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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 20 augustus bij:
Michèl Houwen, it Heechfean 12

e-mailadres :
michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"Frijheid fan mieningsutering?
Dat moatte wy mar oan de kant lizze.
Wy hoeche dochs net álles te sizzen?"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
21 mei
10.00-15.00 u.
25 mei
4 juni
11 juni
09.30-11.30 u.
11 juni
18 juni
25 juni
20 augustus
20.00 uur
4 novimber

Wat?
Rommelmerk

Wie?
Aldheidskeamer

Seniorenreis
Jubileum
Kinderkledingbeurs
in de 'Nije Kompe'

kv.TFS
Bernewurk

Familiedag
11e Omlooop van de
Kompenije
Simmermoannefeest
op de Alde wei
Piratenavond

vv. TFS
Wielercomité
Oogstfeestcomm.
i.s.m. Café Aans
Café Aans

Kulturele jûn

Kulturele Kommisje

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(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). Kleine
veranderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk. Stuur ze naar:
advertenties@boekensmedia.nl
Verschijningsdata De Barte:
Barte nummer

138
139
140
141

September 2016
November 2016
Januari 2017
Maart 2017

Kopij inleveren

20 augustus
15 oktober
23 december
11 februari

Verschijnt

10 september
5 november
14 januari
4 maart

Verspreiding de Barte:
Naam
Ben Riemersma
Monique Paulusma
Aizede Jong
Anne Zandbergen
Roel Zandbergen
Dyke Dijkstra
Nijboer-Boon 40a
Petra Loopstra
Thea de Groot
Baukje van de Bij
Fam. De Bruin
Hiltsje Kuipers
Hotske Paulusma
Henny van de Vee
Tineke Bosma

Straat
Folgerenlaan zuidzijde, Goudberg
Smidswei
Folgerenlaan , vanaf nr 70, Warrebosk, Fianen
Fallaetswei, Kortewyk
Skieding, de Wyken
Dammen, Steffensreed, De Knobben , De Doese
It Fallaet, Gerritswyk
De Feart westzijde, reedsje D.Rozema
De Feart oostzijde
Klamersreed
Tsjerkebuorren
Pream en de Wiksel
Trilker en Skutslus
Swartewijk en Heechfean
Alde wei

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

Plaatselijk Belang
Tijdens de voorjaarsledenvergadering hebben twee leden van het
bestuur afscheid genomen en twee vervangers stonden klaar om
de posities weer in te nemen. Djoekie Veenstra heeft na een
zittingsperiode van 8 jaar het stokje overgedragen aan Johan
Vlietstra. Djoekie was o.a. contactpersoon voor het Gebouke en
zat mede in de organisatie van de Trije fan 'e Kompenije. De toen
nog zittende voorzitter spreekt zijn dank uit aan Djoekie voor de 8
jaren van inzet. De voorzitter, Jurjen Visser, zwaait na 7 jaar af. Hij
wordt opgevolgd door Jolanda van der Berg. Jurjen wordt door
Hermien, op toepasselijk wijze toegesproken en bedankt voor zijn
werk voor PB. Met bloemen en een “slûfke” keren zij later op de
avond huiswaarts. Johan en Jolanda zijn zeer welkom in het bestuur
van PB. Ieder
nieuw bestuurslid
krijgt als blijk van
welkom een roos.
Het bestuur prijst
zich gelukkig dat
alle
bestuursfuncties weer zijn
ingevuld
en
rekent op een
goede
samenwerking.
Vluchtelingenwerk.
Tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering heeft een
vertegenwoordiger van “Vluchtelingenwerk” ons geïnformeerd
over huisvesting van statushouders. Een statushouder is een
asielzoeker die inmiddels een verblijfsvergunning heeft en niet meer
in een AZC hoort te verblijven. Een statushouder wordt een woning
toegewezen . Daarmee creëer je weer ruimte voor anderen in het

AZC en de statushouder kan zijn plek proberen te vinden in onze
samenleving. Het punt is dat de vluchtelingenproblematiek ook de
dorpen gaat bereiken en zich niet meer beperkt tot grotere
plaatsen in de provincie. Ook kranten hebben hierover al de
nodige berichtgeving gedaan. Met andere woorden, de kans dat
bij het vrijkomen van een huurwoning, deze toegewezen wordt aan
een statushouder is heel reëel .
Een tweede punt wat aan de orde kwam was de vraag of er
mensen zijn in ons dorp die zich aangesproken of aangetrokken
voelen om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te willen
steken voor “Vluchtelingenwerk”. Het gaat er niet om de eventuele
statushouder in ons dorp te begeleiden. Nee, veel meer is het de
bedoeling je te melden bij “Vluchtelingenwerk” om in overleg te
kijken waar je inzet het best op zijn plaats zou zijn. Eén of twee
mensen uit het dorp zou al fantastisch zijn. Bij belangstelling kunt u
zich laten informeren bij Vluchtelingenwerk Drachten, Berglaan 12,
e-mail: smallingerland@vwnn.nl
Dorpshuisplus.
Maandag 11 april jl. heeft de werkgroep dorpshuisplus, aangevuld
met vertegenwoordigers van sealsport, korfbal, voetbal en
onderwijs de plannen voor een multifunctioneel centrum inclusief
basisschool,
gepresenteerd en aangeboden
aan wethouder van der
Leck. Na deze presentatie
en nog enige uitwisseling
van informatie hebben wij
het stuk voorzien van onze
handtekeningen.
De
wethouder heeft het plan
in ontvangst genomen.
De voortgang van het proces is voorlopig in handen van
gemeentelijke bestuurders.

Himmeldei 2016.
U heeft ze vast zien scharrelen in dorp en omgeving, leerlingen van
groep 8 van de Skûle en de Wyngert. Zij hebben zich weer ingezet
om het zwerfvuil uit bermen, sloten en perken te verwijderen. Een al
jaren terugkerend evenement met de gedachte om jongeren
bewust te maken van het nadelige effect van zwerfvuil. Op school
hebben we in de dagen voorafgaand ons er nog eens in verdiept
hoe rampzalig zwerfvuil kan zijn voor milieu. Denk aan omgeving en
bodem. Maar ook de vervuiling van het oppervlaktewater en
uiteindelijk de plastic soep in de oceanen. Kinderen reageren
dikwijls schuldbewust dat zij de grote vervuilers zijn. Helaas moeten
we dan toch constateren dat volwassenen er ook wat van kunnen.
We doen een oproep, namens de leerlingen, let eens op de
vervuiling van uw nabije woonomgeving. Het is een kleine moeite
om de zaak een beetje schoon te houden wanneer ieder zijn
steentje bijdraagt. Gewoon doen.
De Skieding.
De milieueffectrapportage (MER) is klaar. Veel varianten zijn
onderzocht op allerlei milieu-aspecten. Conclusie is dat de huidige
Skieding als uitgangspunt geldt voor verbeteringen. Verhogen van
verkeersveiligheid en goede doorstroming zijn de uitgangspunten.
Om dat te bereiken heeft men bedacht om landbouwverkeer niet
meer toe te staan op het toekomstige tracé. En de aansluitingen
van aanwonenden op de Skieding moeten vervallen om door
middel van achterliggende, nog aan te leggen weggetjes hun
route te vinden naar nieuwe kruisingen met de Skieding. U begrijpt
dat dit plan op veel verzet en reacties stuit. Een gevolg van dit
voorliggende plan is dat er nu meerdere actiegroepen ontstaan elk
met hun eigen specifieke motivatie om het anders te willen. Iedere
groep en elk individu heeft de mogelijkheid om zogenaamde
'zienswijzen' in te dienen bij de provincie. Van deze mogelijkheid
wordt driftig gebruik gemaakt. Het bestuur van P.B. blijft de
ontwikkelingen met belangstelling volgen. (Secr. Sietse Wijbenga).

