 



 

We vervolgen de tocht door Oudega naar de Hooidam-men en bij  

”Ie Sicht” aangekomen, 

hebben we ons twaalfuurtje. 

Lekker op het terras genieten 

van de zon en al was er geen 

keunstwerk te ontdekken, wel 

koffie, broodje, soep of 

pannenkoek. 

No,….. dér binne wy wol oan ta! It is ús dan ek gjin  keunst om dizze 

waarme hap nei binnen te wurkjen. De Grietman zet ons over en we 

fietsen door het unieke fryske lânskip naar de Veenhoop. 

Bij  de”Dûnsjende Kraenfûgels” willen we graag even met elkaar op 

portret. Een wielrenner wordt van de weg geplukt, de man wil wel 

even de foto nemen. Maar ja…..de man had alleen maar oog voor 

de dames en niet 

voor het Keunstwurk 

(bliuwe hurdfytsers).  

Dan myn eigen-

makke  kiekje mar.  

De kraenfûgels stiene 

hjir prachtich…en 

wat binne se 

grut….,oardielje de 

froulju. 



We stappen weer op de fiets richting Smalle Ee en daar treffen we 

“De Trije Mûntsen Underweis” aan met het Labyrint. 

” Steane moai op hichte………kommentaar fan de froulju".  

 

Wij slaan het Mûntsenpaad in richting Boornbergum.” Wat is it hjir 

moai, bin ik noch nea lâns west”, is it lûd út de groep. Bij 

Boornbergum het keunstwurk “Mei it sicht op moarn”. Door op het 

wilgenbankje plaats te nemen, zien we door het oog een prachtig 

panorama.” Ja, … moai ûntwerp en seagen jimme de swannen oer 

it wetter gean”. De froulju ha der each foar! 

 

Dit is  het 6e Keunstwurk en is deze prachtige fietstocht volbracht, we 

hebben genoten van een prachtige dag door ons unieke 

coulissenlânskip en zo dichtbij.   

Namens de Vrouwen van Nu bedanken wij de makers van het 

project “Woodlandart” en de prachtige fietsroute.                                                                                                                                                            

Janny Jager. 



Fûgelwacht  

____________________________________________ 

Vliegenvangers of in het frysk Miggesnappers neamd 

Bij ons in de omgeving komen een aantal vliegenvangers voor. Van 

de soorten die we afgelopen jaar tegen zijn gekomen met de 

nestkastcontrole een korte beschrijving en belevenis. 

De meest bekende is de roodborst (Readboarstke) die we allemaal 

wel kennen en die we ’s winters vaak tegenkomen op de 

voedertafels. Het mannetje en het vrouwtje zien er hetzelfde uit. 

Heeft meestal een slordig nest met grassen en bladeren laag in een 

boom, muur of dichte klimplant. In Houtigehage kwamen we een 

nest tegen in een nestkast waarvan de opening opgehakt was door 

de specht. Er zaten toen al jongen in en waar we eerst van dachten 

dat het de gekraagde roodstaart zou zijn, bleek later dat het de  

roodborst was. 

De bonte vliegenvanger (Bûnte Miggesnapper) en de grauwe 

vliegenvanger (Feale Miggesnapper) zijn wat minder opvallend en 

komen ook wat minder veel voor. Een tip voor als je ze wilt vinden; 

begin met het herkennen van het geluid en ga er dan op af. Waar 

de Grauwe Vliegenvanger eentonig “tsiet tsiet” zingt, heeft de bonte 

een helder liedje waarbij het begin kenmerkend is met tussendoor 

roepend “wiek wiek”. Met de controleronde kwamen we in 

Houtigehage en in Drachtstercompagnie beide soorten tegen. De 

prachtige blauwe eitjes van de bonte vliegenvanger kwamen we 

allemaal tegen in (koolmees) kasten. Voor de grauwe vliegenvanger 

hebben we een aantal half- open nestkastjes hangen en daarvan 

waren er 2 bezet, ook in Houtigehage. Een bijzonder nestje waar 4-5 

grauw- bruin gespikkelde eitjes in lagen.  

Met de gekraagde roodstaart (Readsturtsje) ben ik afgelopen jaar 

extra actief geweest om in kaart te krijgen hoeveel er bij ons in de 

regio zijn. 

 



Zo zijn de nestkasten op de Mûntsegroppe erg geliefd en tellen we 

rond de 4 paren. In het driehoek tussen Langewyk – Boelenswei-  

Folgersterloane kwam ik 10 

paartjes tegen en nog een 

aantal in Houtigehage en 

Drachtstercompagnie. Broedt 

in mei en is vaak 

plaatsgetrouw. Vaak keren ze 

terug naar de broedplaats van 

het jaar ervoor. Meestal 

hebben zij 2 legsels met 6-7 

helder blauwe eitjes. Heeft het 

liefst een nestkast met een 

ovale opening of een 

opgehakte opening door de specht. Mannetjes zijn zeer opvallend 

door hun oranjerode borst en zwarte keel met wit voorhoofd. Beide 

geslachten hebben een roestrode staart. Trilt vaak met staart, maar 

is verder tamelijk onopvallend. 

De zwarte roodstaart (Swart Readsturtsje) heeft een heel ander 

leefgebied dan de 

gekraagde roodstaart. De 

zwarte roodstaart broedt in 

het stedelijk gebied en bij 

moderne boerderijen. Waar 

deze juist niet in een 

nestkastje broedt kwamen 

we met toeval een 

schitterend gebouwd nestje 

tegen in een bak met 

gereedschap boven een 

werkbank bij een boerderij. 

De boer vroeg me of ik wist wat voor vogeltje het was en zag gelijk 

dat het geen gekraagde maar een zwarte roodstaart was. Voor mij 

ook de eerste keer hier in de omgeving. Zo enthousiast als ik toen 

was ben ik nu niet meer. We zijn buren geworden en nu zie ik ze elke 

dag, zelfs op enkele meters afstand van het keukenraam. Maar het 

blijft bijzonder! 

Ryco Paulus / Fûgelwacht De Kompenije en omkriten. 



