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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 22 februari bij:
Michèl Houwen, it Heechfean 12

e-mailadres :
michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"Nei hast 30 jier bin ik yn djippe rou.
Wat sil der barre mei it skoalgebou?"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
10 januari
16.00 uur
14 jannewaris
19.30 oere
15 januari
20.00 uur
15 januari
20.00 uur
17 t/m 23 jan.
19.30-20.30
3 febrewaris
09.30 oere
4 februari
14.00 uur
12 februari
20.00 uur
13 febrewaris
20.00 oere
18 febrewaris
19.30 oere
19 februari
20.30 uur
20 febrewaris
20.00 oere
3 maart
14.00 uur
11 maart
20.00 uur
17 maart
19.30 oere

Wat?
Nieuwjaarsreceptie

Wie?
k.v. en v.v. TFS

Onder nul sprekker ( snie en
iis ferhalen) H. Bijlsma oer it
ferline en no
Klaverjassen in de kantine

Fryske CPB

Op Portret fan Hymphamp
Theater (café Aans)
Nationale gebedsweek
Nije kompe
Moarns in útstapke,
noch in ferrassing
Lezing dhr. Bilker over
Nassau’s/ Marijke Meu
(Nije Kompe)

De kulturele
kommissje
Fryske CPB

v.v. TFS

Fryske CPB
Ouderensoos

Klaverjassen in de kantine

v.v. TFS

Toaniel (Bloody Mary)
Seal Aans
‘10 Daagse veldtocht’
troch dhr. Simonides
(Ek mannen binne wolkom).
Natuerjûn in café Aans
Iedereen is welkom.
Toaniel (Bloody Mary)
Seal Aans
Optreden muziekgroep
“Te Pas en Te Onpas”
(NIje Kompe)
Klaverjassen in de kantine

Mei Inoar Ien

‘Speelse muziekquiz’
in jûn mei ‘Vrouwen van Nu’

Fryske CPB
Vogelwacht
Mei Inoar Ien
Ouderensoos

v.v. TFS
Fryske CPB

3 april

4de Kompenijster ATB
toertocht

wielercomité

Van de redactie
 Verenigingen, graag jullie aandacht: Het is niet de bedoeling
om een complete jaaragenda in de agenda op te nemen.
Meerdere data kun je beter als 'Ingezonden' kopij insturen.
 Wij zijn ons er van bewust dat de Barte maar 5x per jaar
verschijnt, maar wellicht is het 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!
Insturen kopij:
Graag alle kopij op tijd aanleveren als Word-document.
Prijzen advertenties in de Barte:
De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(september t/m mei) zijn:
1/4 pagina: € 40
1/2 pagina: € 75

1/3 pagina: € 50
1 pagina: € 120

Advertenties plaatsen wij voor een jaar (5 nummers), van
september t/m mei. Kleine veranderingen zijn natuurlijk altijd
mogelijk. Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl
Verschijningsdata De Barte:
Kopij inleveren
22 februari
18 april
22 augustus

Verschijnt
12 maart
7 mei
10 september

Veel geluk en vrede,
veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor je naaste.
Dan wordt het een prachtig jaar!

Plaatselijk Belang
Nieuwjaarswens.
Het bestuur van Plaatselijk Belang van Drachtstercompagnie wenst
alle inwoners van ons dorp alle goeds toe voor 2016!
Op het moment dat ik dit schrijf denk ik wat zijn er in ons dorp het
afgelopen jaar aan “positieve dingen” gebeurd. Dan wil ik in elk
geval twee dingen hier noemen die te maken hebben met de
dorpsgemeenschap. Ten eerste vind ik het vermeldenswaard dat
het de nieuwe eigenaren van de winkel gelukt is om de winkel in
het dorp te behouden en wel onder de naam 'ús Doarpswinkel'.
Ten tweede wil ik noemen dat de teams van de beide basisscholen
op een zodanige manier hebben kunnen overleggen dat er met
de start van het nieuwe schooljaar sprake zal zijn van een
samenwerkingsschool. Behoud van twee voorzieningen die van
groot belang zijn voor de leefbaarheid in ons dorp.
Woningbouw.
Wie durft dat woord nog in de mond te nemen. Maar het is nu toch
echt waar! Voorjaar 2016 gaan er zeker drie woningen gebouwd

worden aan de Verlengde Wiksel. Met een optie voor nog drie. De
gemeente en Riemersma Bouw zijn akkoord over het bouwrijp
maken van het terrein, voorjaar 2016, waarna begonnen kan
worden met de bouw. En heel belangrijk, de bouw start zonder dat
er vooraf woningen zijn verhuurd of verkocht.
Infobord.
Het heeft even geduurd maar nu is toch het infobord verplaatst
van de plek bij ’t Gebouke naar het ecoveldje. Wij verwachten op
die locatie meer mensen te bereiken met informatie over ons dorp
dan op de vorige plek.
Wegwijspalen.
Binnenkort zult u in ons dorp een aantal wegwijspalen zien. Wij
denken dat dit een verrijking voor het dorp kan betekenen. Deze
wegwijspalen geven een aantal markante punten in ons dorp aan.
Bijvoorbeeld: sportcomplex, de historische kamer, begraafplaats,
kerk, ’t Gebouke. Wij denken met name fietsers en wandelaars, die
ons dorp aandoen, hiermee van dienst te zijn. De automobilist mag
er natuurlijk ook van profiteren. Omdat wij in ons dorp overwegend
Friestalig zijn, zijn ook de bordjes in het Fries gesteld. Wel zijn er
icoontjes bij geplaatst zodat elk weldenkend mens begrijpt wat er
bedoeld wordt met de aanwijzing.
Voor de financiering van deze actie heeft Plaatselijk Belang gebruik
kunnen maken van twee fondsen: te weten het buurtbudget van
de gemeente en het coöperatief dividend van de Rabobank.
Dorpshuisplusgroep.
Voor velen wellicht een onbekende groep maar daarom niet een
onbelangrijke groep.
Het is een werkgroep namens Plaatselijk Belang. Deze groep heeft
de afgelopen jaren al veel werk verzet.