Belangrijk voor onze adverteerders!
U heeft een advertentie in onze dorpskrant. Daar zijn wij erg blij
mee en hopen dat u dat ook nog voor lange tijd zult blijven.
Zoals bij de meesten bekend is heb ik sinds vorig jaar de
administratie met betrekking tot de financiën van wijlen Hans de
Jong overgenomen. Er is wel een en ander veranderd. Schreef
Hans nog alle rekeningen en enveloppen zelf, heel persoonlijk, ik
ben een stukje digitaler en krijgt u zoveel mogelijk alles via de mail.
Al sinds het begin van De Barte loopt de jaargang van september
tot september. 5 editites in die periode. Graag zou ik dit willen
veranderen naar een jaargang van januari tot januari. Zo loopt ook
de jaargang van Plaatselijk Belang en ik kan het dan gelijk laten
lopen.
Hiervoor heb ik natuurlijk uw toestemming nodig.
Mijn voorstel is om in september de facturen samen te stellen voor
de periode van september tot januari 2018. Dit zou dan voor 7
edities zijn. In 2018 ontvangt u dan weer een rekening voor 5
edities.
Heeft u bezwaar, dan hoor ik dit graag van u. Wij kunnen dan
misschien tot een andere afspraak komen.
Ook zijn wij aan het inventariseren of er meer belangstelling is voor
het plaatsen van een full color advertentie. Bij genoeg animo zullen
wij bekijken of we dit kunnen bewerkstelligen.
Met vriendelijke groet,
Hermien Peters-Rodenburg
penningmeester Plaatselijk Belang Dr. Compagnie
penningmeester Dorpskrant De Barte Dr. Compagnie
NB: Dit verzoek is bij de meeste adverteerders al via de mail
binnengekomen. Van een aantal heb ik dan ook al een reactie
ontvangen.

Kulturele Kommisje
_____________________________________________
Ferline wike hawwe wy as kulturele kommisje wer efkes in
gearkomste hân.
Neigeniete fan ‘Op Portret’ spile troch it Hymphamp theater freed
15 jannewaris, de moaie lieden en prachtige sketskes.
Bygelyks oer Sietske… Och heden, jimme witte net dat Sietske der
ek wie?
No, Sietske hat ús foarljochting jûn oer it V.V.T. team, hiel wichtich
hjer! Het Veiligheid Voor Alles Team, en dan de gebaren en mimyk
derby nommen… yn ien wurd; kostelik!
Mar hawar, wie binne wer bekaam (eltsenien wie slap fan it laitsjen)
fan in âlderwetsk noflike jûn mei safolle geselligens en wie sjogge
wer foarút.
Foarút nei de folgjende kulturele jûn en wol op freed 4 novimber yn
kafee Aans. Fansels, it is noch sa’n ein foarút mar dochs binne wy
as kommisje al hiel súntsjes oan mei de tariedings dwaande.
Ferskate Kompenijsters hawwe harren opjûn foar de kulturele jûn 4
novimber, se hawwe ús tasein om mei harren bydrage ús fermeitsje
te wollen.
En sa as jimme dat fan ús gewoan binne sil dizze jûn ôfwiksele
wurde mei in optreden fan…? Dat hâld ik noch efkes foar my…
Hoe dan ek, wa’ t altyd dat gefoel al hie dat hy as sy op de
planken syn talinten sjen litte wol, it artistike gefoel yn jimme wekker
wurdt op in toanieljûn? Dat dat gefoel omheech buorrelet en derút
wol?
Dan is dit in boppeslach! Net mear wifelje, gewoan dwaan, lit
jimme talinten de frije loop en jou jimme op foar freed 4 novimber
yn kafee Aans, fermeitsje ús en dysels! Hoe mear minsken hoe mear
gesellichheid.
Trochjaan by Maeike Nijboer as Annie van der Mei en tink no net,
och dat kin noch wol, novimber is ommers noch sa’n ein fuort…
Jawis, novimber liket fier fuort…mar wyls de sinne hieltyd mear
waarmte jout, de beammen wer grien kleurje fan de blêden, alles
wer op in top waakset, kinne jimme jim tinzen ris gean litte en jim
tariede op freed 4 novimber yn kafee Aans.
Sille wy sizze oant sjen? Fan ús kant GRAACH!

Foar jimme bûsboekje fan 2017:
20 april 2017 komt Achmea Culpa; Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma
mei Kredyt, de opfolger fan Katarsis, Kredo en Krimp, ek Kredyt is
skreaun troch Gerrit Breteler, nei de Kompenije. Fansels moatte der
al genôch tasizzingen wêze!
Sietse, Maeike, Annie en Hiltsje

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 Bettie Bouwer de volgende vraag aan
Wiebe en Marjolein van den Bosch (uitbater café Aans): "Wie zijn
jullie en wat zijn jullie plannen voor de komende tijd"?
Hieronder het antwoord van Wiebe en Marjolein:
Allereerst willen wij Bettie Bouwer bedanken voor de vragen aan
ons.
Wij zijn Wiebe en Marjolein van den Bosch, de nieuwe uitbaters van
Café Aans sinds december 2015. Oktober 2015 hebben wij
gezinsuitbreiding gehad van ons fantastisch en super gezond
kereltje Sietze.
Ik (Wiebe) ben geboren 2 februari 1991 te Drachten waar ik 12 jaar
lang heb gewoond en gevoetbald. Hierna zijn we verhuisd naar de

Folgersterloane waar ik bijna 11 jaar heb gewoond. Tevens ben ik
net voor de verhuizing gaan voetballen bij v.v. TFS. Ik zal dus voor
een deel een onbekende hier in het dorp zijn, maar voor een deel
ook niet onbekend. Café Aans was in de tijd van Ymko en Lutske
ook tevens mijn stamkroeg waar ik ook graag kwam voor de
gezelligheid en het biljarten.
Ook ben ik het laatste
jaar van de periode
van Ymko en Lutske
werkzaam geweest in
het Café. De drang om
de nieuwe uitbater te
worden was vrij groot,
maar
helaas
ook
onmogelijk gezien ik te
jong was volgens de
wet om een café te
mogen draaien. Ik heb
me daarom hier ook bij
neergelegd en
gewoon
mijn
studie
bouwtechnisch tekenaar
en
werkvoorbereider
afgemaakt
waarna ik bij diverse
bedrijven als uitzendkracht werkzaam ben geweest.
Mijn grootste hobby in mijn leven is de muziek. Sinds 2011 ben ik als
zanger actief in de muziekwereld. Dit is met een geintje begonnen
voor het carnavals seizoen in dat jaar maar tot op heden is het een
behoorlijk succes geworden. Ik heb inmiddels op vele festivals en in
vele kroegen en feesttenten mogen staan, door het gehele land
en zelfs al in België en Duitsland.

Mede hierdoor heb ik in 2012 mijn vrouw getroffen in het Groningse
Oude Pekela waar zij oorspronkelijk ook wegkomt. Ook zij zal zich
hierbij even volledig voorstellen.
Hallo ik
(Marjolein) ben geboren 21 november 1987 in het
ziekenhuis te Winschoten.
Ik heb mijn hele leven in Oude Pekela gewoond. Van kleins af aan
trok de muziek en later ook de evenementen mij heel erg aan.
Hierdoor ben ik In 2010 begonnen met het organiseren van feestavonden bij ons in de omgeving. Langs deze weg ben ik ook Wiebe
tegen gekomen. In het jaar 2012 kregen Wiebe en ik een relatie
waarna ik gestopt ben met het organiseren van feestavonden
zodat ik Wiebe volledig kon steunen in de muziek. In 2014 hebben
wij de stap gezet om te gaan samen wonen, we woonden in
Gorredijk. Inmiddels zijn we getrouwd en hebben we samen een
zoontje, Sietze, hij is nu een half jaar oud. Voordat we de kroeg
overnamen heb ik diverse jaren gewerkt in de voedselindustrie en in
de schoonmaak van de voedselindustrie.
Nu een ieder goed weet wie we zijn inclusief een kleine terugblik op
ons leven, willen wij graag antwoord geven op de tweede vraag
van Bettie. Wat kan het dorp van ons verwachten het komende
jaar/ jaren?
Wij hebben het café overgenomen omdat dat al een jarenlange
droom geweest is van Wiebe. Wij hebben met ons beiden precies
dezelfde visie voor ogen wat wij willen gaan doen.
Wij willen het café weer een beetje laten opleven in het dorp door
middel van meer activiteiten te organiseren. Tevens hebben wij
inmiddels onze keuken uitgebreid en deze zal ook verder uitgebreid
worden. Ook hebben we serieuze ideeën om een cafetaria te
maken los van het café. Naar onze mening is dit iets wat het dorp
mist.