Van onze wijkagent  

____________________________________________ 

Beste bewoners van Drachtster-

compagnie, 

 

In de afgelopen jaren zagen we in 

de maanden november en 

december een forse toename van 

het aantal woninginbraken in 

Smallingerland. Dit jaar willen we dat 

niet weer! De politie is de komende 

weken dan ook extra alert op 

verdachte situaties. Maar ook u kunt 

hierbij helpen. Als wijkagent wil ik u 

daarom een aantal tips geven die 

eraan kunnen bijdragen dat 

inbrekers uw woning ‘met rust laten’. 

 

Tips om een inbraak te voorkomen 

 Zorg voor goede buitenverlichting 

 Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren 

 Het aanbrengen van een alarminstallatie is het overwegen waard 

 Sluit ramen en deuren af, ook als u ‘even’ weggaat. Laat 's avonds 

een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. 

 Registreer uw eigendommen(dit kan eenvoudig via de Stopheling 

app) 

 Laat zo weinig mogelijk kostbaarheden (laptop, pc, tablet, mobiel) 

in het zicht liggen 

 

Word lid van een WhatsApp groep Veilige Buurt 

U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of 

onbekende mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil 

te staan met een auto. Afwijkend gedrag kan betekenen dat een 

inbreker op onderzoek uit is. Via een WhatsApp-groep kunt u dit 

soort verdachte situaties delen met uw buurtgenoten. U kunt op 

deze manier de politie helpen bij het signaleren van verdachte 

situaties. 

 



Bel 112 bij een verdachte situatie 

Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet of hoort, ook al is de situatie niet 

levensbedreigend. Noteer hoe de personen eruit zien. Noteer 

eventueel ook het merk, type en kenteken van de auto of 

bromfiets/scooter. Als politie betrappen wij inbrekers regelmatig op 

heterdaad op basis van tips van buurtbewoners. 

 

Tot slot 

Voor meer informatie over hoe u uw huis inbraakveiliger kunt maken, 

kunt u kijken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.  

 

Uw wijkagent, Esther Heuzinkveld. 
 
 
 
 
 

Turftraperke 

____________________________________________ 

 

Wy wolle eltsenien tank sizze foar de waarme belangstelling  

en it meilibjen nei it ferstjerren fan  

ús leave mem, skoanmem en beppe. 

 

 

Roelfke Slofstra-Reitsema 

 

 

 It hat ús tige goed dien. 

 

 Wiebe & Magda 

Willem-Hans 

 

 Drachtster Kompenije, novimber 2018 

 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/


 

Brassband Halleluja 

Hebt u ook zo genoten van het Dorpsfeest ? Wij wel !! De feestavond 

op donderdagavond, 2 keer de optocht, enz. enz. En met onze 

prachtige kar, in Caribische stijl vakkundig opgebouwd onder de 

bezielende leiding van Renze, kregen we ook nog de vijfde prijs. Of 

was het toch de vierde ?  

Solistenconcours.  

Direct de donderdag erna hadden wij weer ons (interne) 

solistenconcours. Vooral de jeugd doet erg haar best om de 

begeerde beker(s) te winnen en oefent daar dus ook veel voor. De 

bekers werden deze keer gewonnen door Wieke de Boer (die de 

beker natuurlijk trots op school liet zien), Corine de Boer en Joop 

Pietersma. En er waren ook enkele heel leuke verrassingen. Zo 

speelde TiJa de Boer, normaal cornettist, op de trombone, liet 

Richtsje de Boer zich via haar iPhone begeleiden en liet Joop zich 

begeleiden door zoon Rik op een keyboard.  

Ja, we hebben zeer veel multi-getallenteerde muzikanten en dat 

kan bij zoiets mooi naar voren komen.  

Boekjes met kortingsbonnen.  

Ook dit jaar hebben wij weer deze actie. Eind november/begin 

december komen we bij u langs met het verzoek of u voor € 5,- weer 

zo’n boekje van ons wilt kopen. In de boekjes zitten ongeveer 40 

kortingsbonnen van bedrijven/winkels in de buurt. U steunt daarmee 

het muziekkorps en u kunt die € 5,- gemakkelijk weer terug verdienen 

als u gebruik maakt van de kortingsbonnen. Sterker nog, u kunt daar 

geld aan over houden. Als we niet bij u zijn geweest, of u niet thuis 

hebben getroffen, dan kunt u contact opnemen met Jan de Boer, 

tel. 342307. Hij zorgt dan dat er alsnog een boekje naar u toekomt. 

Info & contact:   

Mail naar: 

info@brassbandhalleluja.nl  

Site:www.brassbandhalleluja.nl  

Volg ons op twitter @BBhalleluja  

Of bel 06-13 67 54 99   
 

Info & contact:  

Mail naar info@brassbandhalleluja.nl  

Site:www.brassbandhalleluja.nl  

Volg ons op twitter @BBhalleluja  

Of bel 06-13 67 54 99  

 



Als u alvast aan wilt geven dat u 1 (of meerdere, dat mag natuurlijk 

ook) boekje(s) wilt kopen dan kunt u dat ook al vast aan hem 

doorgeven, dan komt het ook prima in orde.  

Schoolproject.  

Dit schooljaar zijn we begonnen met een gezamenlijk project met De 

Frissel. Groep 6 krijgt 6 muzieklessen waarbij de leerlingen de 

instrumenten uit kunnen proberen. En die lessen worden afgesloten 

met een klein concert op school op 2 november.  

 

Op de foto ziet u dat de jeugd op een ontspannen manier bezig is 

zich in te spannen. Een van de leerlingen van groep 6, Levina, is sinds 

april al op muziekles en we hopen natuurlijk dat er meer leerlingen 

zullen volgen. De gekleurde kunststof instrumenten vallen ook zeer in 

de smaak.  

Kerstconcert.  

Op zondagmiddag 16 december geven wij graag weer een 

Kerstconcert in de Kerk. We maken er een heel mooi en gevarieerd 

programma van, waarin er ook ruimte is voor samenzang. 



Ook de jeugd heeft weer een groot aandeel. Het concert begint om 

16.00 uur. U bent welkom vanaf 15.30 uur, er staat dan koffie, thee 

en een heerlijke Kersttractatie voor u klaar. De toegang is geheel 

gratis. Mogelijk is er een collecte aan het eind maar dat is op het 

moment dat dit stukje ingeleverd wordt nog niet bekend.  

 

Korfbalvereniging T.F.S. 

