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In dit nummer








Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 23 december bij:
Michèl Houwen, it Heechfean 12

e-mailadres :
michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"Wat is der oan de hân Kompenijsters?
Der wurdt safolle foar jim organisearre,
mar jim litte neat fan jim hearre!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
11 november
20.00 uur
17 novimber
19.30 oere

19 november
Vanaf 13.00 uur
2 december
20.00 uur
7/8/10 des.
13 desimber
18.30 oere
15 december
14.00 uur
15/16 dec.
19.00 uur
Café Aans
16 december
20.30 uur
18 december
10.30 uur
Café Aans
18 december
15.30 uur
30 december
Vanaf 18.30 uur

Wat?
Klaverjassen
in het clubhuis

Wie?
vv. TFS

Mefr. Faghafaci, Peize
fertelt har libbensferhaal.
Yn 1990 hat hja mei trije
bern de flecht nommen
fanút Iran. Mannen ek
wolkom!
Sinterklaasintocht
bij het Gebouke

Fryske CPB

Klaverjassen in het clubhuis

vv. TFS

Krystmerk bij de
Aldheidskeamer

St. Aldheidskeamer
Dr.Kompenije

Krystjûn mei de frouljusferiening, mei in breatafel

Fryske CPB

Kerstviering

Ouderensoos

Kerstbiljarttoernooi
Drachtstercompagnie
(opg. Aalzen/Bestuur)

Krijt uw Topje

Vrijwilligersavond
in het Gebouke

De Laatste Eer

Regionaal
driebandentoernooi
(opg. bij bestuur)

Krijt uw Topje

Kerstconcert PKN-kerk
(met jeugd en samenzang)

Brassband
Halleluja

Oudjaarsbingo
in het Gebouke

JAC

JAC

31 december
14.00 uur
5 januari 2017
10.30 uur
15 t/m 22 jan,
19.00-20.00 u.
19 jannewaris
19.30 oere
17 april
14.00 uur

Carbidschieten
op het trainingsveld

vv. TFS

Nieuwjaarsborrel
met maaltijd

Ouderensoos

Nationale Gebedsweek in
de Nije Kompe

Werkgroep Gebed

Boekbesprekking troch
Jaap Klimstra
oer it libben fan Sibbeltsje
5e Drakoloop

Fryske CPB

 Wij nemen geen complete jaaragenda's op in de agenda.
Meerdere data kun je beter als 'Ingezonden' kopij insturen.
 Het is wellicht raadzaam na te gaan of het wenselijk is kopij van
3, 4 maanden oud nog in te sturen....
 Geen losse vellen graag. Maak gebruik van de site!
 Graag alle kopij op tijd aanleveren als Word-document.
Prijzen advertenties in de Barte:
De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(januari t/m december) zijn:
1/4 pagina: € 40
1/2 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

Kopij inleveren

Verschijnt

140 Januari 2017
141 Maart 2017
142 Mei 2017

23 december
11 februari
15 april

14 januari
4 maart
6 mei

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
Najaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang.
Woensdag 30 november.
Aanvang 20.00 uur in ’t Gebouke.
Na de pauze: R.Riemersma met zijn visie op
verdere woningbouw op plan Súd.

Drachtstercompagnie, een swingend dorp.
Nou ja, daarmee wil ik maar zeggen dat er de afgelopen
maanden toch wel wat opzienbarende dingen zijn gebeurd.
Neem nou de opening van de samenwerkingsschool “de Frissel”.
Met veel gerucht, liederen en toneel is toch goed voor het
voetlicht gebracht dat na de zomervakantie we in het dorp één
school hebben waarin de beide “oude” scholen zijn
samengevlochten.
Met
recht
een
samenwerkingsschool.
Fantastisch om te zien hoe alle leerlingen in optocht door het dorp
liepen om aandacht te trekken voor deze bijzondere gebeurtenis.

Ook het toneelstuk op het plein liet goed zien hoe het vroeger soms
ging tussen verschillende scholen maar ook hoe het eigenlijk ook
kan. Voor het dorp is het heel belangrijk dat de beide scholen deze
stap hebben gezet. Immers in het dorp blijft een basisschool,
belangrijk voor ouders en toekomstige inwoners. De naam de Frissel
zegt genoeg. Twee scholen inéén gevlochten. Beiden een andere
kleur maar zodra het gaat draaien worden kleuren omgetoverd tot
één kleur. Mooi verwerkt in het nieuwe logo. Alle goeds toegewenst
voor leerlingen en leraren.
Of de opening van ús doarpswinkel. Wat stond de winkel en
daarmee het dorp door deze opening in de aandacht. Omrop
Fryslân en SBS6 waren van de partij om verslag te doen van alle
activiteiten. Door het inschakelen van een showband werd het een
feestelijk geheel. Naast velen die kwamen kijken en Cor en Kerstin
feliciteerden met deze opening, ontbrak de wethouder niet. Hij
verrichtte de openingshandeling. Het lijkt een geslaagde formule
om cliënten van de zorgboerderij taken te geven in de winkel. En
de herfstfair mogen we niet vergeten. Veel verenigingen, clubs en
bedrijfjes kregen de mogelijkheid om zich te presenteren. Goed om
te zien hoe mooi alles was aangekleed. En veel bezoekers. Kortom,
Cor en Kerstin hebben samen met hun medewerkers er alles aan
gedaan om deze opening te laten slagen. Veel succes gewenst
met zorgboerderij en winkel. En dat was ik bijna vergeten, ook hier
geldt weer dat er voor het dorp een voorziening, de winkel,
behouden is gebleven.
Of de opening van de nieuwbouw aan de Wiksel. We wisten al dat
er gebouwd zou worden. Maar nu hebben we met elkaar de
opening meegemaakt. Ook weer een feestelijk geheel. Met
partytenten, koffie en koek werden we welkom geheten. Riemer
Riemersma heeft namens de bouwgroep Riemersma van der
Molen de ceremonie geopend met een toespraak. Wethouder Jos
van de Horst heeft, nadat ook hij had gespeecht, samen met
Riemer de bouw officieel geopend. We mogen blij zijn dat deze
bouwgroep het particulier initiatief heeft genomen om dit plan tot
uitvoer te brengen. Van de mevrouw van de catering vernam ik
dat er veel mensen op de been waren. Dat maakte ze wel eens
anders mee. Hulde voor de Kompenijsters.