Ook willen wij de schitterende ruime zaal achter het café meer
promoten voor bruiloften en partijen.
Daarnaast willen wij de zaal ook meer gaan gebruiken voor het
dorp. Te denken aan: Activiteitenmiddagen voor de jeugd en
ouderen, buffetten en diverse feesten organiseren.
Zo zijn er nog meer plannen die we momenteel aan het uitwerken
zijn, maar om alles hier nu te benoemen is voor nu toch veel te veel
informatie. Voor iedere activiteit of feestavond door ons
georganiseerd zult u een flyer ontvangen in de brievenbus. Zodat u
altijd op de hoogte bent. Verder hopen we een ieder te mogen
verwelkomen in Café Aans….
Wij hebben ook flink zitten denken wie wij een vraag konden
stellen, maar we zijn eruit.
Graag willen wij de onderstaande vragen stellen aan
Chris en Griet Bosma en hun Dors(t)vlegels.
Jullie hebben dit jaar een Jubileum. Het hoeveelste jubileum is dit?
Wat is er door de jaren gebeurd? En wat zijn de toekomstplannen?
Wij zijn benieuwd! Groetjes Wiebe en Marjolein van den Bosch.

Turftraperke_________________________________
Hjirby sizze wy eltsenien tank foar alle bliken fan meilibjen
tiidens myn revalidaasje.
Minsken, blommen, kaarten, belangstelling yn hokker foarm dan ek,
it hat ús tige goed dien.
Tank dêrfoar.
Joop en Lutske Nijboer.

Ingezonden
Wierbard ferhaal en dêrom wurde de achternammen net neamd.
Oars as oars
Begjin fyftiger jierren, de twadde wrâldoarloch is net ferjitten mar
dochs krije de minsken wer nocht oan 't libben. Dit jildt ek foar de
maten Wietse, Willem, Wiebe en Sietse út ‘e Kompenije.
Wietse hat krekt syn rydbewiis helle en wol sa gau as kin in auto
hiere en dan der mei-inoar op út. Ris wat fierder sjen as de
Kompenije. Syn maten hawwe hjir wol earen nei en oankommende
snein sil it fuortdaliks wêze.
‘We gean nei Appelskea jonges, dêr is it frouljusmerk'.
Doedestiids lieten famkes har mei moai waar en moaie klean oan
op strjitte sjen.
Der wurdt yn de húshâldingen oer praat en fansels foar de âlders
binne it allegearre apen en bearen.
Wiebe docht syn bêst om syn âlders gerêst te stellen. ‘Wietse wit
alles fan auto’s ôf, hy wurket yn de garaazje en hy kin ek
motorride.” Syn heit is it der hielendal net mei iens. ‘En wêr moat de
reis hinne? En safolle jongfolk yn ien auto, praat my der net fan! En
hoe let binne jim wer thús?
‘Wy dogge gjin each ticht’ seit mem.
Wiebe nochris ‘wier jimme hoege echt nearne oer yn te sitten,
boppedat wy binne net fan doel om de hiele nacht wei te bliuwen.
Appelskea, dêr tilt it op fan moaie famkes en dêr geane we hinne”
Sneintejûn, it sil heve. It is sân oere en by Wiebe komt de
Amerikaanse Ford foar de doar. De hiele húshâlding komt nei
bûten. Wietse sit as in foarst efter it stjoer en Wiebe strûpt der fuort
by yn.
‘Foarsichtich! Net hurd ride.’ seit mem noch.
‘Fansels net, dan kinne we de froulju net besjen, en… sy sjogge ús
net.’
Hy lit de motor ronke en jout in straal gas. Dêr geane se.

‘Ha, ha, dit is wat oars as op’e boerewein.’
Nei Willem, hy stiet ek klear, skuord de doar iepen en stapt yn foar't
syn âlders ek begjinne te preekjen.
Lûd toeterjend giet it op nei Sietse. Dy komt mei safolle kabaal ek
direkt foar’t ljocht mei in kliber jeugd by him as hienen se nea
earder in auto sjoen.
De reis kin begjinne! Wer lûd toeterjend en in straal gas sjitte se
fuort.
Der dangelje froulju op‘e wei om, dy sjogge al sa ferheard. ‘we
hienen hjir wol bliuwe kinnen’ laket Sietse ‘se komme as miggen
op’e sjerp ôf.’
Op nei Oerterp. Se ride stadich troch de haadstrjitte en hjir en dêr
rinne groepkes famkes.
Raamke iepen ’hoi dames, efkes meiride, der is noch plak en oars
mar op’e knibbel.’
‘Net graach.’ Wiebe wat bliid, hy is deabenaud foar froulju. ‘Ik soe
wol graach efkes ien troch de hannen ha wolle’, laket Sietse.
Op wei nei Bakkefean wurdt der efkes goed op’e sturt trape, 150
hellet er! Yn in sucht binne se dêr. Op’e brêge steane moai wat
famkes.
‘Ho!’ ropt Sietse. Motor út en’t raam iepen ‘moatte jimme soms in
lift ha? Ja! We moat nei Haulerwyk, mar ús fytsen moatten ek mei.
‘Kin wol, twa yn de kofferbak, ien op’t dak.’ Sa sein sa dien.
Ynstappe mar! Grage hannen lûke de famkes de auto yn. Ien der
tuskenyn twa op’e knibbel.
Krekt foar Haulerwyk wolle de famkes der út. ‘Wy wolle der hjir út, se
moatte thús net sjen dat we by jonges yn’e auto krûpe. Okee', seit
Wietse, 'mar earst in dikke tút'. Gjin inkeld beswier. Der wurdt
omraak tute.
De jonges sette sok rjochting Appelskea. Wolle se noch fammen
treffe dan moatte se der bywêze. Der slinterje noch famkes op
strjitte om, mar dochs it giet op’t kafee oan. It is de heechste tiid
foar in glês bier. Oan’e bar skowe rillegau famkes oan en it is tige
gesellich.
Yn Kompenije is it mindergesellich. Wiebe syn âlders lizze al, want it
is moarn betiid dei. Mar sliepe….ferjit it mar. Mei de âlders fan’e
oare jonges is’t krektgelyk.

Wiebe syn heit kin’t net úthâlde op bêd. De klean oan en ien kear
ûnder, wurdt der kjel, twa oere wiist de klok. ’Dit is gjin tiid mear’,
stammeret er. Mei mem is it krekt sa en tegearre gean se nei bûten.
Sjen oft der in auto oan komt.
Hja krije de skrik fan har libben, it sjit harren yn’e fuotten, want dêr
komt yn’e skimer in fytser oan.
‘Dêr komt dominy al oan, dit is net bêst!’ De man is sa fan slach en
ropt ‘en…en….en… bin….bin….binne se net dea, dan skop ik se
dea’.
It is Willem syn heit en hy ropt: ‘Goed nijs! De jonges ha maleur mei
de auto, ik bin it oan de weet kommen om't Sietse syn heit de plysje
ynskeakele hat.’
‘En wannear komme se thús?’ ‘Dat kin noch wol efkes duorje, jou
jim gau del, want it is samar melkerstiid.’
In dei as wat letter strúnt Wiebe syn heit op it boerehiem om, as
buorman mei syn soantsje der oan komt. Foar't ek mar ien wat sizze
kin springt it jonkje foar de man en raast ‘en….en….en… bin… bin...
binne se net dea, dan skop ik se dea’.
Buorman skammet him dea, hy sjocht dat er fuortkomt.
Jan de Boer, Klamersreed.