____________________________________________ 

Winterfair korfbalvereniging TFS  

Waar: Sportpark ’t Trefpunt,  

Smidswei 13a, Drachtstercompagnie  

Wanneer: Vrijdag 7 december  

Tijd: 16:30 – 20:00 uur  

Korfbalvereniging TFS organiseert dit jaar weer een gezellige 

winterfair met diverse activiteiten, stands en lekkernijen! De winterfair 

is zeker geschikt voor jong en oud!  

Kerstbomenverkoop  

Koop dit jaar uw kerstboom op de winterfair van kv 

TFS! De winterfair vindt plaats op vrijdag 7 

december van 16:30 tot 20:00 uur. Zo kan de 

kerstboom meteen na Sinterklaas in het huis!  

Ze zijn te koop in diverse soorten en diverse maten.  

  

          Voor meer informatie: 06.3149.3205 (Annemiek v/d Meulen). 



 

Toanielferiening Mei Inoar Ien   

___________________________________________ 
 

toaniel.meiinoarien@hotmail.com                           Sûnt  1894 

 

As ik dit skriuw is it mits Oktober en it is hearlik waar “Alde wive 

simmerdagen”. Mar wat ik sizze woe, wy binne wer los! 

De toanielferiening kin jimme grutsk meidiele dat dit in foar ús in hiel 

spesjaal jier wurdt en is, namlik ús toanielferiening Mei Inoar Ien 

bestiet yn Febrewaris 125 jier. 

Dit wolle we fansels fiere en hawwe foar jimme dan ek in 

knettergekke klucht útsocht mei de namme “Lige as in wachter” en 

wy spylje dat op 2 en 9 Febrewaris 2019 yn Kafee Aans. 

It stik spylet him ôf yn in lyts plattelâns stedsje wer’t in boargemaster it 

eltsenien nei de sin meitsje moat, mar dat falt net ta, in brutale 

boade, syn sekretaresse, in licht leauwige winkelfrou, ymport 

bewenners, gjin mar troch, sy meitsje it him ôfgryslik swier. 

Jim hawwe wol yn’e gaten dat Gauke ús regisseur, allegear moaie 

typkes fan ús makke hat, dus jimme kinne jimme de bûsen útskuorre. 

Haw ik jimme al nijsgjirrich makke? Yn’e kommende Barte mear, mar 

skriuw alfêst de datums op: 2 en 9 Febrewaris. 

Toaniel Mei Inoar Ien 125 jier! 

 

 

 

 

 



Voetbalvereniging T.F.S.  

____________________________________________ 
 

Sinds afgelopen zomer wordt het voet- en korfbalveld gemaaid door 

een robot. Binnen de gemeente Smallingerland is dit nu de 

werkwijze. Helaas heeft de robot te weinig capaciteit om ook ons 

trainingsveld te maaien. Dit gebeurt nu nog op de traditionele 

manier. Na de lange periode van droogte ligt het voetbalveld er 

momenteel prima bij. Tot op heden konden alle 

competitiewedstrijden afgewerkt worden. Wat betreft het 

trainingsveld hebben we wel onze zorgen. Door het intensieve 

gebruik hiervan begint het nu al knap kaal te worden. En hoe gaat 

het zich houden bij de regen die ongetwijfeld nog zal gaan vallen? 

Om ook in de winterperiode voluit te kunnen trainen gaan we bij de 

komende modernisering van ons sportcomplex voor een nieuw 

trainingsveld met kunstgras. Dit inclusief LED verlichting. De reguliere 

wedstrijden zullen ook in de toekomst op gras worden gespeeld. Als 

voetbalclub hebben we dat vorig jaar juni tijdens de algemene 

ledenvergadering besloten.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst….. De JO8, de jeugd onder 

de 8 jaar, en de JO13 hebben zich onlangs geplaatst voor de 

volgende bekerronde. Ook de JO15, het vlaggenschip binnen de 

jeugdafdeling, kan zich nog voor de volgende ronde plaatsen. Voor 

een kleine vereniging als de onze is dat een prima resultaat. Ook in 

de competitie gaat het tot nu toe prima. Zowel de JO15 als de JO13 

hebben alle wedstrijden gewonnen. Met Alfred Maychrzak en Martin 

Wybrandi als trainers wisten beide teams onlangs zelfs het 

standaardteam van de v.v. ONT te verslaan. Ook de JO8 doet het 

prima. Tot op heden hebben ze een keer verloren: met 1-0 van de 

Harkemase Boys. Mooi om te zien in het clubhuis is dat spelers van de 

JO8 na afloop van hun thuiswedstrijden met zijn allen achter 

PlayStation zitten. Deze hebben ze met zijn allen verdiend met de 

sponsorloop van juni jl. Jammer binnen de jeugdafdeling is dat er 

een tweetal jeugdleden om diverse redenen tussentijds gestopt zijn 

met voetballen. Anderzijds is het weer mooi te constateren dat er op 

de woensdag onder leiding van Rick Ypma een nieuwe categorie 

JO11 aan het trainen is. Wellicht worden ze de komende 

winterperiode ingeschreven voor de zaalcompetitie.  



Wat betreft de senioren loopt tot nu toe alles volgens wens. De 

dames 1 hebben tot nu toe al hun competitiewedstrijden 

gewonnen. Jammer is dat meerdere wedstrijden afgelast zijn 

wegens een tekort aan speelsters bij de tegenpartij. De dames 2 

spelen om de 14 dagen een toernooi. Tot nu toe hebben ze als 

zevental alleen van Ven V ’68 verloren. Wat betreft de heren ziet de 

toekomst er na een sportief gezien slecht seizoen weer wat 

rooskleuriger uit. Een zwaluw maakt nog geen zomer maar tot op 

heden heeft ons vlaggenschip met vier punten uit vier wedstrijden al 

meer punten dan vorig seizoen. Het tweede elftal heeft het moeilijk. 

Om iedereen te kunnen laten voetballen zullen we met zijn allen op 

zoek moeten naar nieuwe leden. Enige aanvulling vanuit de jeugd is 

er helaas nog niet. Daarom de vraag: wie wil/kan ons op korte 

termijn komen versterken? Ook de heren 45+ kan nog wel enige 

versterking gebruiken. Dit gezelligheidsteam met o.a. Bert Nijboer, 

Gerard v.d. Veen, Renze de Boer en Alex Bethlehem traint op de 

vrijdagavond om 20.00 uur en speelt maandelijks een toernooi.  