Riemer Riemersma en Sietse van der Molen succes met de bouwerij
en wellicht praten we eens weer.
Glasvezel.
In de vorige Barte heb ik heel enthousiast melding gemaakt van de
komst van “breedbandinternet” op het platteland. We zouden in
het najaar info-avonden kunnen verwachten over deze zaak. Niet
dat het van de baan is, maar er is vertraging. Wat ik in de krant las
zijn er juridische haken en ogen bij met name Europese
regelgeving. Even geduld alstublieft.
Fietscrossbaan
Jonges en famkes. Der wurde hûzen bout yn it nije plan. Dér leit in
hiele bult grûn. As jim de skep en de crossfiets meinimme kinne jim
dér omraak krosse tink ik. Sstt, net fierder fertelle hjer.
Bezoek B en W op 19 september.
Burgemeester van Bekkum, vergezeld van wethouder van der Horst
en onze contactpersoon Sytze van der Weij, hebben samen met
het bestuur van PB enkele locaties in het dorp bekeken. Dat
hebben we gedaan op de fiets. Met elkaar fietsen geeft een
ontspannen sfeer. De locaties die we bekeken hebben zijn actueel
te noemen. Het terrein van het voormalig woonwagenkamp en de
ontwikkeling daarvan riep bij ons vragen op. Het bouwplan aan de
verlengde Wiksel was een opsteker. Even op het plein gestaan bij
"de Frissel”. Bij het gebouw van de voormalige “Skûle” stilgestaan.
Wat zal er met dit gebouw gebeuren? Het sportcomplex bezocht
als zijnde de toekomstige locatie van een eventueel te realiseren
MFC. We hebben het geheel een vervolg gegeven in het
Gebouke. Onder het genot van koffie met wat lekkers hebben we
deze en andere zaken de revue laten passeren, o.a. het tekort aan
bepaalde type woningen. Wellicht is het de moeite waard de
najaarsledenvergadering te bezoeken waar één en ander ook
aan de orde zal komen. Rest mij nog wethouder Nieske Ketelaar,
onze eerst aangewezen contactwethouder, van harte beterschap
te wensen. Zij is helaas voor langere tijd niet inzetbaar in haar
functie.

Nou hebben we in Drachtstercompagnie in korte tijd de
burgemeester en twee wethouders over de vloer gehad. Je zou
zeggen, nou kunnen ze op het gemeentehuis niet meer om De
Kompenije heen.
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 stelden Chris en Griet Bosma de volgende vraag
aan Anny en Gauke van der Mei: "Hoe gaat het met jullie hobby's,
het toneel en de Ferklaaikoer?
Hieronder het antwoord van Anny en Gauke:
Chris en Griet tank foar jim fraach yn’e Barte nr. 138.
Jim freegje nei ús hobby’s. Wat my oanbelanget giet it fierder as
samar in hobby. It is mear in soarte fan libbenswize. Al 53 jier bin ik
no al in beoefener fan it amateur toaniel yn Fryslân en fansels ek
krekt like lang lid fan Mei Inoar Ien.
Yn deselde tiid, tagelyk ek noch mear as 25 jier lid fan Us Nocht yn
Drachten. Wêr't ik op it gebiet fan it spyljen fan toaniel it measte
leard ha, omdat we dêr gauris ûnder beropsregisseurs spilen.