Hun werk heeft indirect veel te maken met het samengaan van de
scholen. Hoe zit dat eigenlijk? Een kort overzicht. Al weer een
aantal jaren geleden is het idee geboren om na te gaan of er
mogelijkheden zijn om het sportcomplex te moderniseren en in
combinatie daarmee ook een multifunctioneel centrum te
realiseren. Er zijn plannen gemaakt en uitgewerkt en gepresenteerd
aan de gemeente. Al heel snel werd duidelijk dat deze plannen
geen schijn van kans hadden mits de scholen erbij betrokken
zouden worden. Op de achtergrond speelde toen al dat er met de
scholen “iets” moest gebeuren. Intussen weet u dat de scholen al
zover zijn dat er per 1-9-2016 sprake zal zijn van een
samenwerkingsschool. En een nieuwe school lijkt een optie. Het
idee om een totaal plan te maken was geboren. Er ligt nu een
concreet plan waarbij zowel de school als het sportcomplex en
het multifunctioneel centrum in één geheel onder gebracht
kunnen worden. Locatie: het huidige sportcomplex. Het plan is er
dus. In gesprekken met de gemeente hebben de verschillende
geledingen, de sport, het onderwijs, plaatselijk belang hun ideeën
naar voren kunnen brengen. Het integrale plan waarbij dus sport,
school en multifunctioneel centrum in één nieuw te bouwen
complex ondergebracht worden zal voorjaar 2016 aan de
gemeente gepresenteerd worden.
It Gebouke te lyts.
Nog één keer dan. Het afscheid van Bouke en Grietsje, op
zaterdagmiddag 7 november, was overweldigend. Zoveel mensen
die even gebruik wilden maken van de gelegenheid om Bouke en
Grietsje de hand te drukken, hun te bedanken in woord en gebaar.
En echt it Gebouke wie te lyts. Dat wie dochs in bjusterbaarlik
barren. En it hat in elts tige goed dyn.
Wat in waarme
belangstelling wie der fanút de doarpsmienskip te fielen. Hiel moai.
Sietse Wijbenga, secr. PB

Ik geef het woord aan…….
________________________________________________
Kompenijsters opgelet! Bekijk deze rubriek in elke Barte
aandachtig, want misschien bent u wel aan de beurt om het woord
te nemen en de cirkel verbreken, is ten strengste verboden!
De bedoeling is dat hij/zij aan het eind van zijn/haar stukje iemand
het woord geeft door hem/haar een vraag te stellen.
Hij of zij moet in de daaropvolgende Barte een stukje naar eigen
inzicht schrijven, maar in ieder geval antwoord op de gestelde
vraag geven en afsluiten met het stellen van een vraag aan een
door hem/haar gekozen inwoner van Dr. Compagnie. Simpel hé?
In de vorige Barte stelde Henk de Jong de volgende vraag aan
Kees Konings: "Wat houdt jou zoal bezig?"
Hieronder het antwoord van Kees Konings ('de Belg'):
Je hebt me zeer verrast Henk de Jong door mij uit te nodigen om
op papier te zetten wat mij zoal bezig houdt. Je aanloopje was
vrijwilligerswerk. Maar nu ik toch het een en ander op papier mag
zetten in een openbare bron zijnde de Barte wil ik eerst de
mededorpelingen bedanken voor de naam die ze mij en gezin
direct hebben toegedicht, zoals je memoreerde “de Belg” of
“Belgen”. Toen mij dit ter oren kwam heb ik hier onmiddellijk
gebruik van gemaakt, of te wel als vrienden vanuit het Zuiden ons
wilden bezoeken voor de eerste keer, heb ik ze enkel uitgelegd hoe
ze in de Drachtstercompagnie moesten komen en hen het advies
gegeven dan maar direct naar “de Belg” te vragen. Dat heeft
menig bezoeker onnodig zoeken voorkomen. Let wel er was toen
nog geen TomTom laat staan een Friese versie.
Inderdaad heb ik Henk wel eens verteld wat me zo bezig houdt in
mijn vrije tijd en dat is wel zoveel dat ik bijna geen tijd meer over
heb. Maar men kan gerust zijn ik doe enkel nog wat ik leuk vind na
mijn loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht.

Mijn voormalige baan was de rede van de Vliegclub Fryslân
(gevestigd op airstrip Drachten (EHDR) bijna 10 jaar geleden, om
mij te benaderen met de vraag of ik interesse had om als vrijwilliger
“toezichthouder” te worden. De functie houdt in het toezien op en
bewaken van de vliegveiligheidsaspecten op het veld. Vliegers
verstrekken van informatie betreffende het banenstelsel,
weersinformatie. Toezien dat bezoekers, ook niet vliegers, zich
houden aan de van kracht zijnde regels op het veld. Voor mensen
die een dergelijke dynamische vrijwilligersfunctie misschien ook leuk
vinden kunnen uiteraard contact opnemen met mij. De certificaten
en diploma’s die behaald moeten worden voor het uitvoeren van
de functie, zoals een cursus radioprocedure, bedrijfshulpverlening
(BHV), certificaat brandbestrijding kleine vliegtuigen, EHBO, komen
voor rekening van de Gemeente Smallingerland. Je bent er
minimaal anderhalve dag per maand aan kwijt. (www.vliegclubfryslan.nl)
Maar het echte vrijwilligerswerk waar veel tijd in gaat zitten is mijn
functie
als
computerondersteuner
bij
het
Steunpunt
Uitkeringsgerechtigden
en
gehandicapten
Smallingerland,
kortweg het SUS. Als jullie over het SUS meer willen weten, kijk dan
even op: www.sussmallingerland.nl . Ja, wat houdt die functie in?
Het aankopen, bewaken en vervangen van ICT middelen in de
ruimste zin van het woord. De vereniging heeft zo’n 20 laptops en
de nodige printers. We proberen alles zoveel mogelijk te
automatiseren. Zo is er voor de medewerkers, die de cliënten te
woord staan, een speciaal rapportagesysteem (programma)
ontwikkeld waarin zij alle benodigde informatie voor de voortgang
kunnen opslaan. Het programma wordt nog verder uitontwikkeld
t.b.v. de back-office. Het mooie van dit programma is
dat het kan worden benaderd via een portaal op het
internet.
Ja en nu wil ik graag de vraag aan mijn buurvrouw Bettie Bouwer
voorleggen wat het inhoudt om deel uit te maken van de
oudercommissie van OBS De Skûle.

Bettie ik zie je verhaal graag tegemoet.
Als laatste maak ik van de gelegenheid gebruik om alle Kompenijers een voorspoedig 2016 toe te wensen.

Ingezonden
30 oktober en 6 november 2015 hebben we als kerk in
samenwerking met vele dorpsgenoten en jongerenclubs een
inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank , de opbrengst
was overweldigend zoals te zien is op de foto en daar staat nog
lang niet alles op.