We moeten en gaan met de tijd mee……… Pinnen is in ons clubhuis 

sinds kort mogelijk. Doe het!  

Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 5 jaar. De 5 en 6-

jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte welkom. 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op de Pream 4 bij Bert 

Nijmeijer, tel. 06-12112554. Voor verdere informatie betreffende de 

v.v. T.F.S kijk op onze website: www.vv-tfs.nl  

Pieter Postma.  

 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

coördinatoren: Ietzen Drost   tel: 0512-341716 

   Chris Bosma   tel: 0512-342484 

 



Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 

Uw hulp gevraagd:  

Fedde de Boer was van 1904 tot 1947 

kuiper en wagenmaker in Drachtster 

Compagnie. Fedde was een neef van 

de smid Jurjen Keuning, die bij hem de 

hoepels voor de wielen liet maken. Wij 

zijn op zoek naar foto's van de 

werkplaats en hun huis aan de (nu) 

Tsjerkebuorren 7, maar indertijd Dorpsstraat.  

Er schijnt een zekere Hendrik jarenlang knecht te zijn geweest maar 

ook van hem is geen achternaam of iets dergelijks bekend.  

Hennie de Boer (dochter van Fedde de Boer) is begin jaren 30 ook 

nog een aantal jaren juffer de Boer geweest op de Openbare 

Lagere School van Meester Schuurman, samen met juffer van 

Kooten en Meester van der Meer.  

 

Jan Nijboer en Iebeltje Boomsma hebben een 

winkeltje in Drachtstercompagnie gehad.  

Heeft iemand hier foto's van of weet iemand hier 

meer over te vertellen.  

 

 

Oudheidskamer/HKDK Dr.Compagnie 
 

De Oudheidskamer/HKDK zoekt oude foto's van De Kompenije. 

oa. van verdwenen huizen – boerderijen – dorpskaarten – scholen – 

kerken – bruggen – preamen – boerenwerk – dorsmachine – 

verhalen van de wiken – zuivelfabriek – winkels – schoolfeesten – 

woonwagens – tram folgerenlaan – oorlog – verzamelingen ed. 

Gooi niet weg maar denk aan de Oudheidskamer/HKDK misschien 

vinden die het wel het bewaren waard. Weggooien kan dan altijd 

nog. Weg is weg en komt nooit terug. 



 

Praat er over met familie en oud Kompenijsters. Zegt het voort. We 

zijn bereid om langs te komen om eventueel een scan te maken 

zodat uw foto in uw bezit blijft. 

Tevens zijn wij op zoek naar spullen voor de rommelmarkt. 

 

U kunt contact opnemen met: T.Jager-06-51042692 - hkdk@hotmail.nl 

  

 

 

 

 

 

Waar heeft dit huis gestaan?                                                    

Zowel van links als rechts gefotografeerd. 



 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 

Even in lyts ferslachje oer de tentoanstelling 

by de Aldheidskeamer op it Fallaet en in 

berjochtsje oer de doarpsfilm. 

Op 13 en 14 oktober jl. hie de Histoaryske 

Kommisje fan Drachtster Kompenije in 

tentoanstelling gearstald oer de winkels en 

bedriuwen dy’t der west hawwe yn De Kompenije. Mear as 200 

minsken kamen lâns om ien en oar te besjen mar ek om te praten 

oer it ferline. It wie prachtich waar en ek bûten wie it tige gesellich. 

Minsken dy’t elkoar yn jierren net sjoen hienen kamen elkoar by de 

tentoanstelling tsjin. It die hast tinken oan in reüny.  

 

Op freedtemoarn kaam juf Asmodee noch mei 30 bern fan groep 7 

en 8 lâns fan De Frissel. De bern krigen in rûnlieding troch de 

tentoanstelling en koenen ek noch mei  ‘âld master’ Michèl de 

Aldheidskeamer besjen. Se hienen net tocht dat yn ús doarp dêr’t no 

gjin winkels mear binne sa’n 70 jier lyn wol 15 winkels wienen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Mear foto's fan de  

tentoanstelling op  

de webside HKDK). 

 

 

 

 

Yn it foarjier hat de Histoaryke Kommisje de doarpsfilm fertoand en is 

der besocht sa folle mooglik nammen fan persoanen út de film te 

achterheljen. Ferskate minsken ha de film besteld. Mei koarten  

hoopje we de film op DVD klear te hawwen. Wa’t de film besteld hat 

kriget persoanlik berjocht as de film klear leit. Mochten jo noch 

belangstelling hawwe dan kinne jo dat noch trjochjaan fia 

HKDK@hotmail.nl of tillefoannûmer 0512-342912 fan Corry Keuning. 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije hkdk@hotmail.nl 

www.hkdkdrachtstercompagnie.nl   Banknr. NL71RABO0117395064 

mailto:HKDK@hotmail.nl


Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ ___________ 

 

In samenwerking met Twenthe uitvaartverzekering zijn we als 

vereniging bezig nieuwe leden te werven binnen de gemeenschap 

van de Kompenije. Een vertegenwoordiger van Twenthe 

uitvaartverzekering gaat daarbij huis aan huis. Zoals wellicht bekend 

zijn de kinderen van onze leden tot 18 jaar automatisch lid van onze 

vereniging. Zodra men 18 jaar wordt dient men zelf lid te worden. 

Dorpsbewoners die nog geen lid van onze vereniging zijn kunnen 

door lid te worden tegen een gunstig tarief gebruik maken van de 

diensten van onze vereniging. Niet leden betalen het dubbele tarief. 

Onze uitvaarten worden voor zover mogelijk verzorgd door 

vrijwilligers uit onze dorpsgemeenschap. Natuurlijk hoeft u om lid te 

worden niet te wachten op de vertegenwoordiger van Twenthe 

uitvaartverzekering. U kunt zich ook als lid aanmelden bij Corry 

Keuning, tel. 0512-342912. Eventueel komen we vooraf even bij u 

langs om u nader te informeren over onze diensten als 

uitvaartvereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitvaartvereniging beschikt over een eigen kerkhof met 

urnenmuur. We zien dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van 

onze urnenmuur. 