Mei beide ferienichingen ha ik, sa’t ik it sels belibbe ha, prachtige
rollen spile mei faak geweldiche spilers. In ûnderfyning mei hiel
bysûndere minsken, dy oantinkens pakt net ien my wer ôf.
At je in winterskoft mei elkoar dwaande binne, dan wurde je hast in
bytsje famylje, omdat je mei it selde dwaande binne, en dat is wat
moais op’e planken delsette foar ús publiek. En dat publiek is it net
altyd mei ús iens, wat de kar fan’e stikken oan belanget, mar de
measte tiid sit dat lokkich wol goed.
Fysiek koe ik sa’n 15 jier ferlyn it net mear opbringe om op de
planken te stean. Dat wie wol efkes in domper mar lokkich woe
Mei Inoar Ien my wol as regisseur. Dêr hie ik de lêste 35 jier al wat
erfaring mei op dien troch op de kofjejûn de ienakters te
regissearje. Wat geweldich moai wurk is, mar ek al in kear in grut stik
en fansels 35 jier lang om de 3 jier de Revu ’s fan ús doarpsfeest
regissearje. Fan Sheila Smeding krige ik doe in kursus sels study
'regissearen', dêr hie ik doe in protte tiid foar omdat ik net wer oan
it wurk kaam.
Sa at in bekende Nederlanner ea sei , elk neidiel hat syn foardiel .
Dit winterskoft bin we no alwer dwaande mei myn 14de stik, dat de
titel fan 'Edelweiss' , hat. It bestjûr en de lêskommisje binne hjir
ferantwurdelik foar.
Wat ik hiel wichtich fyn is dat wy mei in bulte nocht en wille sa’n
winterskoft dwaande binne, mar tagelyk wol it alderbêste út ús sels
helje. En dat dogge we mei 11 spilers en 6 minsken dy’t altiid foar ús
klear stean foar de ombolgen.
Foar it dekor kin ik altyd rekkenje op Mindert en Imme, lûd en ljocht
Wim, ynstekster Henny, bysûnder skilder wurk Remko, muzyk
Hanneke en dan fansels de frou dy’t myn winsken op it gebied fan
klaaiïng, oanklaaiïng en sminken altyd tot yn de púntsje útfierd. Wy
binne in echt team sûnder wat te sizzen wit sy faak al wat ik graach
sjen wol, mar dat is dan ek net sa’n wûnder want it is myn eigen
Anny.

Dan meie wy ek noch spylje op in toaniel wêr't de measte amateur
toanielselskippen jaloersk op binne, ik neam it dan ek altyd ús lytse
Lawei. Kafee Aans, in moaie seal, mei ús eigen lûd en ljocht
ynstallaasje, en wêr't wy ek altyd repeteare kinne, en altyd de
meiwurking krije om wat moais fan ús toaniel te meitsjen.
No begrype jim ek werom ik in tige lokkich man bin, tagelyk kin ik it
folgjende noch kwyt.
Dit jier ha wy wer in echte klucht foar jim, wy sels ha mei de
repetysjes al in geweldich soad wille.
Saterdei 28 jannewaris en 4 febrewaris 2017 sille wy wer op’e
planken stean dus net stinne mar hinne!
Jim sjogge wol in hobby wêr't ik net sûnder kin en wol, salang ik elke
kear noch lear en ik de spilers noch wat leare kin, dan wol ik wol
regissearje bliuwe, al komt der fansels altyd in tiid dat it ophâld.
Mar foar earst geane we lekker troch. Chris en Griet, ik ha jim
fraach oan my besocht út te lizzen , jim moatte it der mar mei
dwaan. Fr. gr. Gauke.
No myn antwurd op jim fraach:
1995 it begjin fan de “De Ferklaaikoer”. Allerearst wat hjir oan
foarôf gie.
Yn 1966 krige ik mei Gauke ferkearing, hy wie doe al in pear jier lid
fan Mei Inoar Ien. Dus doe al gek fan toaniel, dan kin je better mar
ien ding dwaan, ek lid wurde en dan je paad fine binnen dy
feriening.
Earst mar es in pear kear spylje, dat foel my net ta, doe mar es in
kear ynstekster west, ek dat befoel net.
Doe yn de sânticher jierren, koest by de feriening fan it amateur
toaniel ( no it Staf ) noch in sminkkursus dwaan, dat ha ik doe dien.
Dat wie yn Ljouwert, earst yn de Koperen Tún ûnder lieding fan
Rommert Talman, letter de ferfolgkursus fan Jaap Visser yn de
kapperskoalle ek yn Ljouwert.
Doe gie it de goeie rjochting út, fûn hielendal myn draai doet
Gauke mei de regy fan de revu begûn en ik de ombôlgen die.

Sminke en klean sammelje. Dat klean sammeljen gie earst nij it
souderke boppe by ús op de wurkpleats.
Dat waard op it lêst fiersten te lyts en wat doch je dan. Fuort… as..,
wy hiene in loads njonken ús hûs. Yn 1995 ha wy dus de loads leech
makke, isoleart, kachel der yn en klear makke foar de ferklaaiklean.
Trienke hat in moai boerd foar my makke mei “De Ferklaaikoer”der
op.
Dêr koe in hiele bulte yn, tocht ik doe, mar de measten dy’t hjir wol
es west ha witte wol dat it aardich fol hinget mei ferklaai klean
foaral bedoelt foar toaniel, mar ek eigen kréaasjes , wat oerbliuwen
is fan in revu as fan in toanielstik. Hjiryn ha ik hielendal myn draai
fûn, de regiseur jout oan wat fan soart type ien wêze moat en dan
mei ik myn gong gean, moat it wol es wat oanpasse mar meast
slagget it wol.
Foaral mei Gauke is it noflik wurkjen, wy kinne der wol es tige lang
oer kedieze wat no eins de rolfiguur oan ha moat. Mar meastal
fiele wy elkoar krekt oan en witte mei -ien wat it wêze moat. En dan
krûp ik efter de naaimasine, as it net yn de ferklaaikoer hinget.
En wat ik altyd it allermoaiste fyn, der is noait in spiler dy’t
protesteart wat hy oan ha moat, dat meitsje ik fan oare ferienings
yn de Ferklaaikoer wol es oars mei.
Yn 1996 binne wy ek mei de yntocht fan Sinteklaas begûn, dat is
altyd in lyts feestje. It is lyts begûn ,mar kin no al in bulte Pieten yn in
knap pakje klean delsette.
Tink wol es wurd ik hjir hast net te âld foar, mar bin in pear wiken lyn
mei Sinteklaas nei Grins nei “Frans Koopal haarwerken” west, no
mefrou Koopal hat ús sels holpen, sy sit al 51 jier yn it fak en docht it
noch hieltyd mei folle oerstjûging, foaral de Sinteklaas ôfdieling is in
lust om nei te sjen. Ik fielde my krekt in bern yn in suurtsje winkel. Sy
hat twa oeren mei ús dwaande west. Dus de âldman is der wer
klear foar en ek de Pieten, ha ek noch in nij pak foar de poatiche
Piet makke, wêr’t hy tige wiis mei is, kom 19 november mar te sjèn.