De vertegenwoordigers van de voedselbank waren zeer onder de
indruk en dankbaar voor de vele levensmiddelen.
Met elkaar staan we sterk en zijn we behulpzaam voor de
medemensen die het door omstandigheden wat minder hebben.
Komend najaar willen we de actie weer opstarten en rekenen op
ieders medewerking.
Namens de voedselbank van Smallingerland. TIGE TANK.
De diaconie, Drachtstercompagnie

Ingezonden
Natuur- en landschapsbeheer door de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden
Het landschap in Noordoost-Fryslân wordt onderhouden door ruim
duizend betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden (NFW). Zo’n 850 boeren en 200 particulieren in vijf
gemeenten doen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
“Voor veel mensen zijn elzensingels en weidevogels in het land in
onze regio vanzelfsprekend. Toch doen onze leden er veel moeite
voor om het landschap van 50.000 hectare mooi te houden en
weilanden geschikt te maken voor vogels”, zegt NFW-voorzitter
Attje Meekma.
Het merendeel van de boeren in Noordoost-Fryslân is aangesloten
bij de vereniging NFW, een collectief van zes verenigingen voor
natuur- en landschapsbeheer. De NFW-leden zorgen onder andere
voor het beheer van 150 kilometer houtwallen en 1.500 kilometer
elzensingels. Daarnaast onderhouden ze honderden pingo’s en
dobben en staan ze borg voor 600 hectare botanisch beheer en
7.000 hectare collectief weidevogelbeheer.
Coulisselandschap
Het
eeuwenoude
cultuurlandschap
van de Noardlike
Fryske
Wâlden
wordt
alom
geroemd.
Kenmerkend zijn de
elzensingels,
houtwallen
en
pingo’s. Nergens in
Europa
is
zo’n
buitengewoon
mooi coulisselandschap bewaard gebleven. Rijen bomen met

daaronder (bramen)struiken omzomen de weilanden. De diversiteit
van de natuur is uniek. Er is een grote variatie aan boomsoorten en
tussen de bomen leeft een groot aantal zang- en roofvogels,
marterachtigen, reeën en andere dieren. Verder is het gebied rijk
aan bijzondere kruiden, mossen, varens, grassen en struiken.
Snoeien
Het landschap heeft onderhoud nodig om ook in de toekomst een
dichte begroeiing met voldoende variatie te behouden. Meekma:
“Dit is een taak die agrariërs oppakken. Het is noodzakelijk dat ze
de elzensingels en boomwallen om de paar jaar snoeien. En eens in
de 21 jaar is het nodig om een complete singel om te zagen zodat
de kwaliteit van de begroeiing wordt verbeterd. Voor een
boomwal is dat eens per 25 jaar. De jaarlijkse beheeractiviteiten
bestaan uit controle en onderhoud van de afrastering langs de
singels en wallen en het snoeien van onder andere
bramenstruiken.”
Weidevogels
Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur, veldleeuwerik en
scholekster genieten ook bescherming van de NFW. De leden doen
niet alleen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat jonge
kuikens kunnen schuilen in lang gras, maar ze proberen er ook voor
te zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de
voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Ook met het creëren van
plasdras bieden ze goede foerageerplekken voor weidevogels
aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten en
vervolgens ook weer vogels.
Vergoeding
De vereniging NFW werkt samen met betrokkenen in de streek aan
een krachtige regionale economie en een aantrekkelijke woon- en
werkomgeving. “Ook het verbeteren van de milieukwaliteiten van
het gebied staat bij ons hoog in het vaandel. De boeren in de regio
hebben al veel bereikt. De Noardlike Fryske Wâlden is een mooi
onderhouden gebied met veel natuurpracht.”
De bomenrijen vormen een natuurlijke handicap voor de
agrarische bedrijven. Vaak zijn de kleine percelen slechts anderhalf
tot twee hectare groot. Bovendien kost het onderhoud van de vele
kilometers aan singels tijd en geld. Dit geldt ook voor het geschikt

maken van het land voor weidevogels en het aanpassen van het
maaibeleid. Via beheerovereenkomsten ontvangen de agrariërs
een vergoeding voor het werk. “Helaas staan die vergoedingen
onder druk. We proberen te zorgen dat iedereen die aan natuuren landschapsbeheer doet, er daadwerkelijk voor beloond wordt”,
besluit Meekma.
Kijk voor meer informatie op www.noardlikefryskewalden.nl of
www.youtube.nl/NFWalden.

Ingezonden
33e Winterwandeltocht in de mooie omgeving van Beetsterzwaag
Wandelsportvereniging de Trochsetters organiseert op zaterdag 16
januari 2016 de jaarlijkse winterwandeltocht.
De wandelaars lopen door een afwisselend landschap in de
omgeving van Beetsterzwaag. Deze keer gaan de langere routes
door Boornbergum en Nijbeets. De verschillende routes zijn geheel
voorzien van pijlen. De deelnemers krijgen ook een
routebeschrijving mee. Start vanuit het Trefpunt van Talant aan de
Wissel 1 in Beetsterzwaag.
Starttijden:
25 km tussen 9.00 uur en 10.00 uur;
15 km tussen 10.00 uur en 12.00 uur
10 en 5 km tussen 10.00 en 13.00 uur.
Het startbureau sluit om 17.00 uur.
Inlichtingen: info@trochsetters.com of www.trochsetters.com
Tel: 0512- 355211 of 515191
Start 2016 weer
winterwandeltocht.

sportief
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Ingezonden
Bêste Kompenijsters
Saterdei 8 novimber 2015, is foar ús in dei wurden dy’t wy, beslist
wier, nea wer ferjitte. Fan trije oant fiif oere waarden jimme yn de
gelegenheid steld om ús de hân te drukken.
Mar it wie folle mear as dat. Allinne dy hândruk, nee dat slagge net.
Fan wjerskanten wienen der noch gewoan dingen dy’t je inoar
efkes sizze woenen.
In stream fan minsken kaam it Gebouke yn. In stream dy’t sa as it
like gjin ein oan kaam. Minsken dy’t al dy jierren klant by ús wienen.
En ûnder dy minsken âlders mei harren bern. Bern mei moaie
kaartsjes of in moaie tekening. Al dy mominten, hiel emosjoneel en
it joech ús fan binnen wol sa’n waarm gefoel.

Voorzitter van PB Jurjen Visser neemt afscheid
van Bouke en Grietsje
En doe, it wie al nei fiif oere, naam de foarsitter fan PB noch efkes it
wurd. Hy oerhandige ús de doaze mei kaarten, kaarten allegearre

mei ynhâld. “Wat jimme der ek foar keapje wolle, of it no in tún- set,
in fondu -set of in linzjery -set is, it jout allegearre neat, allinne wolle
we wol graach der in foto fan werom sjen yn de Barte”
In hiele drokke middei, mar wol sa fantastysk moai. We krigen echt
it gefoel dat de minsken ús fan herte in goede takomst tawinskje
woene.
En no sitte we moarns tegearre te iten. En jûns tegearre in slach om
de buorren. Jimme kinne begripe, dat dit foar ússels hast net te
begripen is.
En nei in pear wike, dêr wienen Mindert en Hanneke Kats mei in
prachtige film op DVD.
Bylden fan foargeande jierren fan St. Maarten, Sinteklaas en gean
sa mar troch. Mar ek fan it ôfskie. En as de bern dan sjonge ‘Bouke
bedankt, Bouke bedankt……..’ doe moasten we wol efkes in trien
fuortfeie. Dus leave minsken, bedankt en nochris bedankt!
Bouke en Grietsje Haverkamp.