Het onderhoud van het kerkhof wordt verricht door een drietal 

dorpsgenoten. Zij doen dit met alle plezier voor de Kompenijster 

gemeenschap. 

 

Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze website 

www.dledrachtstercompagnie.nl  

 

Namens het bestuur, Pieter Postma.  

 

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie 

Uitvaartverzorgsters: Hiltsje van der Brug (tel. 06-10542628) en  

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

Beide zijn dag en nacht bereikbaar. 

 

 

 

 

Op dinsdagavond 27 november organiseren we 

op Samenwerkingsschool De Frissel een 

ouderavond/ brainstormavond voor alle ouders 

en belangstellenden uit Drachtstercompagnie en omgeving met 

kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar.  

Doel:  

Wat vinden jullie als ouders nodig en belangrijk om, naast onderwijs, 

in een Integraal Kindcentrum(IKC) binnen het MFC (Multifunctioneel 

Centrum) van Drachtstercompagnie onder te brengen?  

Dan gaat het om peuterspelen, kinderopvang, buitenschoolse 

opvang en hoe dat dan vorm gegeven zou kunnen worden.  

Voor de zomervakantie is er al een enquete over opvang en 

peuterspelen de deur uitgegaan, waarop verschillende mensen 

gereageerd hebben. Hierop volgend hebben we een korte 

telefonische enquete gedaan.  

http://www.dledrachtstercompagnie.nl/


De volgende stap is om samen met de mensen uit het dorp en 

omgeving te brainstormen over wat dan nodig en wenselijk zou zijn 

om een IKC binnen het MFC te kunnen realiseren.  

Op deze avond willen we u eerst iets meer vertellen over de visie van 

een IKC, zodat we daarna met elkaar in gesprek kunnen gaan over 

wat dit voor kansen en mogelijkheden biedt voor 

Drachtstercompagnie.                                                                          

Inmiddels is ook het eerste startgesprek met de gemeente geweest 

over de bouw van een MFC in Drachtstercompagnie. Wat dat 

betreft is nu het moment om hier met elkaar over na te denken. Het 

gaat immers om de toekomst van onze kinderen!  

 

Daarom bent u van harte uitgenodigd op: 

Dinsdagavond 27 november om 19.30 uur. 

Vanaf 19.15 uur inloop met koffie en thee. 

 

Met vriendelijke groet, Ellen Kiers - Directeur SWS De Frissel  

 

 

 

 



Kinderopvang Us Stekje 

____________________________________________ 
 

In een voormalig schoolpand 

bevindt zich al 2 jaar een 

prachtige kinderopvang, 

genaamd Us Stekje. 

Kinderopvang Us Stekje is een 

unieke, particuliere 

kinderopvang/ buitenschoolse 

opvang en VVE Peuterspeelzaal. 

Us Stekje onderscheidt zich ten aanzien van vele soorten opvang.  

 

Waar we ons in onderscheiden is: 

 

Flexibele opvang. Per week kun je aangeven wanneer je      

gebruik wilt maken van de opvang, er is dan   

         gegarandeerd plek! Uurtarief is slechts 7,40! 

Scherp uurtarief(dagopvang 7,20 en buitenschoolse 

opvang 6,90) 

Huiselijke sfeer en vaste leidsters op de groepen. 

Je betaalt bij ons wat je afneemt, er worden dus geen 

hele of halve dagen gefactureerd. Dit scheelt ouder(s) 

een hoop geld per maand! 

Breng/ haalservice van en naar scholen in omliggende 

dorpen 

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar Us Stekje? Vraag dan vrijblijvend 

een rondleiding aan. Voor meer informatie is ook een bezoek aan 

onze website de moeite waard. www.kinderopvangusstekje.nl 



KRYSTMERK 
by de Aldheidskeamer 
Fallaetswei 17  Drachtster Kompenije 

 

 
 

 

     tongersdei 6 desimber 

    19.00-21.00 
 

     sneon 8 desimber 

    10.00-15.00 

en 

   moandei 10 t/m  

     freed 14 desimber 

   middeis fan 14.00-17.00 

   

prachtige kryststikjes, 

 gesellige krystsfear binnen&bûten, 

en waarme dranken 

mei wat lekkers derby 

 

 

 

 

 



De Poterbewaarplaats in Drachtstercompagnie,  

uniek in Smallingerland 
 

Aardappelteelt bleek in het ontgonnen bos- en heidegebied 

rondom Drachtstercompagnie voor de grond, voor het vee en ook 

voor de boer lonend te zijn. De kleine boertjes en de arbeiders 

verbouwden aardappels vooral voor eigen consumptie en voor hun 

vee. Van grootschalige aardappelteelt op de Friese zandgronden is 

nooit sprake geweest. In het oorlogsjaar 1941 was in ons land de 

landbouwproductie zo laag geworden dat op last van de overheid 

de aardappel- en graanproductie verhoogd moest worden. Ir. H.J. 

Witteveen, Rijkslandbouwconsulent uit Drachten, pleitte voor meer 

aandacht voor de aardappelcultuur in deze regio.  

Goedgekeurd 

pootgoed, vooral 

Bintje en Alpha, 

betrokken de 

boeren hier meestal 

van telers op de klei. Al in de jaren twintig van de 

vorige eeuw wezen boerenorganisaties op het 

belang van een goede poterbewaarplaats. Op 

het gebied van de teelt en bewaring van 

pootgoed was men in Friesland zeker 

vooruitstrevend, maar overal in Nederland 

zorgden de boeren ervoor dat de poters op een 

droge en vorstvrije plaats werden bewaard. In 

de meeste gevallen betekende het dat de 

poters direct na het handmatig rooien in de 

herfst in een kuil werden bewaard. Vaak werd 

die kuil zodanig met riet of stro bedekt dat er geen broei kon 

ontstaan waardoor de poters te vroeg gingen spruiten. Het 

aardappelloof werd niet gebruikt, want dan zou er aardappelziekte 

kunnen optreden. De boer verschoof het dekmateriaal alleen als dat 

nodig was voor ventilatie. Om bij strenge vorst bevriezing te 

voorkomen, was het toch beter de poters tijdig in een aparte ruimte 

op te slaan. Niet in een muffige, donkere schuur, want het bleef 



belangrijk dat er voldoende licht en lucht bij kon komen. Had de 

boer een geschikte ruimte gecreëerd, bijvoorbeeld in de koestal, 

dan werden de aardappels voorzichtig in lage kistjes gelegd, zodat 

er zo weinig mogelijk poters op elkaar lagen. Om te voorkomen dat 

de opgeslagen poters alsnog te gauw gingen spruiten, moesten ze 

een paar keer worden gekeerd. Niet iedere boer paste deze 

methode toe, vaak omdat er geen geschikte opslagplaats 

gerealiseerd kon worden. Het gezamenlijk bewaren van pootgoed 

werd door de boeren in het zuiden van ons land voor het eerst 

doorgevoerd. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werden er 

ook op de Friese kleigrond enkele honderden, poterbewaarplaatsen 

(setterhokken) gebouwd.  