Soe der yn de Kompenije ien wêze dy’t skielk de “de ferklaaikoer”
oer nimme wol?
Ús bern ha it wol besjoen, want der moat wol oan ûnderhâld dien
wurde, sa as naadsjes naaie, knopen oan sette, ritsen ferfange en
foaral waskje en strike, mar as je it moai fine is dat net sa slim.
Chris en Griet dit is myn antwurd, freonlike groetnis Anny.
Wy binne wol nijsgjirrich hoe as Michèl de earste periode op’e
Frissel belibbe hat, nei dat hy in minske libben op’e Skûle mei hert
en siel syn fak útoefene hat.

Ingezonden
Ouderensoos
Op de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen begon de
voorzitter na het welkom met een droevige mededeling:
Ons lid, Elly Cartens – Rijnbout, is op 5 oktober overleden.
Ze was 88 jaar.
Zij woonde al ongeveer 30 jaar op het Heechfean en was een
bijzondere, creatieve vrouw. Ze was jarenlang leidster van een
volksdansgroep, zette zich in voor meisjesscholen in Afghanistan,
maakte prachtige schilderijen, schreef gedichten en was zeer
muzikaal. Ze hield van mensen. Ze bleef positief, ondanks de
moeilijkheden in haar leven. Na een langdurig ziekbed was haar
geliefde man Fred overleden en ze moest ook al 3 van haar 8
kinderen missen. Enkele maanden geleden moest ze een zware
operatie ondergaan en het herstel ging moeizaam. Er bleken
verdere, nare behandelingen nodig en dat wilde ze niet meer.
In het bijzijn van haar kinderen is ze vredig heengegaan.

Ons leven gaat verder en na deze herdenking genoten we van de
dia’s en verhalen van ex–boswachter Jacob Bijlsma, die in het
“Goddelease Tolhûs” woont bij Broeksterwoude. Hij toonde ons de
grote verschillen tussen vroeger en nu en legde uit waarom het
behoud van ons prachtige coulissenlandschap zo belangrijk is. Wij,
ouderen, werden aangemoedigd om zoveel mogelijk de natuur in
te gaan met open ogen en open oren. En om dan onze
kleinkinderen mee te nemen. Het is goed om bijvoorbeeld de
namen van bomen te kennen en vogelgeluiden te onderscheiden.
Dan geniet je zoveel meer.
Op de volgende bijeenkomst op 3 november zal onze
plaatsgenote Jeldou Klamer ons vertellen hoe wij door bewegen
op een prettiger manier oud kunnen worden.
En op 15 december vieren wij Kerstfeest met veel gezelligheid,
verhalen en muziek. We gaan ook zingen, want van zingen word je
blij en het is bovendien goed voor je longen!
Alle ouderen van ons dorp zijn hartelijk welkom! Graag even
melden bij de secretaris van het bestuur, Elly van Dijk, tel. 341517.

Kulturele Kommisje
Kulturele jûn, freed 4 novimber…
It is spitich bêste minsken mar ús Kulturele jûn fan 4 novimber
oansteande kin troch omstannichheden net trochgean, de doar
fan kafee Aans bliuwt ticht…
Sa spitich foar alle minsken dy’t harren opjûn hiene en fansels
hartstikke sneu foar ús allegearre.
Wy hoopje dan ek dat wy oankom’ jier mei nije moed in Kulturele
jûn organisearje kinne en wer in berop op jimme dwaan meie om
der wer in noflike jûn mei syn allen fan te meitsjen. It duorret al in set
mar tagelyk hâld de tiid gjin skoft.
Sille wy mar sizze, oant oankom’ jier…?
Ut namme fan Pleatselik Belang fan Drachtster Kompenije
besteande út: Anny, Maeike, Sietze en Hiltsje

Ingezonden
Hurdrinne yn de Kompenije.
Op paasmaandag 17 april wordt al weer de 5e Drakoloop
gehouden. De afstanden zijn weer 3 of 6 of 9 kilometer in ronden
door het dorp. We kondigen het tijdig aan zodat iedereen de
gelegenheid heeft om zich optimaal voor te bereiden. Zoals altijd is
er voor deelnemers en publiek een gezellige after-party.