Ingezonden
De dorstvlegels zijn bij de meeste inwoners van Dr. Comp wel
bekend . Mocht dat niet het geval zijn, hier een korte omschrijving
van de vereniging.
De 8 vlegels zijn volgend jaar al 30 jaar met een dorsmachine en
een stoommachine onderweg naar evenementen in binnen- en
buitenland: Berlijn, Norhorn, Hellevoetsluis, Drachten, Purmerend,
enz. We sleutelen elke woensdagavond bij Chris Bosma in de
schuur aan de machines of vrachtwagens.
Wij zoeken een paar nieuwe leden om ons team te versterken.
Wie heeft zin in het leren dorsen of het stoken van een
stoommachine , het sleutelen aan, of het besturen van een
vrachtauto? Of weet je iemand die de Barte niet leest maar waar
je van denkt dat is net iets voor hem.
Op facebook onder vlegelwork kun je van alles over ons zien.
We horen het graag.
De dorsTvlegels (06 22991747 of 0512 342484)

Ingezonden

Wintersport
De wintersportvakantie
staat voor de deur en veel Nederlanders reizen weer af naar de
Alpen. Jaarlijks lopen een groot aantal skiërs en snowboarders
daarbij blessures op, waaronder ook veel kinderen. In 2014 liepen
Nederlandse kinderen maar liefst 15.000 blessures op in de sneeuw.
Om dit te voorkomen, is een goede voorbereiding belangrijk!
Blessureleed voorkomen
Een goede conditie en fitheid zijn de basis voor wintersportplezier.
Met 130 wintersportverenigingen in Nederland zijn er vele
mogelijkheden om dit te doen. Bij indoorrolbanen, outdoorbanen
en sneeuwhallen worden bijvoorbeeld lessen en trainingen
aangeboden, ook in Drachten en Groningen kan je terecht voor
skilessen. Het SneeuwFit-programma van de Nederlandse Ski
Vereniging is ook een goede optie en kan zowel bij een van de 30
SneeuwFit-verenigingen als via een online module worden
gevolgd. Hierbij worden je spierkracht en conditie verbeterd.
Daarnaast is ook bij skiën een goede warming-up belangrijk. Dit
doe je door het maken van een lichte looppas op de plaats
gedurende ongeveer 5 minuten. Of loop een paar keer de trap op
en af. Begin in een rustig tempo en voer het tempo daarna een
beetje op. Zwaai na de warming-up je benen en armen rustig en
losjes heen en weer. Daarna kun je gaan skiën.
Je kunt ook de eerste afdaling als warming-up gebruiken. Neem
bijvoorbeeld eerst een blauwe piste en begin met ruime bochten in
een rustig tempo. Breng daarna wat variatie aan door
verschillende soorten bochten te nemen. Doe dit allemaal
ontspannen.

Gebruik je kop, helm op
Daarnaast is het gebruik van het juiste materiaal natuurlijk
essentieel. Zorg dat de bindingen juist staan afgesteld en draag
handschoenen, skibril en helm.
Wij wensen iedereen heel veel wintersportplezier!
Matthijs Meijer
Fysiotherapie Ureterp & Drachtstercompagnie
Alde Wei 8, 9222NG Drachtstercompagnie

Over skiën

Over skiblessures

Wist je dat…

Wist je dat…

… jaarlijks zo’n 1 miljoen Nederlanders
op wintersport gaan?

… jaarlijks ongeveer 61.000
Nederlandse skiërs een blessure
oplopen? Bijna de helft wordt
medisch behandeld.

… de hoogste skipiste van de wereld in
China ligt? De Jade Dragon Snow
Mountain in de provincie Yunnan ligt op
zo’n 4.500 meter. Je kunt hier zelfs skiën
tot in juni.

… Port du Soleil in Zwitserland het
grootste skigebied van de wereld is? Wel
zo’n 650 km in totaal.

… wedstrijdskiërs met zo’n 200 km per
uur de berg af kunnen racen?

… jaarlijks zo’n 2.100 skiërs worden
behandeld op een spoedeisende
hulpafdeling van een ziekenhuis in
Nederland, na het oplopen van een
blessure op een Nederlandse
skipiste of in het buitenland?

… skiblessures gemiddeld genomen
vaak ernstiger van aard zijn
vergeleken met andere sporten?

… de meeste skiblessures worden
veroorzaakt door vallen en door
contact met een object of persoon op
de piste?

Ingezonden
De Skûle
Wy as reuny-kommisje fan it 175- jierich bestean fan ús skoalle,
ha noch in potsje, om’t alle boeken ”it paad wèrom” ferkocht
binne.
Wy ha ús no by it team en de âlderrie fan de Skûle oanslúten om it
bestean fan ús skoalle feestlik ôf te slúten.
It doek is fallen foar de Skûle, mar ek foar de Wyngert.
Wy binne bliid dat wy dochs meielkoar fjierder kinne mei in
gearwurkingsskoalle.
Krekt as mei de winkel en de kroech, it draait allegear wer.
No moatte wy noch om ús sport tinke, wy ha dochs net om’e nocht
de namme TFS? ( Moast ik dochs efkes kwyt). Wat fuort is komt net
werom.
Fjierder wat de Skûle oangiet.
22-23-24 maart: iepen dagen, elts wa’t noch efkes de bern oan it
wurk sjen wol, as gewoan efkes yn skoalle sjen wol is tige wolkom!
Der wurdt kofje en thee skonken.
Mindert draait in film fan “âld en nij” materiaal fan skoalle.
Wy wolle graach as reunykommisje noch in fototentoanstelling
hâlde.
Wy ha sels noch foto’s mar wa’t tinkt ik ha ek noch wol wat foto’s,
dan binne dizze fan herte wolkom. Graach ynleverje (mei namme
graach, jim krije se werom) by Anny as Michèl.
Wy wolle der graach wat moais fan meitsje.
Dan ha wy yn wike 27 noch in grut 'Pleinfeest' foar grut en lyts.
14 juli is der dan noch in feestjûn yn kafee Aans foar elts dy’t de
“Skûle” in waarm hert ta draacht.
Hjir komt noch nijer bericht oer.
De reunykommisje.