Ingezonden
Bloemenactie Drakoruters
Jarenlang heeft paardensportvereniging de Drakoruters een
bloemenactie gehouden. De leden gingen met zijn allen van deur
tot deur om hun bloemen aan te bieden (geleverd door Kwekerij
Bosma te Boelenslaan). Afgelopen jaren hebben we een afname
gezien in het aantal leden dat deelnam aan de actie. Mede
hierom hebben we besloten deze actie niet meer in te zetten.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de afname in de
afgelopen jaren !
De Drakoruters

Ingezonden
SIMMERMOANNE FEEST op de Alde Wei.
In het jaar zonder dorpsfeest organiseert de oogstfeestcommissie
i.s.m. Café Aans ook ditmaal weer een oogstfeest op en rondom
de Alde Wei. En wel op zaterdag 25 juni 2016. In plaats van eind
augustus/begin september deze keer eind juni, vandaar met als
motto Simmermoannefeest. De oogstfeestcommissie is op dit
moment nog bezig om het definitieve programma vast te stellen.
De ingrediënten blijven hetzelfde. Diverse stoommachines zijn
aanwezig, waaronder onze eigen Dors(t)vlegels met hun
“Terskmasine”, een stoomwals, een stoomvrachtauto met
karretje(rondrit voor de kids), twee stoomtrekkers, een stoomkraan,
etc. Op het schoolplein zijn er weer diverse kramen en ambachten
met een verscheidenheid aan producten, ook voor de inwendige
mens. Jullie kunnen je voor deze markt nog opgeven bij Eppie
Reitsma: 0512-776622. Diverse antieke tractoren, al dan niet met
hulpmaterieel, zijn aanwezig. Ook Kompenijsters met een antieke
tractor zijn van harte welkom. Voor de kinderen is er o.a. weer een
springkussen en het traditionele eendjes vissen met een mini-kraan.
Verder een clinic van een kruisboogvereniging, waarbij jullie zelf de
kruisboog ter hand kunnen nemen om in de roos te schieten.
Na afloop van het Simmermoannefeest, vanaf ca. 16.30/17.00 uur
live muziek in Café Aans.
Als organisatie van het Simmermoannefeest hopen wij jullie op 25 juni
te mogen begroeten op de Alde Wei.
De oogstfeestcommissie.

Regisseren is een prachtige klus
Friesland
heeft
meer
dan
250
toneelverenigingen
en
iepenloftspullen. Ongetwijfeld is er ook één in uw omgeving actief.
Deze groepen staan allemaal onder leiding van een regisseur. In
het najaar van 2016 start de 16e regieopleiding bij Keunstwurk.
Op zaterdag 21 mei van 9.45 - 12.00 uur, geeft Luuk Eisema, docent
aan de opleiding, een inleiding en open les over de cursus. Er zal
ook ruimte zijn voor informatie en vragen. Iedereen die
belangstelling heeft is welkom. We horen wel graag van te voren of
u erbij wilt zijn. Het is de bedoeling dat iedereen op de
aangewezen tijd aanwezig is, het is geen open inloop.
Als regisseur geef je leiding aan een groep toneelspelers. Tegelijk
inspireer je vormgevers en lichtmensen. Je kiest een toneelstuk wat
je mooi vindt en je bedenkt er een plan voor. Je denkt na over een
aanpak en over je eigen manier van werken. Regisseren verhoogt
het zelfinzicht, de creativiteit en de stressbestendigheid.
De cursus is zowel Fries- als Nederlandstalig. Mensen die de
opleiding hebben gevolgd, zijn in Friesland actief met
toneelgroepen in de dorpen en steden, jongerengroepen,
openluchtspelen, maar ook op scholen en in de zorg.
De opleiding is geschikt voor leidinggevenden die hun creativiteit
willen uitbreiden, spelers die hun hobby willen uitbreiden, onervaren
jonge mensen die willen leren hun inzicht te vergroten, maar ook
regisseurs die willen bijscholen, of mensen die er niet aan toe
kwamen en nu wel tijd hebben, enz. Voor iedereen dus! Benieuwd?
Kom op 21 mei naar:
Locatie :
Keunstwurk, Wisse dwinger 1, Leeuwarden
Bijdrage:
Bijdrage voor de koffie en thee
Meer info/aanmelden: www.keunstwurk.nl/theater / 058-2343449

Ingezonden
Nijs fan de Histoaryske
Kommisje Drachtster
Kompenije.
It wie in hiel gesellige drokte op
It Fallaet, dy tolfde septimber
2015, by gelegenheid fan de
presintaasje fan it nije boek fan
Ruurd Verbeek: Het Compagniester Verlaat. Dit boek, útjûn troch
de HKDK, wurdt trouwens hiel goed ferkocht; der binne al trije kear
guon bybesteld. Wa’t der noch gading oan meitsje wol, dy mei wol
opsjitte.
Yn’e mande mei Noardlike
Fryske
Wâlden
hie
de
Histoaryske Kommisje dizze dei
organisearre. It terrein fan de
âlde molkfabryk wie even
werombrocht yn de tiid dat de
molkweinen noch ôf en oan
riden. Yn de loads op it plak fan
de eardere meallerij ha in pear
hûndert belangstellenden de útstallings en de foto’s besjoen. Der
wie grutte bewûndering foar
de skilderijen fan Kompenijster
amateurskilders!
Dy belangstelling wie der ek
foar de demonstraasje fan de
Dors(t)vlegels en de bedriuwen
op it Fallaet.

Mei in hjoeddeistige kapwein, in trekker derfoar en fertellers derop,
it foar de measte minsken ûnbekende lân yn, dat wie echt hiel
nijsgjirrich. Trouwens, oan sterke ferhalen dizze dei gjin gebrek; jo
soene dêr ek wol in boek oer skriuwe kinne!
Willem Kalsbeek mocht as
âldste bewenner fan It Fallaet it
ynformaasjepaniel ûntbleatsje,
dat in plakje krigen hat by de
eardere slûs. No’t it moaie waar
wer oankomt, bliuwe kuierders
en fytsers der gauris even by
stean. De histoarje fan it Fallaet
is nijsgjirrich genôch om ek op
dizze wize fêstlein te wurden.
Saterdei 11 maart wie dit jier de Frijwilligersdei fan NLdoet. It
Oranjefûns stelt jierliks wat jild beskikber om kerweikes te dwaan
dêr’t men oars hast net oan ta komt. De minsken op de ûnderste
foto ha dy deis in hiele klus hân oan it skjinmeitsjen en it opknappen
fan alle rûmtes yn de Aldheidskeamer.
Foaroan f.l.n.r. Ietie Veenstra,
Appie
Heddema
en
Lissie
Verbeek. Achter harren sitte
Wiebe en Tseard Jager en Corry
Keuning. Durk Veenstra wie der
ek by, mar hy stiet net op de
foto.
It sjocht der no allegear wer
opromme en kreas út. Dus
minsken, meitsje ris in ôfspraakje om it te besjen of gean mei jim
besite dêrhinne om gesellich te kofjedrinken.
RV

De volgende spullen zijn ingeleverd bij de
Oudheidskamer.

pakken Cronivit Koffie / pak Baai tabak
2 oude perforators / div. stukjes zeep
diverse krantenknipsels
Div. Foto's
Boek 175 jaar iepenbier ûnderwies
Klok (Baai Tabak)
stuk propeller/ raamlijst wellington vliegtuig
diverse spullen
servies onderdelen
read baaien ûnderbroek + 3 schoolfoto's
IJszaag / Slijpsteen
envelop zuivelfabr. Dr.Compagnie De Hoop
2x Schoolplaten (1910-1911)

Foppe Bosma
Foppe Bosma
Fam. G. Riemersma
Sietske Bruinsma
Corrie Winter
Rennie v Slooten
Dhr. Wynalda
Fam. Van Kampen
Fam. Bauke & Grietje
Haverkamp
Gealtsje SmidVlietstra
Fam. G. Riemersma
Geert vd Veer
Marijke van Slooten

Wilt u deze bekijken dan kunt u een kijkje nemen in de
Oudheidskamer waar ze tentoongesteld staan.
U kunt antieke en oude spullen blijven inleveren bij een van de
leden van de Oudheidskamer.
Tevens zoekt de Oudheidskamer/HKDK 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 bewaren waard. Weggooien kan dan altijd nog.
Weg is weg en komt nooit meer 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.