Ingezonden

De droom om samen de kinderen te begeleiden, samen de
kleinkinderen te zien opgroeien, samen oud te worden, is
vervlogen. We moeten nu verder zonder mijn lieve man, onze
zorgzame papa en onze trotse opa.
De overweldigende en hartverwarmende belangstelling tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van
Hermen Gérard de Groot
is ons tot grote steun geweest, waarvoor onze oprechte dank.
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen
geliefd was.
Susan de Groot
kinderen en kleinkinderen

Oktober 2016

Ingezonden
Ús Fleurke
Fleurke,
as ik fuortgean
sjochst my nei
do leist foar it hûs
do bist wach
ast my wer hearst
bist yn’t hok foardat ik der bin
wy groetsje elkoar
ik neam dyn namme
dyn sturt wispelet
do sjochst my oan
en ast it rêde kinst
joust my in slik
do trouwe Fleurke
it bart nea wer
do bist der net mear
ik mis dy Fleurke
dyn baaske

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’
Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten:
1e coördinator:
Wietse de Vries
tel: 0512-342765
2e coördinator:
Ietzen Drost
tel: 0512-341716

Ingezonden
Oprichting collectief voor particulier natuurbeheer
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) richt een collectief
op voor particulier natuurbeheer. Directe aanleiding is wijziging van
regelgeving, waardoor het aanvragen voor subsidies voor
particulier natuurbeheer alleen nog bij een gecertificeerd collectief
kan die meer dan 75 hectare grond beheert. Het agrarisch
collectief NFW heeft de kennis en kunde in huis en heeft daarom in
overleg met de Stichting Particulier Natuurbeheer Noardlike Fryske
Wâlden besloten hiervoor een collectief op te richten.
De
overheid
stimuleert
het
beheer van natuur
door particulieren
met
subsidie.
Daarvoor is het
nodig
dat
(agrarische) grond
wordt omgezet in
grond met een
natuurbestemming.
Per 1 januari 2017
verandert
de
subsidieregeling Natuur en Landschap. Aanvragen hiervoor kunnen
dan niet langer individueel worden ingediend bij de provincie
Fryslân, maar alleen nog via een collectief. De vereniging NFW richt
nu een collectief voor particulier natuurbeheer op, zodat de
vereniging dit als dienst aan de leden kan aanbieden.
Efficiëntie
Volgens Attje Meekma, voorzitter van de NFW, heeft het bestuur
om verschillende reden ervoor gekozen om naast het collectief
voor agrarisch natuurbeheer ook een collectief voor particulier
natuurbeheer op te richten. “De combinatie tussen beide vormen

van natuurbeheer zorgt binnen onze organisatie voor efficiëntie.
Daarnaast neemt de natuurkwaliteit in ons gehele werkgebied in
Noordoost-Fryslân op deze manier toe. Wij kunnen met het nieuwe
collectief onze leden ontzorgen. Verder komen we tegemoet aan
de behoefte van natuurbeheerders om zich aan te kunnen sluiten
bij een betrouwbare partij zonder winstoogmerk.” Meekma stelt
verder dat het nieuwe collectief goed past bij de huidige
organisatiestructuur en de activiteiten van de vereniging. “Ook ons
bureau in Burgum is er klaar voor alle administratieve processen
goed op te pakken voor de leden”, aldus de NFW-voorzitter.
Informatie
De NFW heeft onlangs een informatieavond in Burgum gehouden
waarbij particuliere natuurbeheerders zijn geïnformeerd over de
ontwikkelingen. Meekma: “Heeft u deze avond gemist of wenst u
informatie over de veranderingen van de regeling per 1 januari
2017, of over de mogelijkheden van deelname aan het collectief
voor particulier natuurbeheer, dan kunt u contact opnemen met
het bureau in Burgum.”
Met vriendelijke groeten, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Postadres: Kantoor NFW, Postbus 24, 9250 AA Burgum
Bezoekadres: Florynwei 3, 9251 MP Burgum
Telefoon: 0511-548596
Email: info@noardlikefryskewalden.nl
Website: www.noardlikefryskewalden.nl

Ingezonden
Uit de kleren voor De Friese WIJlanden
Kunstenaars Joris Collier en Gerdie de Jong fotograferen mensen
‘Puur Natuur’
De Friese WIJlanden is door naar de publieksronde voor de
verkiezing van ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland. Kunstenaars
Joris Collier en Gerdie de Jong brengen dit oer-Hollandse
cultuurlandschap onder de aandacht door vrijwillige modellen
‘puur natuur’ te fotograferen.
De modellen worden naakt, maar groen beschilderd in een
weiland gefotografeerd. Met hun actie willen de kunstenaars de
verbintenis tussen mens en natuur verbeelden. Dat past bij het
verhaal van De Friese WIJlanden; een landschap dat de ‘mienskip’
maakt, beheert en ontwikkelt.
Water, weiden en wouden
In De Friese WIJlanden bundelen het Nationaal Park De Alde
Feanen en de Nationale Landschappen Noardlike Fryske Wâlden
en Zuidwest Fryslân hun krachten. Het samenspel van natuur en
cultuur heeft hier een rijk historisch erfgoed en een grote diversiteit
aan ecosystemen opgeleverd: water, weiden en wouden.
De Friese WIJlanden telt maar liefst zeven Natura-2000 gebieden,
met Nationaal Park De Alde Feanen als centrale parel. En er is
meer: weilanden met agrarisch natuurbeheer, fiets- en
wandelpaden door bossen en open land en een fijnvertakt
netwerk van houtwallen, elzensingels, vaarten en sloten. Meer
informatie staat op www.friesewijlanden.nl.
Stemmen via site en sms
Vanaf nu tot en met 31 oktober kan er op De Friese WIJlanden
gestemd worden via www.mooistenatuurgebied.nl of via een sms
met de tekst NATUUR (spatie) 03 naar het nummer 1008. De vier
winnaars worden op 31 oktober bekendgemaakt. Elk van deze vier

gebieden mag tot maximaal €300.000,- besteden aan eigen
ambities.
Modellen gezocht
“De Nationale Landschappen en het Nationaal Park vormen een
prachtig en uniek landschap”, zegt Gerdie de Jong. “Dit prachtige
gebied verdient meer bekendheid.” De kunstenaars zijn nog op
zoek naar vrijwilligers die zaterdag in het weiland willen poseren.
“Tot nu toe hebben zich 14 mensen aangemeld. Daar zijn we heel
blij mee, maar het zou mooi zijn als er nog 20 tot 30 mensen
bijkomen”, vertelt Joris Collier. Aanmelden kan via joris@jcollier.nl.
Koeienproject
De twee kunstenaars zijn onder meer bekend van het
“Koeienproject” uit 2015. Toen werden acht Friese dames als een
koe beschilderd en in een weiland gefotografeerd. Met dat project
werd aandacht gevraagd voor het belang van koeien in de wei.