Voetbalvereniging T.F.S.
________________________________________________________________________________

Binnen de v.v. T.F.S. zijn we momenteel volop bezig met de
toekomst van de club. Omdat er volgend seizoen waarschijnlijk
geen seniorenteam meer is rijst de vraag: “Is er nog een toekomst
voor de v.v. T.F.S.?” Onder leiding van Erik Baas van de KNVB
hebben we onlangs een tweetal bijeenkomsten georganiseerd om
de toekomst met elkaar te bespreken. Een derde bijeenkomst staat
gepland op 7 januari. Met kader, leden en ouders gaan we dan
proberen een antwoord te krijgen op de volgende vragen: hoe
komen we aan meer leden, hoe kunnen we de kwaliteit van het
voetbal verbeteren en hoe kunnen we de binding met de club
verbeteren. De bedoeling is om tot een actielijst te komen.
Vervolgens zullen we er met zijn allen de nodige energie in moeten
stoppen om de club op de been te houden. Zijn er kansen? Met
een jonge groep junioren zijn die er zeker. Ook de plannen m.b.t.
de vernieuwing van het sportcomplex in combinatie met een
dorpshuis+ en een nieuwe school biedt volop mogelijkheden.
Mochten we desondanks besluiten de club op te heffen, dan gaat
dit ten koste van de leefbaarheid van het dorp. Dat zou ontzettend
jammer zijn. Daarom is nu de hulp/steun van iedereen die de club
een warm hart toedraagt van harte welkom!
Voor informatie m.b.t. onze club kunt u terecht op onze website:
www.vv-tfs.nl Met Linda van der Meer als contactpersoon proberen
we de website up to date te houden. Standen e.d. zijn te zien op
de beeldkrant in ons clubhuis. De beeldkrant wordt wekelijks
bijgewerkt door Tommi Leander.
Namens het bestuur, Pieter Postma
Tel: 0512-340423 of 06-22805296
Mail: pieterpostma@hetnet.nl

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Bijna alle leden hebben in de afgelopen twee jaar een
machtigingsformulier ingevuld m.b.t. het betalen van de
contributie. De bedoeling daarbij was dat men zelf de “oude”
automatische overboeking bij de bank stop ging zetten. Ondanks
herhaalde oproepen van onze penningmeester om de
contributiebetaling te controleren zijn er nog steeds leden die
dubbele contributie betalen. In de ledenvergadering is vorig jaar
besloten de dubbel betaalde bedragen niet meer terug te
betalen. De dubbele bedragen worden als gift beschouwd.
Omdat het om een vrij grote groep leden gaat, hierbij wederom
het verzoek om uw contributiebetaling te gaan controleren. U zult
dus zelf in actie moeten komen.
Tijdens het herfst-/winterweer waaien er soms diverse losse
voorwerpen welke op de graven staan over het kerkhof. Vooral
gebroken glaswerk is gevaarlijk voor de mensen die straks het gras
gaan maaien. Het verzoek is om dit met zijn allen zoveel mogelijk te
voorkomen.
In de afgelopen maand hebben we in het kader van de veiligheid
de looppaden opgeknapt. We hebben de gladde groene laag
met een sneeuwschuiver verwijderd. In de toekomst hopen we
gladde paden te voorkomen.
Zoals
beloofd
staat
het
verslag
van
onze
ledenvergadering op onze website
www.dledrachtstercompagnie.nl.
Hier vindt u ook verdere informatie van onze vereniging.
Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Bode: Hiltsje van der Brug
Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar)
Namens het bestuur, Pieter Postma

jaarlijkse

Fûgelwacht
De ijsvogel
Eén van de mooiste vogeltjes vind ik persoonlijk de ijsvogel. Bijna
exotische kleuren. De borst is oranje tot roestbruin en de rug is
prachtig blauw. Ondanks die opvallende kleuren is het toch vaak
moeilijk een ijsvogel te ontdekken.
Een volwassen exemplaar is iets kleiner dan een spreeuw en meet
van kop tot staart ongeveer 16 tot 17 cm. Wat opvalt is de grote
snavel van tussen de 3,5 en 4,5 cm. Hij weegt 34 tot 44 gram. Dat is
ongeveer evenveel als 8 velletjes A4 kopieerpapier.
Meestal heeft deze vogel een vaste tak boven het water als
uitkijkpost. Deze bevindt zich vaak zo’n drie meter boven het water.
Met zijn scherpe ogen kan hij de precieze plaats van de prooi
bepalen, waarna hij met de snavel naar zijn prooi duikt. Bij het
jagen duikt hij loodrecht op zijn prooi. Tijdens het duiken schuift zijn
knipvlies –een extra ooglid- over het oog om deze te beschermen.
Meestal heeft hij dan een visje gevangen. Deze slaat hij dood
tegen de tak waarop hij zit. Hierna wordt de prooi in zijn geheel
doorgeslikt met de kop eerst. Zo wordt voorkomen dat de stekels
van bijv. een stekelbaarsje zich vastzetten in de keel en de vogel
zou stikken.
De ijsvogel broedt meestal
twee à drie keer per jaar. Aan
het begin van de paartijd in
februari zoekt het mannetje
een
vrouwtje.
Meestal
hetzelfde vrouwtje als het
voorgaande
jaar.
De
paarvorming begint met een
achtervolging in de lucht.

Hierna begint het mannetje met de bouw van het nest: in een steile
oeverkant of in een omgevallen boom maken ze een hol. Het
mannetje klemt zich vast aan de oeverwand en graaft met zijn
snavel de grond weg. Met zijn poten veegt hij de uitgegraven
aarde uit het hol. Wat later helpt het vrouwtje ook mee. In het
begin is zij meer bezig met het verdedigen van het territorium. Het
hol heeft een doorsnede van ongeveer 5 cm en de gang er naar
toe een lengte van 30 tot 100 cm. Na een week is de nestgang
klaar.
Na de bouw van het nest volgt de balts, waarbij het mannetje een
visje aanbiedt aan het vrouwtje. Zodra het vrouwtje de vis heeft
geaccepteerd en opgegeten volgt de paring.
Half maart worden de eerste eieren gelegd. De nestkamer is
onbedekt en hier worden vier tot acht eieren gelegd. Deze wegen
ongeveer 4 gram. Na het laatste ei begint het broeden. Hierdoor
komen de eieren ongeveer tegelijk uit. Samen broeden ze de
eieren uit. Hierbij wisselen ze elkaar iedere twee tot vijf uur af.

Na een broedtijd van 18 tot 21 dagen komen de eieren uit. Bij het
uitkomen zijn de kuikens blind en naakt. De eerste week worden ze
warm gehouden door de ouders. Na deze week zijn de jongen
bedekt met korte veren. Zowel het mannetje als het vrouwtje
verzorgt de jongen.
De kuikens worden gevoed met insecten, visjes en kleine
kreeftachtigen. De eerste twee à drie weken wachten de jongen in
de nestkamer op de ouders. De bodem van de kamer raakt
hierdoor bedekt met braakballen, visschubben, graten en andere
voedselresten. De jongen zitten in het hol in een stervorm, met de
snavels naar de opening gericht. Het kuiken dat voor de ingang zit
krijgt als enige voedsel.
Nadat één jong voedsel heeft gekregen, schuiven ze allemaal een
plek op. De jonge vogels hebben aan het einde van hun snavel
een wit puntje. Dit helpt de ouders bij het voeren van de jongen in
het donker nest. Een jong dat probeert voor te dringen, wordt door
de andere jongen met harde pikken gestraft. Later wachten de
kuikens de ouders op in de gang.
Na ruim drie weken verlaten de jongen het nest en nemen plaats
op een tak, waar ze nog twee tot vier dagen worden gevoerd.
Vaak is het ouderpaar dan al begonnen aan een tweede legsel, in
een andere nestgang. De jongen worden weggejaagd of verlaten
zelf het territorium van de ouders.
De belangrijkste vijanden van de ijsvogel zijn de nerts, de wezel en
de bunzing. De holen zijn echter moeilijk te bereiken. De ijsvogel
wordt gemiddeld zeven jaar oud.
De ijsvogel was jarenlang een bedreigde soort. In 1997 waren er
zo’n 50 broedparen in ons land. Een strenge winter kan wel 60
procent van de populatie ijsvogels de das omdoen. In 2014 werden
echter 700 paartjes geteld.
Andere namen voor de ijsvogel zijn: blauwe flits, visvogel,
ganggraver en ijsvrijvogel!
In onze omgeving hebben ijsvogels gebroed in Kompenije aan de
Klamersreed en bij “It Gebouke”.