U kunt contact opnemen met:
T. Jager, 06-51042692 / hkdk@hotmail.nl
Histoaryske
Kommisje
Drachtster
hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl

Kompenije

Banknr. NL71RABO0117395064

ROMMELMARKT
zaterdag 21 mei 2016
van 10.00u - 15.00u
Terrein OUDHEIDSKAMER
(Fallaetswei 17, te Dr. Compagnie)

De opbrengst is bestemd voor
de exploitatie van de Oudheidskamer.
Er kunnen nog spullen bij!
U kunt uw overtollige/ongebruikte spullen afgeven bij
Appie Heddema (tel. 342375)

Openingstijden Oudheidskamer Drachtstercompagnie 2016
Vanaf 23 april 2016 zijn de deuren van de Oudheidskamer aan de
Fallaetswei op nr.17 weer geopend. Tot 1 oktober 2016 is het,
behalve op zondag, dagelijks mogelijk de Oudheidskamer van
10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.
Deze openingstijden gelden ook voor de Koffie- en Theeschenkerij,
die wordt verzorgd door Zorgboerderij It Fallaet. In en om de
Oudheidskamer is er gelegenheid om met niet te grote groepen
bijvoorbeeld een verjaardag of een familiefeest te houden. Dit is
wel mogelijk op zondag.
De Oudheidskamer ligt aan een fietsroute om en door het dorp.
Deze fietsroute is verkrijgbaar in de Oudheidskamer en is te vinden
op de website van de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
(HKDK).
Wanneer u met een groep wilt komen, dan graag eerst even
contact opnemen met Ria Roosendaal van de Zorgboerderij It
Fallaet (0512-340846).
Zorgboerderij It Fallaet
www.itfallaet.nl

Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl

Ingezonden
Opbrengst collecte ZOA Vluchtelingenzorg Hulp Hoop Herstel 2016
Wereldwijd zijn er ruim 60 miljoen mensen op de vlucht. ZOA helpt
vluchtelingen in de regio met water, voedsel en onderdak. ZOA
Vluchtelingenzorg helpt bij de verwerking van verdriet en bij de
opbouw van een nieuw leven door bijvoorbeeld onderwijs,
zaaigoed en steun voor startende bedrijfjes.
De collecte in Drachtstercompagnie en enkele straten in
Houtigehage heeft het mooie bedrag van € 783,36 opgebracht.
Namens ZOA wil ik graag alle collectanten hartelijk bedanken voor
jullie inzet en natuurlijk ook alle gevers voor uw bijdrage aan de
collecte van ZOA.
Zanny de Boer.

Ingezonden
Hallo dorpsgenoten,
Op 11 juni van 09.30-11.30 uur, organiseren wij van het Bernewurk
een

kinderkledingbeurs in de Nije Kompe
Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel kleding nodig.
Kleding inleveren kan tot en met 28 mei bij:
Marianne de Boer op de Goudberch 4
De kleding dient schoon en heel te zijn. Van de opbrengst is 50%
voor de inbrenger en 50% voor het Bernewurk.
Hartelijke groet vanuit het Bernewurk
gemeente Drachtstercompagnie.

van

de

Protestantse

Senioarenreis Drachtster Kompenije 2016
____________________________________________
Bêste minsken,
De maityd is yn't lân en dus ha wy wer in reiske organisearre.
Woansdei 25 maaie geane we op stap nei de Veluwe.
De dei sjocht er as folgt út :
08.15 oere - Start de bus mei lift by de Nije Kompe.
10.00 oere- Oankomst yn Nunspeet by restaurant Dennenhoeve
foar kofje mei gebak. Nei de kofje stapt in gids by ús
yn de bus en nimt ús mei troch de prachtige
omjouwing fan de Veluwe. Tusken bosk ,heide, sân en
Veluwemeer is hiel wat te sjen.
12.15 oere- Kofjetafel by restaurant Dennenhoeve.
Dêrnei ride we fia in toeristyske rûte nei Garderen.
14.30 oere- Oankomst by de Beeldentuin yn Garderen. Hjir kinne
jo de tún en de geweldige “zandsculpturen”
bewonderje. De sânkunstwurken en de ambiance der
omhinne binne in trekpleister foar binnen- en
bûtenlânske toeristen en sette de Veluwe op 'e kaart.
17.30 oere- Diner yn Tollebeek.
20.45 oere- Thúskomst yn 'e
Kompenije.

De kosten binne 60,00 euro p.p.
As jo mei geane, dan graach
foar 12 maaie opjaan by Aan
Spinder,til. 342324 of by Hielkje
Jager,
til.341757
en
it
reisbedrach oermeitsje op NL49 RABO 0152 3340 84 op namme fan
A.Spinder, by fermelding senioarenreis. Wolle jo gebrûk meitsje fan

in rolstoel? Dan dit graach
direkt trochjaan by it
opjaan! Wy soargje der
foar dat er ien klear stiet.
Groetnis en oant sjen,
Ietzen Drost, Durkje Douma,
Aan Spinder, Roelie Kats,
Wietze Bron, Hielkje Jager.

Ingezonden
Afscheid Jappie Bos als voorzitter van de Ouderensoos
Aan het einde van het seizoen 2015/2016 is Jappie Bos op 7 april j.l.
afgetreden als voorzitter van de Ouderensoos. Jappie is inmiddels
al 16 jaar lid van de soos. In 2007 kwam hij in het bestuur als vicevoorzitter en in 2011 volgde hij Sietske van der Vee op als voorzitter.
Onder zijn leiding groeide de soos uit tot 47 leden. Secretaris Piet
Vlieg sprak de scheidende voorzitter (hij wil wat kalmer aandoen)
lovende woorden op rijm toe. Het bestuur en de leden kijken met
plezier terug op jouw goede humeur en humor, aldus de secretaris.
Hij overhandigde onder applaus een enveloppe aan Jappie en
een boeket bloemen aan zijn echtgenote Siep.
De secretaris gaf vervolgens een roos als aanmoediging aan Elly
van Dijk die het bestuur komt versterken. In het bestuur is
afgesproken dat Elly het secretariaat op haar zal nemen en Piet
Vlieg het voorzitterschap. Rens Welling blijft penningmeester. Hielkje
Jager en Aize de Jong zijn de overige bestuursleden.
In dezelfde bijeenkomst werd afscheid genomen van Egbert en
Harmke Hoekstra wegens hun vertrek naar de Leite in Ureterp.

Jappie en Siep Bos
Zij werden nog even toegesproken door Jappie Bos. Egbert en
Harmke waren trouwe leden. Egbert wel meer dan 25 jaar en hij
was van 1992 tot 2001 vice-voorzitter en van 2001 tot 2009
secretaris. De laatste jaren als secretaris deed hij dat samen met
Harmke. Jappie wenste hen alle goeds toe in Ureterp en
overhandigde een boeket bloemen.

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

Voetbalvereniging T.F.S.
________________________________________________________________________________

Mede met het oog op het komende seizoen is de v.v. T.F.S. op zoek
naar nieuwe leden. Dit zowel bij de jeugd als bij de senioren. We zijn
met name op zoek naar oud leden die onze gelederen weer willen
komen versterken. Gezien het huidige aantal leden hebben we
volgend jaar één seniorenteam op recreatief niveau. De heren
senioren trainen op donderdagavond (aanvang 19.30 uur). De
wedstrijden worden op zaterdagmiddag gespeeld (res. 6e klasse).
Ook 45+-ers zijn van harte welkom. De heren 45+ trainen op
vrijdagavond (aanvang 20.00 uur) en spelen regelmatig een
toernooi. De contributie bedraagt €165 per jaar. Spelers van de 45+
betalen de helft van de contributie.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Bert Nijmeijer, de Pream 4
(tel. 06-12112554). Natuurlijk mag je eerst ook eens komen trainen.
Voor verdere informatie met betrekking tot het senioren-voetbal
kun je bellen met Pieter Postma, tel. 0512-340423 of 06-22805296.
Voor wat betreft de jeugd kun je bellen met Tommi Leander (0620294575) of Rick Ypma (06-14752622).
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Op dit moment is de
jeugdcommissie bezig met een wervingsactie voor mini-pupillen.
Iedereen die het eens wil proberen is op donderdag vanaf 17.00
van harte welkom. De training is voor jongens en meisjes in de
leeftijd van 5 t/m 7 jaar. De trainingen worden verzorgd door
Jasmijn Reidsma. Kom en train mee met je vriendjes en
vriendinnetjes!
Om te noteren:

zaterdag 11 juni familiedag v.v. T.F.S.
Voor informatie m.b.t. onze club kunt u terecht op onze vernieuwde
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. (Pieter Postma).