Turftraperke
____________________________________________

Voor de vele blijken van medeleven , betoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve zorgzame partner

Hendrik Anne Schuil
wil ik u, mede namens de overige familie heel hartelijk bedanken.
Lia van den Berg
De Feart 34

Ingezonden
Kerstverkoop op het Zuider Stee te Drachten.
Zaterdag 10 december 13:30 tot 16:30

Het lijkt misschien een beetje
vroeg maar bij ons op het Zuider
Stee zijn we al weer weken bezig
met het maken van de mooiste
dingen voor onze jaarlijkse
kerstverkoop.
We nodigen u dan ook graag uit
om te komen kijken en kopen.
U kunt ons vinden op het Zuid 28a te Drachten.

Ingezonden
Beste collectanten en dorpsgenoten
Langs deze weg wil ik alle collectanten en de gevers hartelijk
bedanken voor jullie inzet en bijdrage voor het Fonds verstandelijk
gehandicapten. In Drachtstercompagnie heeft de collecte in 2016
€ 681,50 opgebracht.
Hartelijk dank, Marian Bijma

Ingezonden

Mini Wampex
In het voorjaar van 2017 wordt er een mini-wampex georganiseerd
door de sportverenigingen en het JAC uit ons dorp. Dit is voor
iedereen uit Kompenije vanaf 10 jaar. Ook de leden van v.v.
Houtigehage mogen meedoen. Een wampex is een soort
speurtocht met obstakels door de weilanden in het donker.
Opgave kan in groepjes van 4-6 personen. Jeugd tot 16 jaar met
begeleiding. Dit kan bij:
Annemiek v/d Meulen
06-31493205 /
meulenannemiek@hotmail.com
of Saskia Kats
06-15098328 /
saskiakats@hotmail.com
Meer informatie volgt.

Wolkom
Op de Tsjerkebuorren 12, wenje no Griet van der Tuin en Douwe
Wassenaar. Hja komme út de Westerein.
Douwe hat altiten yn it leger tsjinne en Gryt wie horecaûndernimmer.

Ingezonden

Beste Kompenijsters,
Zoals
beloofd
even
een
berichtje uit Nij Beets. Bij ons
afscheid vorig jaar oktober,
mochten wij van jullie een
royaal bedrag ontvangen waar
wij een tuinset van konden
kopen. Het zijn zelfs 2 tuinsets
geworden. Zie bijgaande foto's.
Nogmaals hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten, Bouke
en Grietsje Haverkamp.

Toanielferiening Mei Inoar Ien
_____________________________________________
De Kompenije

Sûnt 1894

e-mail: toaniel.meiinoarien@hotmail.com

Goeie toanielfreonen,

De simmer sit der wer op en de earste repetysjes binne wer begûn.
Mei dit jier alve spilers. Fiif mannen en seis froulju. Sie spylje dit jier
foar jimme:
"Edelweiss”
Skreaun troch Carl Slotboom en ferfryske troch Abele Krist.
De spilers binne; Tseard Jager, Jan Bus, Bonne Postma, Alfred
Maychrzak, Jan vd Veen, Hiltsje vd Brug, Wietske Talsma, Marjan vd
Mei, Trienke Reitsma, Antje Elzinga & Jeanette Boersma (gastspiler).
Er wurd repeteard op moandei- en woansdeitejûn en fiel jim frij om
ris lâns te kommen.
It stik spilet him ôf yn Berghotel Edelweiss yn de Eastenrykske Alpen.
De útfiering sil wêze op 28 jannewaris en 4 febrewaris 2017 dus
skriuw it yn jim bûsboekje.
OPROP NIJE LEDEN KOFJEJÛN
Yn Maart 2017 wol de toanielferieniging “Mei Inoar Ien” wer in
oantal ienakters opfierre.
Liket it dy wat ta om ek by de toanielferieniging te spyljen, dan bist
fan herte wolkom! De rollen binne noch net ferdield, dus ast wolst
dan kinst yn 2017 dyn debút meitsje.
Wy binne op syk nei minsken tusken de 12 en 50 jier.
Opjaan kin by: Tseard Jager 06-51042692
toaniel.meiinoarien@hotmail.com

Voetbalvereniging T.F.S.
________________________________________________________________________________