In Rottevalle werd de ijsvogel wel waargenomen bij de Lits.o.a. bij
het gemaaltje.
De vogelwacht heeft een facebookpagina. Hier kunnen foto’s e.d.
worden geplaatst. Ook kunnen waarnemingen over de ijsvogel van
dit jaar en andere interessante zaken worden geplaatst.
De link is
https://www.facebook.com/vogelwachtdrachtstercompagnie.eo/
Fûgelwacht De Kompenije en omkriten.

Wielercomité Drachtstercompagnie
Op zondag 3 april a.s. organiseert het Kompenijster
wielercomité de 4de Kompenijster ATB toertocht. Dit is
een tocht georganiseerd voor en door de Kompenijster
wielerfanaten. Familie en vrienden zijn uiteraard van
harte welkom.
Vorig jaar hebben we in mei het district kampioenschap
georganiseerd. Dit jaar staat op zaterdag 18 juni de 11de
Kompenijster omloop gepland. Tijdens de omloop komen zowel de
heren als de dames aan de start.
Informatie
Informatie m.b.t. het bovenstaande wielergebeuren is te vinden op
onze website: www.omloopvandekompenije.tk Op de site staan
ook de sponsoren en de foto’s van de voorgaande
wielerwedstrijden in ons dorp.
Het organiserende wielercomité bestaat uit Harry de Meer, Esther
Hozeman, Doede v.d. Bij, Pieter Straatsma, Marietje Holtrop en
Sjoukje & Pieter Postma. Voor vragen en sponsoring m.b.t. het
Kompenijster wielergebeuren kunt u te allen tijde contact met hen
opnemen.
Namens het wielercomité, Pieter Postma .

www.sfkdrachtstercompagnie.nl
info@sfkdrachtstercompagnie.nl
twitter: @SFKDraComp

Fit is not a destination. It is a way of life.
Naarmate we ouder worden gaan we steeds minder bewegen.
Volwassenen van 55 jaar en ouder bewegen minder dan het
gemiddelde in Nederland. Van de 55 tot 64 jarigen beweegt
ongeveer 40% onvoldoende volgens de
Nederlandse
Norm
Gezond Bewegen. Dit
percentage
loopt
alleen
maar
op
naarmate
mensen
ouder
worden.
Bewegen
is
voor
iedereen belangrijk.
Dat geldt zeker ook
voor mensen boven
de 40 jaar. Naast het feit dat voldoende bewegen positieve
effecten heeft, is het vooral erg plezierig en leuk om te doen.
Belangrijk hierbij is dat de activiteiten en materialen aansluiten op
de mogelijkheden van de doelgroep. Redenen om ook op
oudere leeftijd te blijven bewegen zijn onder andere het
tegengaan van botontkalking, afname van spiermassa, conditie,
lenigheid, coördinatie en balans. Regelmatig bewegen voorkomt
veel rugklachten en gewrichtspijn. Ook heeft voldoende bewegen
aantoonbare positieve effecten op een hoge bloeddruk,
overgewicht, te hoog cholesterol gehalte en een te hoge
bloedsuikerspiegel. Het niet of te weinig bewegen vergroot
daarentegen het risico op het krijgen van tal van ziektes en
aandoeningen. Naast lichamelijke effecten heeft bewegen ook

invloed op het verouderingsproces van het geheugen, zoals het
vroegtijdig ontwikkelen van vormen van dementie. Een groot
voordeel van bewegen in groepsverband is de gezelligheid dat
gezamenlijk bewegen met zich meebrengt. Dit combineert de
lichamelijke activiteit met het onderhouden of vergroten van de
sociale contacten. Bewegen in groepsverband maakt het
bovendien makkelijker om het bewegen vol te houden. Voor veel
mensen geldt dat ze zich na regelmatig sporten veel beter voelen
en dat het een voldaan en ontspannen gevoel geeft. Ook
beïnvloedt bewegen het zenuwstelsel waardoor het een gunstige
invloed heeft op het slaapritme en stressgehalte. Sealsport
Foriening de Kompenije biedt sinds een jaar de mogelijkheid om
gezellig in groepsverband te bewegen onder begeleiding van een
fysiotherapeut. De Fifty Fit lessen bieden een gevarieerd aanbod
van de verschillende grond-motorische eigenschappen. Zo komen
zowel spelactiviteiten als spierkracht, conditie, balans, lenigheid,
coördinatie en ontspanning aan bod in de lessen. De Fifty Fit groep
bestaat momenteel uit een 12-tal dames afkomstig uit
Drachtstercompagnie en omliggende dorpen. Maar ook heren zijn
natuurlijk van harte welkom. Het lesaanbod wordt verzorgd door
een enthousiaste, jonge fysiotherapeut die zelf veel ervaring in de
sport heeft opgedaan. De lessen worden op maat gemaakt,
rekening houdend met de
mogelijkheden
en
beperkingen
van
de
groep. Lessen die aan
bod komen zijn onder
andere
Pilates,
TRX,
bodypump,
conditie
circuit,
kracht
circuit,
balspelen
en
rompstabiliteitstraining.
Kortom, fit naar de toekomst met Fifty Fit!
Jeldou Klamer.

Peuter -en kleutergym
bij SFK
Drachtstercompagnie
vanaf 2,5 jaar!
In de gymzaal van
Drachtstercompagnie, elke
woensdagmiddag om 15.45 uur
onder leiding van:
Noa Hozeman
Meer info: www.sfkdrachtstercompagnie.nl of
sfksecr@gmail.com

Kompenijster stratenloop
Paasmaandag
28
maart wordt alweer
de vierde editie van
de Drakoloop georganiseerd. Weer ronden
door ons dorp met
afstanden van 3, 6 of
9 kilometer. Dit jaar
voor de tweede keer
in samenwerking met
TFS
die
er
een
sponsorloop
van
maakt. Na afloop gezellig nazitten in de kantine van TFS met life
muziek en voor de kinderen een springkussen, onder het genot van
een drankje en hapje verzorgd door TFS.
Houd de datum vrij en start met de voorbereiding, we rekenen op
meer lopers uit ons eigen dorp. Meedoen is belangrijker dan
winnen.