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Op woensdag 13 april jl. hadden we onze algemene
ledenvergadering in Café Aans. Er waren deze avond 17
leden/vrijwilligers aanwezig. Tijdens de vergadering bleek dat we er
financieel prima voor staan. Geen wonder dan ook dat onze
huidige penningmeester, Corry Keuning, herbenoemd werd in haar
functie.
De vereniging heeft op dit moment 661 leden. Tijdens de
vergadering is besloten dit jaar aan ledenwerving te gaan doen.
Dit gaan we doen in samenwerking met Henk Schreiber van
Twenthe uitvaartverzekeringen. Nader bericht hierover volgt in de
volgende dorpskrant.
Betreffende de paden op het kerkhof is voorgesteld schelpen op
het pad aan te brengen. Dit ter voorkoming van de gladde paden.
Tijdens de vergadering hebben we besloten te gaan onderzoeken
wat ons dit gaat kosten. Daarna neemt het bestuur een besluit.
Voor het onderhoud van het kerkhof zijn vanaf nu Jappie Postma,
Durk Boomsma en Melle Sijtsema verantwoordelijk. Als drietal
proberen ze het kerkhof netjes te houden.
Na de pauze hadden we notaris Hilbrand Breuker als gastspreker
die ons uitvoerig vertelde over de valkuilen bij testamenten en
dergelijke. De notaris heeft ons allemaal uitgenodigd een half
uurtje kosteloos met hem in Drachten te komen praten.
Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze
website www.dledrachtstercompagnie.nl.

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Bode: Hiltsje van der Brug
Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar)

Namens het bestuur, Pieter Postma.

70-jarig Jubileum kv TFS
Datum: zaterdag 4 juni 2016
Locatie: Sportpark ’t Trefpunt,
Drachtstercompagnie
Beste Kompenijsters,
Korfbalvereniging TFS (Troch Freonskip Sterk) is opgericht in 1946 en
bestaat dit jaar 70 jaar. Dit jubileum vieren wij zaterdag 4 juni met
diverse activiteiten. Hierbij nodigen wij u / jou van harte uit om dit
jubileum met ons te vieren en deel te nemen aan de activiteiten.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 13:00 uur:

Tentoonstelling in de kantine
Met oude foto’s en verhalen, verzorgd door
de Histoaryske Kommisje Drachtster
Kompenije.

13:00 – 16:00

Jubileum Spelen
Sportieve en ludieke opdrachten in
teamverband voor (jeugd)leden, ouders,
broertjes en zusjes, vrijwilligers, oud-leden en
iedereen die zich betrokken voelt bij TFS.
Deelname is gratis.

16:00 – 19:00

Jubileumtoernooi
Voor leden, oud-leden en
buurverenigingen.

Categorieën senioren en veteranen
waarbij er zo veel mogelijk in drievakken
(twaalftallen) wordt gespeeld.
Deelname gratis.
Voor de jeugd is er onder meer
lasergamen, stormbaan en een
luchtkussen.
19:00 – 21:00

Heerlijk buffet van Slagerij Biesma met o.a.
een “baarch oan ’t spit”
Kosten deelname buffet zijn € 12,50 per
persoon, kinderen tot en met 15 jaar € 7,50.
Opgave en betaling voor 15 mei op
bankrekeningnummer NL53 RABO 03090
70007 ten name van k.v. T.F.S. onder
vermelding van buffet en naam.

Vanaf 21:00:

Feest met zanger Arnold Postma en
Johan Mud
Gratis entree, iedereen welkom !

Voor deelname aan de Jubileum Spelen, het Jubileumtoernooi en
het buffet is opgave noodzakelijk.
Opgave voor 15 mei graag per mail via jubileumtfs@gmail.com .
Bestuur en jubileumcommissie kv TFS

Jeugdactiviteitencommissie
Jeugddisco
Op zaterdag 9 april jl. organiseerde het JAC voor de
schoolgroepen 1 t/m 8 een disco in It Gebouke. DJ op deze avond
was Pieter Postma. Met zijn enthousiasme en licht- en rookshow wist

hij de jeugd gedurende de gehele avond in beweging te houden.
Daarbij werden tientallen verzoeknummers van de jeugd uit de
huidige Top 40 en het verleden gedraaid. De favoriete artiesten bij
de meisjes waren vooral Justin Bieber en Lil kleine ft. Ronnie Flex. Bij
de jongens ging het meer om het ruigere werk: New Kids on the
Block en de Doelleazen met de mem van Doutzen. De avond werd
besloten met Jelle Bouma achter de knoppen. Wie weet wordt dit
nog eens de toekomstige opvolger van DJ P.P.
De organisatie, bestaande uit Erik, Mirjam, Melina, Saskia, Tineke en
Hinke kon terugzien op een geslaagde activiteit. Met ongeveer 40
kinderen was er sprake van een prima opkomst.

Een activiteit als deze is dan ook zeker voor herhaling vatbaar. Dat
de kinderen genoten blijkt uit bijgevoegde foto: het was dansen,
springen en zingen…… Prachtig om dit alles als DJ mee te maken!
Foto’s van deze discoavond zijn te vinden op de website van
Plaatselijk Belang. Dit met dank aan Jan Eijer.

Uit de school geklapt
_____________________________________________
Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen m.b.t. de Samenwerkingsschool:
Vergaderingen/cursussen
De afgelopen weken zijn we weer vaak bijelkaar geweest om het
e.e.a. op elkaar af te stemmen: de schoolgids, het schoolplan,
manier van lesgeven, hoe leren kinderen, omgang met de
kinderen, schoolregels, het registratiesysteem, het lesrooster en
natuurlijk de verdeling van de leerkrachten over de 5 verschillende
groepen. Veel van deze zaken zijn aan de orde geweest tijdens
een lange vergadering op 20 april, die we afsloten met een
etentje. Zeer informatief en gezellig!
Nieuwe naam
Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook een nieuwe naam voor
onze samenwerkingsschool gekozen! Uit de meer dan 60
ingezonden namen, waarvoor onze hartelijke dank, hebben we
een keus gemaakt. Dat ging als volgt:
Alle leerkrachten kregen een overzicht van de ingezonden namen
met daarbij natuurlijk de verklaring. Iedereen maakte een top 3:
nummer 1 kreeg 3 punten, nummer 2 kreeg 2 punten en nummer 3
tenslotte 1 punt.
Met een grote meerderheid hebben wij gekozen voor.....................
Dat blijft nog even een verrassing!
U hoort nog van ons!
Namens de collega's, Michèl.

Fûgelwacht
Luchtgevecht.
Ongeveer halverwege de maand maart werd mijn aandacht
getrokken door een hevig gekrijs boven in de bomen op mijn erf.
Pas toen ontdekte ik dat een stel zwarte kraaien bezig was een nest
in één van de eiken te bouwen. En er was al heel wat materiaal
naar toe gesleept zodat er al echt een nest zichtbaar was. Dat zag
ik niet alleen maar ook een span nijlganzen. En die nijlganzen
wilden dit nest kraken, in bezit nemen dus. Maar dat ging mooi niet
door, want de zwarte kraaien verdedigden hun ”huisje” met hand
en tand. Veel gekrijs en gefladder van beide partijen. De nijlganzen
zijn er niet in geslaagd dit kraaiennest te veroveren.