Witteveen had de boeren ook verteld dat zij rijkssubsidie konden 

aanvragen voor gebouwen als opslagsilo’s voor groenvoer en voor 

bewaarplaatsen voor pootgoed. Op verschillende plaatsen in 

Zuidoost Friesland hield hij in 1941 ‘een causerie’ over het belang van 

poterbewaarplaatsen in deze regio en de daaraan verbonden 

voordelen. Op 8 september 1941 werd in Rottevalle een dergelijke 

vergadering belegd. Er was voldoende animo om een voorlopig 

bestuur aan te wijzen. De beoogde locatie was aanvankelijk aan de 

Hannelswei nr. 22, op de hoek De Lits-Arendswijk. Later kozen de 

Rottevalster Compagnons voor een terrein bij de Haven. De 

aanvraag werd op 8 januari 1942 ingediend en de plaatselijke 

timmerman Errit Postma zou het gebouw met een capaciteit van 

30.000 kg poters voor ƒ 4.500,- kunnen realiseren. Een week later was 

in de krant te lezen dat ook in Drachtstercompagnie was besloten 

daar een poterhok te bouwen. 

De vooruitstrevende boeren 

Willem Weening, Marten 

Doornbos en Kornelis Bouma 

hadden op zich genomen “de 

voorbereidende 

werkzaamheden 

dienaangaande ter hand te 

nemen”. Hier zou het gaan om 

een opslag voor 25.000 kg 

poters.  



Beide initiatieven werden genomen in samenwerking met ‘den 

Dienst der kleine boeren’, waarmee de Dienst der Kleine 

Boerenbedrijven werd bedoeld. Deze organisatie was in 1936 door 

het Ministerie van Landbouw opgericht om steun te verlenen aan de 

vele kleine boeren in ons land.  

In deze regio moest ir. Witteveen erop toezien dat een en ander 

goed werd geregeld. In Rottevalle vlotte het niet zo erg met de 

realisering van het project. In januari 1943 was er nog steeds geen 

vergunning verleend. In Drachtstercompagnie daarentegen werd al 

vrij snel na het besluit tot oprichting op het erf van Wietze Bron aan 

de Vaartweg nr. 8 aan de fundering van het poterhok gewerkt. De 

boeren hadden op het achtererf aan de Marrewijk een stuk grond 

gekocht onder beding dat Bron als eerste de kans kreeg om die 

grond later eventueel terug te kopen. 

Veelal werden de poterhokken gebouwd bij depothouders van 

centrale aankoopverenigingen voor de landbouw. Er was wel een 

CAF-depot aan de Vaartweg, maar niet bij Bron. Hij was naast 

beurtschipper en vrachtrijder ook brandstof- en foeragehandelaar. 

In meerdere opzichten was het een prima locatie. Een brede reed 

tussen het hok en de wijk, die Bron had verhard met het puin van het 

afgebrande kaaspakhuis van de vroegere zuivelfabriek, maakte het 

terrein goed bereikbaar. Een hoge bomenrij langs de wijk zou het 

felle zonlicht tegenhouden.  

De kolenopslag lag direct naast het poterhok en dat was erg handig 

voor de noodzakelijke verwarming van het hok in de winter. Men 

had er alle vertrouwen in dat, tegen een redelijke vergoeding, het 

beheer bij Wietze Bron en zijn jongens in goede handen zou zijn.  

De plattegrond van de te bouwen poterbewaarplaats in 
Drachtstercompagnie. 



De betonnen vloer werd gestort met daarop een muurtje van 25 à 

30 cm hoog. Maar toen kwam er een kink in de kabel in de vorm van 

een Algemeen Bouwverbod per 1 juli 1942. Een maand eerder werd 

dit door de Duitsers al aangekondigd. De reden ervan was een 

schrijnend tekort aan bouwmaterialen. Overal werden 

bouwprojecten stilgelegd en de aanvragen voor ontheffing werden 

maar zelden verleend. Misschien is dit Bouwverbod medeoorzaak 

van het feit dat er in Rottevalle niets van de grond kwam. In 

Drachtstercompagnie echter lag het benodigde hout voor de 

opbouw al klaar. Omdat de overige onderdelen van de opbouw er 

niet waren, werd het hout opgeslagen op de ‘lytshûssolder’ van een 

van de boeren. Maar, zoals dat toen bijna overal is gegaan, na de 

oorlog bleek dat vrijwel alles door gebrek aan brandhout was 

opgestookt.  

In de oorlogsjaren gebruikten de broers Alle en Ruurd Bron en hun 

vrienden het platform als speelplaats. Het was voor hen het vliegveld 

van de Kompenije. Een van hen, Gjalt van Slooten, was heel erg 

technisch. Hij bouwde vliegtuigjes van hout en papier waarmee de 

vrienden op die plek konden spelen. Ook zochten de jongens in de 

weilanden naar micaglas, afkomstig van een neergeschoten 

vliegtuig in de omgeving. Van het dikke micaglas maakten de 

jongens glimmende doorzichtige ringen die ze zelf droegen of 

weggaven. Ze vonden ook een zendapparaat, dat ze keurig bij de 

politie hebben ingeleverd.  

Halverwege 1946 vatte Witteveen het plan uit 1941 weer op en 

diende in september namens de Stichting Poterbewaarplaatsen een 

aanvraag in bij de gemeente voor de bouw van een 

poterbewaarplaats in Drachtstercompagnie.  