Brassband halleluja
Info & contact :
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl
Site :www.brassbandhalleluja.nl
volg ons op twitter @BBhalleluja
Of bel 06-13 67 54 99
Dubbelconcert brassband Halleluja, fanfare Excelsior uit Burgwerd
en de jeugdmuzikanten.
Op 7 november hadden wij dit mooie concert. De kerk was goed
gevuld en dat speelt altijd heel lekker. De verloting in de pauze was
een succes, bedankt voor uw bijdrage daarin. Onze dirigent Ellis
Nijdam had het ’s middags via een huishoudtrapje wat hogerop
gezocht maar dat werd direct afgestraft, ze viel er van af. Maar
met enige hoofdpijn (dat had dus niets te maken met eventuele
foute noten van onze kant) ging het toch goed.
Op 11 en 21 november hebben we met veel plezier meegewerkt
aan het feest van Sint Maarten en aan de intocht van Sinterklaas.
De tekst uit het liedje “Nu hij ’t weer zo lelijk vindt (2x)” was ook
dubbel van toepassing. Maar natuurlijk liet Sinterklaas ons niet in de
steek en hij liet zich door ’t weer niet weerhouden. Weliswaar kwam
hij van de andere kant dan gebruikelijk en werd hij eerst voor een
zwerver aangezien, maar dat heeft mogelijk met de hoge leeftijd
van Sinterklaas te maken. Wij zaten niet warm maar gelukkig wel
droog op een kar.
Op 11 december hebben we met een groepje muzikanten
gespeeld bij de Kerstfair in het Verzorgingstehuis De Wiken in
Drachten. Dat werd een gewaardeerde bijdrage aan het feest. Er
was voor ons genoeg te drinken en we kregen ook nog een
heerlijke wafel met een grote dot slagroom en warme kersen. We
hadden ook nog 2 gastmuzikanten, Aaldert (cornet) en Sjoukje

(sleigh bells) en hun meespelen, zonder dat ze van te voren met
ons hadden geoefend, was prima. Kerstliederen spelen met een
klein groepje paste daar heel goed, ook wij als muzikanten vonden
het mooi en sfeervol om te doen.
Kerstconcert 13 december.
Ons Kerstconcert waaraan meewerkten het koor Blide Stimmen,
onder leiding van Piet Marinus, jeugd van De Wyngert onder leiding
van meester Klazenga, de jeugdmuzikanten onder leiding van
Wander Hoen en, last but not least, natuurlijk de brassband onder
leiding van Ellis Nijdam, was zeer geslaagd. De kerk zat mooi vol en
dat alleen al gaf een prima en feestelijke sfeer. Voeg daarbij nog
de
fraaie
Kerstversieringen
in
de
kerk,
de
heerlijke
koffie/thee/poeiermolke met Kerst-traktatie vooraf en de middag
was al geslaagd. Ons lid Ans Kroes liet zien dat je ook
muziekinstrumenten kunt verfraaien tot prachtige bloemstukken.
En van meester Klazenga leerden we dat kinderen afwisselend
zowel engeltjes als herders kunnen zijn. Kortom, een concert dat
zeker voor herhaling vatbaar is.
De boekjes met kortingsbonnen zijn inmiddels verkocht. We hopen
dat u gebruik maakt van de kortingsbonnen, want dat levert u het
eerste voordeel in het nieuwe jaar op. En : hoe meer bonnen er
worden ingeleverd bij de ondernemers, hoe groter de kans dat de
ondernemers een volgende keer weer mee willen doen.
Een deel van de jeugdmuzikanten heeft nog meegespeeld bij de
viering van het Kerstfeest in het Suyderhuys in Surhuisterveen op 24
december. In de Kerstmorgen hebt u ons nog kunnen horen bij het
spelen van Kerstliederen op straat en we hebben de Kerstviering in
de kerk op Eerste Kerstdag mogen begeleiden.
Vanuit het muziekkorps wensen wij u en allen die u lief en dierbaar
zijn een goed en vooral gezond 2016 toe. Wij zullen zorgen dat we
regelmatig onze muziek laten horen en we wensen u toe dat u er
nog lang naar mag luisteren en van mag genieten.

Krijt uw topje
Kerstbiljarttoernooi voor De Kompenije:
Biljartvereniging Krijt Uw Topje heeft op 17, 18 en 20 december voor
de 27e keer het kerstbiljarten georganiseerd in Café Aans. Eerst op
donderdag en vrijdag het toernooi voor De Kompenije (clubleden
en niet-leden/cafébiljarters) en op zondag het regionale
driebanden toernooi met 64 deelnemers. Ruim veertig biljarters
streden op de donderdag en vrijdagavond op 4 biljarttafels om de
bekers in het libre-spel. De hoogste series in dit toernooi werden
gemaakt door Elias Krans en Wytze Herder, namelijk 9 caramboles.
Twee avonden biljarten resulteerde in de volgende uitslag:
Leden/Clubbiljarters:

1e prijs: Tom Boeken
2e prijs: Jan-Willem Kats
3e prijs: Wytze Herder.

Niet-leden/Cafébiljarters: 1e prijs: Foeke Dillema
2e prijs: Jan de Meer
3e prijs: Henk Aardema.
De grote finale werd gespeeld
tussen Foeke Dillema en Tom
Boeken.
Het
kerstbiljarttoernooi
2015
voor
De
Kompenije en de door de
biljartvereniging beschikbaar
gestelde wisselbeker werd
uiteindelijk na een lange partij
gewonnen
door
Foeke
Dillema.
De kerstbiljarttoernooien zijn ook dit jaar weer mede mogelijk
gemaakt door onze sponsoren.

Wolkom
_____________________________________________
Op de Wiksel 6 wonen nu Sven en Annemarijn met hun dochtertje
Bo van anderhalf jaar. Sven is machinebouwer en lasser,
Annemarijn is lerares bij het speciaal onderwijs, zij werkt op It
Heechhof in Drachten.
Op de Smidswei 18 woont nu Gerrad Blaauw, uit Petten.
Gerrad is technisch medewerker recreatiebedrijf en werkt
bij AB.
Op de Feart 51, wonen nu tijdelijk in een stacaravan, maar aan het
huis wordt gewerkt, Paul en Bonnie Kuijer uit Scherpenzeel. Zij
hebben het bowlingcentrum “De Kaden”.
Op de Feart 2 wonen nu Reina Talsma en Fris van Dis. Fris
is monteur en Reina operator/lijnmonteur.
Op de Feart 49 wonen nu Corrie en Riekele de Boer met de
kinderen Yvonne, 16 jaar, Jeffrey 15, Jeanet 13 en Jan 12 jaar.
Riekele heeft een installatiebedrijf, gas, electra, etc.Corrie heeft
een eigen thuiszorgorganisatie, “Corrie’s Thússoarch”.
Op de de Aldewei 19 wonen nu Ineke Vissia en Theo
Zaagstra. Ineke is lerares Engels in Surhuisterveen en Theo
is rentenier.
Op de Folgersterloane 84 wonen Irene en Gerrit van der
Ploeg, met de kinderen Matthias, 13 jaar, Jonathan 13 en
Daniël 10 jaar. Irene is lerares basisonderwijs en Gerrit is
psychologisch verpleegkundige.
Op de Folgersterloane 80, wonen nu Ellie en Pieter Kooistra
met de kinderen Bianca, 16 jaar en Ingrid 14 jaar. Ellie is
huisvrouw en Pieter is ZZP-er, metselaar.