Maar, zult u, zul jij
zeggen, nijlganzen
zijn toch ganzen en
die broeden toch
ergens op de grond.
In het riet langs de
sloot, of zo. En dat is
het hem nou juist,
dat doen ze niet.
Nijlganzen broeden in bomen. Soms in mooie gaffels of holtes die
van nature in een boom kunnen zitten. Maar heel vaak in verlaten
nesten van andere vogels, zoals dus kraaiennesten. Ook heb ik bij
mij thuis een keer meegemaakt dat een stel nijlganzen zat te
broeden in mijn valkenkast. Het eerste jaar dat mijn valkenkast hing
zat er direkt een valkenpaar in. Dat paar heeft toen twee jongen
groot gebracht. Die zijn trouwens ook nog geringd.

Het jaar daarop had ik mijn hoop natuurlijk weer gevestigd op de
valken (wikel) maar nee, de kast was ingenomen door nijlganzen.
Nou moet ik zeggen dat de valkenkast ook wat aan de ruime kant
was zodat de verleiding voor de nijlganzen om hier in plaats te
nemen ook wel erg groot was. Intussen heb ik de kast flink kleiner
gemaakt, met de verwachting dat de valk hem weer zal gaan
gebruiken.
De nijlgans (nylgoes) is een mooie vogel om te zien maar een
vreselijk dominant typ. Dat betekent dat hij geen andere vogels in
zijn nabijheid wil. Met andere woorden er worden nogal wat vogels
op afstand gehouden, zeg maar rustig verjaagd door de nijlgans.
Nijlganzen brengen meer tijd door op het land dan in het water. Je
ziet ook dat zijn aantal steeds toeneemt en dat gaat ten koste van
andere vogels. Ook onderling zijn ze zeer agressief. De nijlgans
wordt ook wel vosgans genoemd en is een exoot. Dat laatste wil
zeggen dat hij oorspronkelijk uit een ander gebied komt dan
Nederland, West Europa. Het woord nijlgans zegt het al, het gebied
van oorsprong is langs de rivier de Nijl in Afrika. Maar omdat de
vogel ook als volièrevogel werd gehouden voor hobby, kun je je
voorstellen dat er soms vogels ontsnapten. En de nakomelingen
van die vogels kunnen uitstekend overleven in onze streken. Er is
veel voedsel, zeg gras, voorhanden. En juist zijn agressiviteit is een
eigenschap die hij goed kon gebruiken om te overleven. Bekend is
dat de vogel sinds 1967 in Nederland als exoot gesignaleerd is.
Bijgaand een afbeelding van de nijlgans in zwart wit. Eigenlijk niet
zo geslaagd. De vogel is te mooi om hem in zwart wit af te
beelden. Daarom raad ik je aan om hem op te zoeken op
wikipedia. Overigens, wie een beetje om zich heen kijkt in de vrije
natuur, kan de vogel niet missen. Let er maar eens op.
Út namme fan de Fûgelwacht Drachtsterkompenije en omstreken,
Sietse Wijbenga.

Wielercomité Drachtstercompagnie
Op zaterdag 18 juni a.s. organiseert het Kompenijster
wielercomité de 11de “omloop van de Kompenije”. We
hebben dit jaar een ambitieus programma met maar
liefst vier verschillende categorieën. We beginnen om
15.00 uur met de Dikke Banden Race voor de
Kompenijster jeugd. De finish van de laatste categorie is omstreeks
20.00 uur. In totaal hopen we ongeveer 200 wielrenners/sters aan
de start te krijgen.
15.00 uur:
16.00: uur
16.03: uur
18:00 uur:
18:03 uur:
20.15 uur:

Dikke Banden Race voor de Kompenijster jeugd
(7 t/m 12 jaar)
Junioren heren
Amateurs, elite en beloften dames
Elite & beloften heren met plaatselijk favoriet
Fokke Postma
Amateurs heren
Prijsuitreiking in Café Aans

Verkeersmaatregelen
Het parcours loopt ook dit jaar weer via de Smidswei, stukje Alde
Wei, het Heechfean, stukje Tsjerkebuorren, de Feart, de Knobben,
de Dammen en de Fallaetswei. De start/finish is op de Smidswei ter
hoogte van de kerk. Vanaf 14.00 uur willen we het parcours,
inclusief de parkeerhavens, graag autovrij hebben. Tussen 15.00 en
20.00 uur is het parcours volledig afgesloten. Dit i.v.m. de vele
categorieën die gelijktijdig op het parcours aanwezig zijn.
Gediplomeerde verkeersregelaars, welke op alle hoeken en
zijwegen van het parcours staan, zorgen er voor dat er geen
vreemde auto’s, e.d. op het parcours komen. Bewoners langs de
route en uit de woonwijken kunnen tijdens de wedstrijden onder
begeleiding van onze mobiele verkeersregelaars het dorp verlaten.
Nader bericht hierover volgt in de folder welke een week voor de
wedstrijd huis aan huis wordt verspreid.

Activiteiten naast het wielrennen
Met Wiebe en Marjolein proberen we langs het parcours een
gezellig terras te creëren. Dit met een springkussen voor de jongste
jeugd. Mensen die hier met een stand of iets dergelijks willen staan
kunnen zich melden bij het wielercomité. Het comité bestaat uit
Harry de Meer, Esther Hozeman, Doede v.d. Bij, Pieter Straatsma en
Sjoukje & Pieter Postma.
Sponsors
Hoofdsponsors van de 11de omloop van de Kompenije zijn Autoland
van der Brug en Relco Europe B.V. Drachten. De premiesprints
worden gesponsord door Buro Schaaf Sneek, woninginrichting
Slump & Bos, de Rabobank, Hertel Drachten en Auto Oostra
Surhuisterveen. Op dit moment zijn we nog op zoek naar meerdere
sponsoren om ons ambitieuse programma mogelijk te maken.
Informatie
Uitgebreide informatie m.b.t. ons wielergebeuren en sponsors staat
op onze actuele website www.omloopkompenije.nl Op de site
staan ook de foto’s van onze voorgaande wielerwedstrijden. Dit
inclusief die van onze ATB toertocht van 3 april jl.

Wolkom
_____________________________________________
Op de Tsjerkebuorren 2, foarhinne v.d.Wal, komme no te wenjen
Jan Tjitte Jongsma mei Anne Jongsma Geertsma út Drachten.
Anne wurket by de Hema.
Op de Tsjerkebuorren 31, foarhinne Jonkman, wennet no
de fam. Dongstra út Drachten. Jeroen en Margriet mei de
bern Tara (10), Levina (7), Nika (5) en Trent (3).
Jeroen is senior engineer yn Harderwyk.

www.sfkdrachtstercompagnie.nl
info@sfkdrachtstercompagnie.nl
twitter: @SFKDraComp
Eerste Funwedstrijd Sealsport Foriening de Kompenije.
Op zaterdag 16 april werd de Funwedstrijd Acro 2016 door SFK
georganiseerd. Aan deze Funwedstrijd deden vijftien acro-teams
van de vereniging mee. Deze eerste Funwedstrijd is een aanzet tot
een jaarlijks terugkerend festijn voor de acro-teams van SFK.
De wedstrijddag werd geopend met een warming up van een half
uur, gevolgd door een openingsdans door de jongste leden van de
vereniging, maar al snel dansten alle deelnemers enthousiast mee.

Alle teams kwamen uit in hun eigen categorie, maar er was dit keer
geen verschil in leeftijden, duo’s en trio’s. Dus alle Instapteams
streden tegen elkaar en ook alle C-, D- en E teams moesten tegen
elkaar. Ook bijzonder was de jurering, aangezien er geen officiële
juryleden waren.

De punten werden gegeven door drie vrijwilligers vanuit het
publiek, plus één jurylid vanuit de organisatie ter ondersteuning.
Ook wisselden de juryleden na twee blokken, zodat meerdere
ouders de kans kregen om mee te jureren. Achteraf gaven de
ouders aan dat het jureren nog best moeilijk was, aangezien je op
zoveel dingen tegelijk moest letten.
Na een gezellige, maar toch spannende wedstrijddag werden in
alle vier categorieën de winnaars op het podium uitgenodigd om
hun medailles in ontvangst te nemen. Deze werden omgehangen
door ons bestuurslid Alex Jansen, geholpen door een aantal
enthousiaste vrijwilligertjes.
Daarna was het tijd voor de hoofdprijs van de dag, de SFK-cup
2016. Deze werd uitgereikt aan het team met de hoogste
dagscore. Dit jaar was dat het E-lijn trio Yvonne, Iris en Gioia met
een prachtige score van 32,70.
Al met al was het een zeer geslaagde en erg gezellige dag met
veel medailles en mooie oefeningen van klein en groot. Zeker de
moeite waard om ieder jaar te herhalen.
Vanuit het bestuur, Ina van der Vlugt.