Het winterseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat
onze jeugdige voetballers straks weer in de zaal gaan voetballen.
Wat betreft het veldvoetbal loopt de najaarcompetitie ten einde.
De E1 en D1 pupillen wonnen de eerste wedstrijden met meer dan
20 doelpunten verschil en zijn inmiddels op eigen initiatief in een
hogere klasse ingedeeld. Voor hun zal de najaarcompetitie iets
langer duren. Wat betreft de B-junioren zitten we krap in de spelers.
Mede daardoor wordt er vaak midweeks gevoetbald. We zijn dan
ook op zoek naar spelers van 15-16-17 jaar die dit team willen
komen versterken.
Wat betreft de senioren hebben we de opgaande lijn weer te
pakken. Wekelijks zijn er meer dan 16 spelers op de training en ook
bij de wedstrijden zijn er constant 15 spelers aanwezig. Tot op
heden is er door ons dan ook nog geen enkele wedstrijd afgelast
(iets wat vorig jaar regelmatig gebeurde). Ook qua resultaat zijn we
niet ontevreden. De spelvreugde is terug en dat biedt hoop voor
de toekomst. Mooi om te zien is ook dat er bij de 45+ weer een
paar oud-gedienden komen trainen. Wellicht worden deze
komend jaar weer lid. Lid worden van onze vereniging kan vanaf 5
jaar. Nieuwe leden kunnen zich op de Pream 4 aanmelden bij Bert
Nijmeijer, tel. 06-12112554.
Wat betreft de activiteiten naast het voetbal zijn we intussen weer
gestart met onze maandelijkse klaverjasavond. De data van de
komende klaverjasavonden staan in de agenda van deze
dorpskrant. Verder organiseren we op 31 december weer het
traditionele carbidschieten. Uiteraard staan dan de oliebollen weer
voor u klaar in ons fraaie clubhuis.
Alle informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website
www.vv-tfs.nl Pieter Postma.

Fûgelwacht
Wellicht heb ik jullie in een eerder schrijven al eens verteld dat wij
een duiventil op het erf hebben. De afgelopen jaren hebben daar
met goed resultaat holenduiven (blaudôkes) gebroed. Dit jaar
echter hebben ze in het voorjaar wel de duiventil geïnspecteerd
maar van nestelen en broeden is het niet gekomen. Maar wat ik in
de maand september per toeval ontdekte was dat de til wel in
gebruik was. Niet door
vogels
maar
door
Hoornaars. In de til zitten
drie
ronde
openingen,
twee onder en eentje
boven.
De
bovenste
opening is helemaal dicht
gemetseld met “was”. Een
klein vlieggaatje is open
gelaten.
Overigens aan de achterkant hebben ze ook een opening
gevonden die gebruikt wordt als vlieggat. Nu had ik al gelezen dat
er dit jaar door klimatologische omstandigheden weinig wespen
geconstateerd waren, maar des temeer Hoornaars. De hoornaar is
aanzienlijk groter dan een wesp maar hij lijkt er wel op. En hij heeft
de neiging om inderdaad zijn “nest” te maken in nestkasten.
Misschien is het jullie al eens opgevallen. De hoornaar kan wel
steken maar alleen wanneer je hem in het nauw brengt. Er wordt
beweerd dat wanneer je hoornaars op je erf hebt, dat er dan geen
wespen komen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik laat ze rustig
zitten, bij nachtvorst gaat de kolonie dood op de bevruchtte
moederdieren na. Die gaan volgend seizoen op zoek naar andere
locaties. Een andere waarneming vond ik ook wel de moeite
waard om te vertellen. Het begon met het vinden van uilenballen.
Dat is niet zo merkwaardig maar wel wanneer je die vindt in een
tuin midden in de Tsjerkebuorren in Drachtstercompagnie.

Na enig speurwerk bleek dat een ransuil zijn rustplaats had gekozen
in een boom aldaar, aan de weg dus.
Later bleek dat er
steeds
twee
ransuilen
zaten.
De
ransuil
kenmerkt
zich
door
twee
“hoorntjes“ boven
op
zijn
kop.
Eigenlijk zijn het
oorpluimen
die
naar
boven
steken.
Bij navraag is mij duidelijk geworden dat ransuilen wel vaker hun
rustplaats zoeken in bewoonde gebieden, iets wat je eigenlijk niet
zou verwachten. Overigens is het uitpluizen van uilenballen best
interessant . Het vertelt ons veel over het voedselpakket van de uil.
Het zal je niet verbazen dat je veel restanten van muizen vindt. Veel
muizen betekent dat er veel jongen groot gebracht kunnen
worden. Andersom geldt dat vanzelfsprekend ook.
Tot slot: Fietsend
langs
de
Folgersterleane
hoorde ik een
aantal
dagen
achtereen
een
getik,
wat veel
weg had van een
ijzer op ijzer geluid.
Alsof
werklieden
bezig waren iets
aan te brengen.

Bij nadere inspectie bleek een specht bezig het vlieggat van een
nestkastje groter te maken. Tenminste dat veronderstel ik. Omdat
het nestkastje waarschijnlijk van vrij hard materiaal was gemaakt
was de herrie te verklaren en had de specht geen kans om zijn
bedoeling tot een goed einde te brengen. De grote bonte specht
roffelt tegen bomen om zijn voedsel, torren, larfjes onder de schors
te vinden. Hij heeft voorkeur voor zacht hout.
Des te merkwaardiger dat deze specht nogal volhardend was om
aan of in deze nestkast voedsel te bemachtigen.
Uitslag vogelkwis bij de herfstfair op 8 oktober.
Van de honderd ingevulde formulieren waren er twaalf foutloos. Uit
deze twaalf is J.Koehoorn uit Ureterp als winnaar getrokken. Hij
ontvangt als prijs een nestkastje.