Voor u geknipt
JanPier Brands uit Drachtstercompagnie, wint de Friese Popprijs!
De Friese Popprijs is dit
jaar voor JanPier Brands.
Jarenlang gold hij als
een van de drijvende
krachten
binnen
de
Academie
voor
Popcultuur.
Brands
inspireerde
in
die
hoedanigheid
talloze
jongeren
om
hun
creatieve
talent
te
ontwikkelen.
Daarmee
heeft
hij
een
onmiskenbare bijdrage
geleverd
aan
het
bestendigen van een
levendige
Friese
popcultuur. Sinds kort is
Brands directeur van het
nieuwe
Leeuwarder
podium Neushoorn.
Stichting Friesland Pop reikt al jaren de Friese Popprijs uit. De prijs
dient ter beloning van een bijzondere verdienste voor de Friese
popcultuur en wordt jaarlijks toegekend. De uitreiking van de
Popawards gaat steevast gepaard met een awardshow, gevuld
met een gevarieerd muziekprogramma dat een dwarsdoorsnede
van de actuele stand van de Friese popcultuur weergeeft.

______________
Johannes Nijboer
13 jier,
wennet oan de Feart 47a
Mei wa wennest hjirre?
Mei Heit en mem en myn
broerke Klaas, hy is alve jier.
Wer giest nei skoalle?
Nei it Liudger, oan de Splitting,
nivo TL (dat is MAVO)
Wat is dyn leafste fak?
Technyk
Ha jimme ek hûsdieren?
Ja, in hûn, in boomer, Fanny. Hy bliuwt lyts. Wy ha him foar de
gesellichheid. Hy mei graach by dy sitte en docht net ien kwea.
Wat foar iten hasto it leafst?
Patat.
Wat binne dyn hobbys?
Kuorkebalje en musykspylje. Ik sit yn C-1 en bin oanfierder. Ik kin wol
aardich fierwei sjitte. Dat giet gewoan om de technyk.
Ik spylje op in blaasynstrumint, de bariton. Ik bin hjirre by de musyk.
No spylje wy krystmusyk, wol leuk, mar net safolle bisûnders sit der
oan. Wy spylje ek wol popmusyk, dat is leuk.

Wat fynst net leuk?
Je moatte wol faak nei skoalle, mar der kinst neat oan dwaan.En
húswurk fansels.
Bist ek ferliefd?
Nee.
Fynst it ferfelend dat ik dat freegje?
O, dat wit ik net, nee, ik fyn it fan dy grappige fragen. Ik tink der
noch net bot oer nei.
Oer tsien jier…hoe tinkst dat dyn libben der dan útsjocht?
Ik tink dat ik dan klear bin, myn richting wit ik wol ûngefear: grondweg- en waterbouwtechnyk. It liket my wol wat om útfoerder te
wurden. Miskien dat ik dan letter by heit ynstap.
Stel dû krigest in miljoen, wat soest dan dwaan?
Heit en mem in part jaan en in mooi grut hûs bouwe mei in grutte
tún.
En as’t ministerpresident wiest:
Ik soe it sa litte!

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

Mei Inoar Ien
Dizze kear hawwe wy mear ynformaasje oer it stik en de spilers.
De spilers binne: Alfred Maychrzak, Tseard Jager, Jan Bus, Bonne
Postma, Jan vd Veen, Tsjitske Krans, Trienke Reitsma, Hiltsje van der
Brug en Joukje Straatsma.
It stik hyt:

“de Bloody Mary”
Skreaun troch Mary Bakker-Schoon en fryske oersetting fan Siep
Jorna.
It giet oer Kapitein Rein en syn stjoerman Brant die har âlde
frachtskip “de Bloody Mary” ombouwd litten ha tot cruiseskip. Se
tinke op dy manier fluch jild fertsjinje te kinne. Mar fansels hawwe se
wilens har earste reis allegeare frjemde passazjiers oan board en
blykt dat it skip sa lek is as in traaljekoer. As dit mar goed komt!
Hoe dit allegear ôfrint meie jimme sels besjen op:

13 & 20 febrewaris
jûns 20.00 oere yn Seal Aans
Moandei 8 febrewaris is de generale foar de skoalbern om 19.00
oere. Tongersdei 11 febrewaris is de Try-out om 20.00 oere.

Agenda PKN tot en met maart 2016
_____________________________________________
10 jan. 9:30 uur

Kerkdienst door J.A. van der Veen-Bosgra

17 jan. 9:30 uur

Ds. G.J. Arensman, Drachten

24 jan.9:30 uur

Evangelisatiedienst met dienstvullend
programma door Sjir El Shaddai

31 jan. 9:30 uur

Heilig avondmaal door J.A. van der VeenBosgra

7 febr. 9:30 uur

Kerkdienst door Mw. Ds. R. J. K. Veenstra,
Almere

14 febr. 9:30 uur

Interactieve Kerkdienst door J.A. van der VeenBosgra

21 febr. 9:30 uur

Kerkdienst door Ds. L. Oost, Wergea

21 febr. 19:30 uur

Taizéviering door Ebele van der Veen

28 febr. 9:30 uur

Kerkdienst door Gotse Stienstra

6 maart 9:30 uur

Kerkdienst door Mw. Ds. J.v.d.Brink-Dekker,
Ureterp

6 maart 19:30 uur

Wereldgebedsdagviering door Henk Bijma

9 maart 19:30 uur

Biddag door Henk Bijma

13 maart 9:30 uur

Kerkschoolgezinsdienst door J.A. van der VeenBosgra

20 maart 9:30 uur

Kerkdienst door Drs. T.R.A. Simonides, Birdaard

dieren
dierenasiel
hert
konijn
poes
spoed
zoeken
vrijwilliger

dierenambulance
ehbo
kat
kraai
puppie
uil
vogelopvang
zwaan

dierenarts
gewond
kip
mees
redden
vervoer
ziek
zwolle

donateur
hond
kitten
mus
ongeval
vogels
zwaailicht