Mei Inoar Ien
Op it momint dat jimme dit lêze is it toanieljier wer foarby. Wy
hawwe wer in prachtich jier hân. Alderearst it grutte stik, wêr wy
twa jûnen foar in moaie folle seal spile hawwe.
Begjin april hiene wy wer in kofjejûn. Wy setten útein mei in stikje út
in bekend boekje; nammentlik Tutte mei de Linten (troch Kevin de
Boer, nij jeugdlid), dernei in foardracht (troch Gauke vd Mei) en in
lytse ienakter 'Famylje' spile troch Hindrik, Janneke, Sabine
(gaststpiler), Janita en Djoekie. Nei it skoft hiene wy de ienakter 'Prei
en Prostitúsje' spile troch Wietske, Sietske (gastspiler), Christine

(gastspiler), Antje en Doetie. De seal siet goed fol en nei de tiid wie
der wer in moai stikje muzyk.
Liket it jo ek wat ta om ris mei te dwaan yn in ienakter, dan kinne jo
altiid kontakt opnimme mei de toanielferiening Mei Inoar Ien.
Email: (toaniel.meiinoarien@hotmail.com)
Tillefoan: 06-51042692
Dus as jo net west binne dan hawwe jo wer wat mist!
Op it momint dat ik dit skriuw hawwe wy noch ien jûn foar de
boech. Nammentlik de gearwurking mei muzykferiening “Halleluja”
op 23 april 20.00 yn Café Aans. Want wy sille Mei Inoar Op Reis. En
dat belooft ek wer in moaie jûn te wurden.
De lêskommisje giet no dwaande om foar folgjend jier wer in moai
stik út te sykjen, sadat wy jimme wer in moaie jûn besoargje kinne.
Oant it oare toanieljier!

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
Op 4 maart hebben wij met de fanfare uit Burgwerd in Burgwerd
een dubbelconcert gegeven. Dat was een herhaling van een
dubbelconcert dat we in november hier hadden, met nu wel een
ander programma. Onze oud-dirigent Erik van der Veen dirigeerde
zowel ons als de fanfare, omdat onze dirigente Ellis Nijdam op dat
moment van haar ongetwijfeld gezellige après-ski genoot. Het was
een goed concert. Eén van onze solo-cornettisten zorgde, voor
iedereen en ook voor haar zelf volkomen onverwacht, nog voor
een extra solo. En een vallende demper geeft heel wat geluid op
een prachtige oude vloer van plavuizen. En het was ook niet
helemaal in de maat.... Het concert was in de kerk, en we
ontdekten ook dat het bezoeken van die kerk nu niet bepaald
wordt aangemoedigd. De zeer oncomfortabele harde banken en
stoelen met geheel rechtopstaande leuningen maakten het zitten
niet tot een pretje. En dan te bedenken dat ze vroeger
kerkdiensten hadden die minimaal 2 uur duurden en dat men
meestal 2 keer op zondag naar de kerk ging. Ja, je moet er wat
voor over hebben en dat hadden onze voorouders blijkbaar.
Jaren was Anje Elzinga onze penningmeester. En dat ging prima,
voor ons hoefde het niet anders. Maar zelf besloot ze er nu een
punt achter te zetten en daar hebben we ook weer alle begrip
voor. Anje, bedankt ! Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwe
penningmeester. Gosse de Boer heeft het stokje, c.q.de kas- en de
bankgegevens overgenomen en hij zal het ongetwijfeld ook goed
gaan doen.

Op 2 april hadden we een echte studiedag, vooral i.v.m. het
komende concert op 23 april. Maar voor de onderlinge band is het
ook heel goed. En ook, vooral voor de dames, de mogelijkheid om
tussen de middag even te shoppen. En nadat iedereen tevreden
was hebben we nog een heerlijk Chinees buffet genuttigd,
besprenkeld met de nodige dranken.
Op dezelfde dag hebben onze jeugdleden Tija, Finnie, Jan Jille en
Jelmer ’s morgens hun muzikale kennis weer op kunnen halen bij
het Spavo4Kids in Surhuisterveen. Het afsluitende concert was een
genoegen om naar te luisteren en het was ook een genoegen om
te zien hoe de jeugd zich positief inspant.
Concert 23 april Mei inoar op reis!
We zijn weer terug In Friesland. Eindelijk. Want wat een reis hebben
we gemaakt en wat hebben we veel beleefd. We zijn de hele
wereld rond geweest! Verbaal werden we op een geweldige en
humoristische wijze rondgeleid door het illustere duo Trom (Tseard
Jager) en Pet (Jan Bus). Prachtig zoals zij de landen introduceerden
waarbij ze gelijk het publiek en de muzikanten in de juiste sfeer
brachten. Zij werden ook prima bijgestaan door Gauke van der Mei
die het geluid en het licht en nog minstens honderd andere dingen
regelde en door Annie van der Mei die zorgde voor de kleding en
de schmink. En als muzikanten mochten we het, onder leiding van
onze dirigent Ellis Nijdam muzikaal uitbeelden. We hebben heel wat
moeten studeren, maar het was allemaal de moeite waard.
Ook verscheen er plotseling op het podium een jeugdig
straatorkestje waarbij het voor Wieke de Boer en Mart Geerligs de
eerste keer was dat ze mee konden spelen. De andere jeugdige
muzikanten (Richtsje, Corine, Tija, Finnie, Jelmer, Jan Jille en Jardi)
hebben al wat meer ervaring, maar een reis om de wereld, die
begon in Engeland met een wals en eindigde in Zimbabwe met
echte Afrikaanse geluiden, was voor hen ook nieuw.
Het was een prachtige gezamenlijke ervaring en het was ook heel
mooi dat de zaal vol zat men mensen die, hebben we begrepen,
volop hebben genoten.

Na afloop van het concert, waarbij iedereen dorstig was
geworden, werd het tot laat in de avond onder leiding van dj P.P.
nog heel erg gezellig.
Kijk
voor
foto’s
binnenkort
even
op
onze
website
www.brassbandhalleluja.nl.

______________
Hille Brands, 12 jaar,
woont op de
Smidswei 49
1. Met wie woon je hier?
Met mijn ouders en drie
zussen.
2.Waar ga je naar
school?
Naar het Drachtster
Lyceum, afdeling
Gymnasium.
3. Wat is je mooiste vak?
Engels, want daar ben ik
best wel goed in en de
leraar is wel grappig en
aardig.
4.Hebben jullie ook huisdieren?
We hebben nu nog één haan, we hadden nog een konijn maar
die is doodgegaan, volgens mij had hij zuurstoftekort. De haan is
ook al oud, die zal ook wel niet zolang meer leven.

5. Wat eet je het liefst?
Pizza.
6.Wat zijn je hobby’s? Wat doe je graag?
Gamen en tja…en voetballen, ik speel graag buiten.
7.Er wordt nu wel gesproken over game-verslaving bij jongeren, is
dat waar denk je?
Op zich wel een beetje waar, maar ik weet niet of ze echt
verslaafd zijn.. ja als je het gamen boven andere dingen stelt…
8.Waar heb je een hekel aan?
Klusjes in huis, zoals afwassen en opruimen.
9.Ben je verliefd?
Nee.
10. Stel je wint een miljoen…wat zou je daarmee doen?
Een hele goede computer kopen en lekker veel games. Voor de
rest sparen voor als ik het later nodig heb.
11. Van welke muziek hou je?
Van elektronische muziek en House.
12. Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit denk je?
Succesvol zijn met logo’s maken. Ik ga proberen in de vakantie op
een website logo’s te verkopen. Die ontwerp ik zelf. Ik ben daar
best trots op. Het zijn banners, voor You Tube. Klik je erop dan kom
je op de website.