Architect J. C. Velding van het Bouwbureau van de Friesche Mij 

voorzag deze bouwaanvraag van de benodigde technische 

gegevens en bouwtekeningen. Het gebouw zou aan de beide 

zijkanten 14 in een houten frame gevatte grote ramen van 

dubbelglas krijgen. Voor dit type waren de standaardmaten 14,72 m 

lang en 5,65 m breed. Op het zadeldak kwamen rode, holle pannen 

te liggen en het dak was voorzien van enkele ventilatiekappen. In 

het begin van 1947 heeft de plaatselijke timmerman Marten van der 

Zee het poterhok in Drachtstercompagnie voor ƒ 4.000,- gebouwd.  

 



Dat dit vrij kostbare project toch kon worden uitgevoerd was mede 

te danken aan de steun van het College van Algemeene 

Commissarissen voor den Wederopbouw. Dit College verleende na 

de oorlog in bepaalde gevallen vrijstelling van het Bouwverbod en 

dat is ook met de poterbewaarplaats in Drachtstercompagnie 

gebeurd. De vernielingen in de oorlog aan woningen en gebouwen 

waren groot. Een enorme schaarste aan materialen en de door het 

Bouwverbod ontstane achterstand maakte het moeilijk de 

wederopbouw van ons land snel te realiseren. Het College werd 

daarom direct na de bevrijding opgericht om de wederopbouw te 

stimuleren en daarbij prioriteiten te stellen. In de vijf jaar van bestaan 

heeft het College ervoor gezorgd dat veel oorlogsschade toch 

betrekkelijk snel kon worden hersteld. Aangenomen mag worden 

dat de vlotte toekenning van de bouwvergunning voor het poterhok 

in Drachtstercompagnie ook te maken had met het feit dat door de 

oorlogsomstandigheden gesproken kon worden van schade, 

ontstaan door de stillegging van het eerste bouwplan. Dat er in 

Rottevalle geen poterhok is gekomen, kan eveneens een rol hebben 

gespeeld. 

 

Op de luchtfoto (1947) van de boerderij aan de Feart is rechtsboven het 

nieuwe poterhok met omheining langs de Marrewijk goed te zien. Deze 

schuur is in 1969 door blikseminslag verwoest en niet weer herbouwd.  



In het nieuwe poterhok stond een grote kachel waarin zwarte brand 

werd gestookt. Maar door de dubbele ramen was het altijd wel een 

aangename temperatuur binnen. De ruime afmetingen van het 

poterhok maakten het mogelijk dat ook boeren van andere dorpen 

hier hun poters konden opslaan. In de Kompenije waren er veel 

kleine boeren die aardappels teelden. Geen roodstar, maar vooral 

noorderlingen: een vroege consumptieaardappel die in Friesland en 

Groningen erg in trek was. De teelt van poters was overigens aan 

strenge regels gebonden om ziekten te voorkomen. De boeren 

mochten niet hun eigen bakjes brengen want het pootgoed moest 

worden opgeslagen in de speciaal daarvoor aangeschafte 

kiembakken van 54x38x16 cm. In sommige gevallen stond ook de 

naam van de leverancier op de bakjes, maar meestal volstond een 

opgeprikt papiertje met daarop de naam van de boer. De jongens 

van Wietze Bron moesten de poters in de vele honderden 

kiembakjes, die in zes rijen op elkaar konden worden gestapeld, 

tijdens de opslag enkele malen keren. In één bakje lag ongeveer 12 

kg poters. Eens waren de bintjes van de bewuste boer allemaal 

verrot; er bleek een ziekte in te zitten. Maar de boer gaf de schuld 

aan de wijze van opslaan; de bakjes zouden te dicht bij de wijk 

staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto is duidelijk te zien dat  de Poterbewaarplaats Drachtster 

Compagnie een meter of vijf uit de wijk met de hoge bomenrij 

stond.  



Ir. J. de Geus, die in 1947 Witteveen opvolgde, constateerde in die 

eerste jaren na de oorlog een opvallende vermindering van de 

kwaliteit van het gras dat op eerder gescheurd land werd ingezaaid. 

Het goede nieuws was dat na de afgedwongen aardappelteelt en 

de strenge 

controle op 

teelt en 

verzorging 

van het 

pootgoed, 

de kwaliteit 

daarvan zo 

goed was 

dat er niet 

meer kon 

worden 

gesproken 

van verschil 

tussen 

poters van 

de klei of van de zandgrond.  

Het moge duidelijk 

zijn dat poterhokken 

hebben bijgedragen 

tot deze 

constatering. Na de 

oorlog nam de 

aardappelteelt flink 

af. Mechanisatie had 

het werk voor de 

boeren weliswaar 

vergemakkelijkt, 

maar of deze 

ontwikkeling 

schadelijk was voor 

de producten moest 

goed worden 

onderzocht. Marten 

Doornbos hield in 1949 de resultaten van het centrale proefveld op 

het perceel naast het poterhok aan de Vaart nog nauwkeurig bij. 



Van belang was bijvoorbeeld de duur van het kiemen, de 

bemesting, de plantafstand en de opbrengst van de verschillende 

rassen. En dat waren er heel wat! 

De geschiedenis van de poterbewaarplaats in 

Drachtstercompagnie is interessant, omdat deze de enige is die in 

Smallingerland werd gebouwd. 

In Zuidoost Friesland zijn in de jaren 1941 en 1942 in totaal negen 

aanvragen ingediend. Dat er nog in 1947 een nieuw poterhok werd 

gebouwd was uitzonderlijk. Want ook in Drachtstercompagnie nam 

na de oorlog de teelt van pootaardappelen af. Toch is dit poterhok 

nog enkele jaren als zodanig in gebruik geweest. Sierd, de oudste 

zoon van Wietze Bron, volgde zijn vader op in de brandstof- en 

meelhandel en hij werd eveneens beheerder van het poterhok. Op 

enig moment kreeg Sierd Bron het hok weer in eigendom en in 1960 

hebben hij en zijn vrouw Sijke er zelfs korte tijd in gewoond. Toen 

stonden er overigens alleen nog maar lege bakjes in. Het poterhok 

heeft tot 1997 op het erf van Sierd Bron gestaan. In dat jaar bouwde 

Keimpe Bouma op het terrein een nieuwe woning met een grote 

loods en moest het poterhok verdwijnen. De grote ramen en de 

spanten zijn verkocht en zullen ongetwijfeld elders weer zijn gebruikt. 

Zo zijn meerdere afgebroken poterhokken aan een tweede leven 

begonnen. 

 

In het  boek ‘Glazen Poterbewaarplaatsen in Fryslân’ van Gerrit 

Herrema komt helaas het poterhok in Drachtstercompagnie  niet 

voor. Op verzoek van Herrema  heb ik de geschiedenis van dit 

poterhok uitgezocht en in een bredere context geplaatst. Samen 

met het bijbehorend materiaal wordt de informatie opgenomen in 

de collectie van het Fries Landbouwmuseum. De poterhokken 

beschouw ik als erfgoed van ir. H. J. Witteveen, wiens leven en werk 

ik in het artikel ‘De boer moat sels de leie ha’ heb beschreven. 

 

Ruurd Verbeek 

 

 



 

Agenda PKN Drachtstercompagnie 

_________________________________________________________________ 
 

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden 

18 nov. 9.30 uur Ds. E. Jans, Oldemarkt  

25 nov. 9.30 uur Mw. A.I.S. de Vries Gedachtenisdienst 

2 dec. 9.30 uur Mw. M.Y. v.d. Weij - de 

Jong,  Tzum 

 

9 dec. 9.30 uur Ds. H.J. de Groot, Burgum Heilig Avondmaal 

16 dec. 11.00 uur Ds. J. de Jong, Drachten  

23 dec. 9.30 uur Ds. I. Postma, Genemuiden  

24 dec. 19.30 uur Auke Willem Kampen 

Buitenpost 

Kerstnachtdienst 

m.m.v. Korps 

25 dec. 9.30 uur Mw. A.I.S. de Vries 1ste kerstdag 

m.m.v. Praisband 

30 dec. 9.30 uur Ds. J. de Kok, Wilsum  

31 dec. 19.30 uur Ds. G. Postma, 

Wâlterswâld 

Oudejaarsdienst 

1 jan. 10.00 uur Petra Nicolai - v.d. Spoel Nieuwjaarsdienst 

6 jan. 9.30 uur Mw. A.I.S. de Vries  

13 jan. 9.30 uur Gotse Stienstra  

20 jan. 9.30 uur Mw. ds. J.A. v.d. Veen -

Bosgra, Drachten 

 

 



Unieke kans: 75% korting op 
bomen en struiken in 
Drachtstercompagnie 
De Groencommissie van Drachtstercompagnie biedt u 75% korting 

aan op de aanschaf van struiken en bomen. Deze korting geldt 

enkel voor inwoners van Drachtstercompagnie en heeft tot doel om 

het dorp nog groener te maken dan zij al is.  

De struiken en bomen moeten streekeigen zijn en geplant worden in 

Drachtstercompagnie (bij twijfel kan hier controle op plaatsvinden 

en kan de korting komen te vervallen).  

Op de achterzijde van deze bladzijde staat een lijst met struiken en 

bomen waaruit u kunt kiezen. De genoemde prijzen op achterzijde 

zijn richtprijzen zónder korting. Zo ziet u meteen hoeveel u kunt 

besparen. Bij de prijzen op de menukaart is uitgegaan van 

tweejarige fruitbomen.  

Interesse? Het enige dat u hoeft te doen is een e-mail te sturen naar 

j.wiersma@landschapsbeheerfriesland.nl met de struiken en bomen 

die u wilt kopen mét 75% korting. Doe dit vóór 23 november, anders 

bent u te laat! Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.  

Tevens kan het voorkomen dat het beschikbare budget niet 

toereikend is. In dat geval geldt: wie het eerst komt, die het eerst 

maalt! Wees er dus snel bij! 

De genoemde prijzen zijn indicatieprijzen en nog zonder de 75% 

korting. 

Uiteraard kunt u ook andere fruitbomen bestellen naar wens. Ook oude rassen 

behoren tot de mogelijkheden. Kijk daarvoor op de website van Stichting Fruit Yn 

Fryslân: https://www.fruitynfryslan.nl/ 

mailto:j.wiersma@landschapsbeheerfriesland.nl


De genoemde prijzen zijn indicatieprijzen en nog zonder de 75% 

korting. 

Parkbomen (Altijd minimaal één boompaal en band per boom) 

1 Beuk 8-10   € 44,79  

2 Eik, zomer 10-12   € 44,79  

3 Es, gewone 10-12   € 42,72  

4 Els, zwarte 10-12   € 19,98  

5 Linde, grootbladige  10-12  € 42,72  

6 Linde, hollandse 10-12  € 44,79  

7 Linde, kleinbladig 10-12  € 44,79  

8 Paardekastanje 10-12  € 46,85  

9 Populier, grauwe abeel 10-12    € 37,90  

10 Populier, zwarte 10-12  € 42,72  

11 Wilg, schiet 10-12    € 35,83  

12 Gewone esdoorn 10-12  € 42,72  

 

Appel (h=hand, m=moes, b=bakken, s=stoven)    

1 Bramley’s Seedling (m,b,h)  € 26,18 

2 Dubbele bellefleur (h,m)  € 26,18 

3 Elstar (h)    € 26,18 

4 Groninger Kroon (h,m,s,b)  € 26,18 

5 Lombart's Calville (h,m)  € 26,18 

6 Melrose    € 26,18 

7 Notarisappel (h,m)   € 26,18 

8 Schone van Boskoop (m,s,h,b) € 26,18 

9 Sterappel (h)   € 26,18 

10 Zoete Ermgaard (s,h)  € 26,18 

11 Zoete Kroon (s,h)   € 26,18 

 

Hagen (reken 5 stuks per meter!)      

1 Beuk                        € 1,24  

2 Haagbeuk   € 0,90  

3 Liguster, wilde   € 1,03  

4 Veldesdoorn/Spaanse aak  € 0,90  

 

Walnoot     

1 Broadview   € 86,13 

2 Buccaneer   € 86,13 

 

Leilindes     

1 Linde, kleinbladig 12-14 (lei)  € 103,35 

2 Koningslinde 12-14 (lei)  € 113,45 