De juiste antwoorden:
1. De kolibri legt in verhouding met zijn eigen lichaamsgewicht
het grootste ei.
2. De kip gaat ’s avonds op stok om haar eigen veiligheid.
3. De zwaluw die broedt in de “swelletille” hier is de huiszwaluw.
4. De Kiwi is de vogel die niet kan vliegen.
5. Struisvogelpolitiek is doen alsof je iets niet ziet, de kop in het
zand steken.
Namens de fûgelwacht: Sietse Wijbenga.

Ingezonden
Opsporing verzocht- NIET WEGGOOIEN
Wie kan mij helpen? Ik ben op zoek naar oude ansichtkaarten,
foto’s, boeken en krantenknipsels van/over Drachtster Compagnie.
Wie heeft deze nog op zolder of andere plaats liggen en er niets
meer mee doet?
Mocht dit het geval zijn en wil je dit afstaan, neem contact op met
mij en je maakt mij erg gelukkig.
T. Jager. Smidswei 4, tel: 06-51042692.

Uit de school geklapt
Als ik dit schrijf is het herfstvakantie. We werken nu 7 weken samen
en de grote lijnen van de samenwerkingsschool zijn zichtbaar.
Kinderen en leerkrachten zijn gewend aan de werkwijze en de
telefoon wordt opgenomen met "Goedemorgen, de Frissel, met...".
Alles went snel. Zo ook de verschillende activiteiten. Een selectie:
Op 22 september
vond er op het plein
een
miniconcert
plaats van 'Broken
Brass' als start van
een
nieuw
muziekproject
op
school. Het was nog
vroeg,
maar
de
opzwepende muziek
zorgde er voor dat
stilzitten er niet bij
was!
Broken Brass

Op 4 oktober was het werelddierendag en wij schonken daar
aandacht aan met een heuse dierenkeuring:
Kinderen mochten hun huisdier meenemen om te laten keuren
door 4 keurmeesters, t.w. Trieneke Folkerts, Jan de Boer, Sietse
Wijbenga en Kees van der Meulen. Volgens de keurmeesters zagen
de dieren er gezond en blij uit. Na afloop waren ook zij blij, want ze
kregen als dank een knuffel!
Een
dag
later
begon
de
Kinderboekenweek met dit jaar als
thema 'Voor altijd jong'. Kinderen
mochten als opa en oma verkleed op
school komen. De leerkrachten
konden natuurlijk niet achterblijven en

om kwart over 8 kon je zien hoe zij er over een jaar of 35 uit zouden
zien. Dat de meesten dan nog lenig zijn, bleek wel uit het dansje
dat zij opvoerden.
Veel echte opa's en oma's
kwamen de dagen erna op
school om over hun jeugd te
vertellen. Ook was er weer de
gebruikelijke voorleeswedstrijd,
die
op vrijdag 14 oktober
afgesloten werd met de
bekendmaking van de winnaar
volgens de deskundige jury,
bestaande uit 2 leerkrachten
en 2 kinderen. Dit jaar mag
Jacco van der Veen de titel
dragen. Gefeliciteerd.
Namens de collega's, Michèl.
Pake Willem bij groep 1/2

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'
Onze vereniging heeft 678 leden en is daarmee de grootste
vereniging in ons dorp. De kinderen van onze leden zijn t/m 17 jaar
automatisch lid. Om in aanmerking te blijven komen van de
voordelen van het lidmaatschap, zal de jongere zelf lid van onze
vereniging moeten worden. Dit kan door zich aan te melden bij
onze ledenadministratie, Corry Keuning 0512-342912.
Om ons ledenbestand overzichtelijk te houden is het belangrijk dat
leden bij geboorte van hun zoon of dochter de naam van het
desbetreffende aspirant lid aan ons doorgeven. Verder geld in zijn
algemeenheid: bij een eventuele adreswijziging graag het nieuwe
adres aan onze ledenadministratie doorgeven. Dit bespaart ons
het nodige zoekwerk.
Tot slot namens onze vrijwilligers een oproep aan de mensen die
hun hond uitlaten langs de begraafplaats. Regelmatig vinden we
er hondenpoep. Bij het opruimen van de bladeren is dit geen
pretje……. Daarom het verzoek uw hond elders uit te laten of
tenminste de poep van uw hond op te ruimen.
Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze
website www.dledrachtstercompagnie.nl.

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

Namens het bestuur, Pieter Postma

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 6 september hebben wij gespeeld tijdens de rouwdienst van
ons erelid Freek de Vegt. Wij hebben in hem een zeer meelevende
oud-muzikant verloren. De herinnering zal blijven aan hem als mens,
als muzikant en aan de heerlijke roomsoezen en prachtige verhalen
waarop hij ons trakteerde als hij op de repetitie kwam en ook bleef
tijdens de nazit. Het geeft een goed gevoel dat wij zijn laatste
wens, waarbij hij de nummers aan had gegeven waarvan hij graag
wilde dat wij ze zouden spelen, konden vervullen. Er werden
kaarsjes aangestoken tijdens de dienst en Alex heeft dat gedaan
namens het muziekkorps.
Ons (bijna) oudste lid Jan de Boer liet ons en vooral zijn familie
schrikken met een zeer plotselinge opname in het ziekenhuis
vanwege een hartinfarct. Tijdens de rouwdienst voor Freek speelde
hij nog gewoon mee maar de volgende dag moest hij plotseling
worden gereanimeerd. Na wat interne reparaties lijkt het nu
gelukkig weer goed te gaan.
Wat de meesten van ons ons hele leven niet lukt lukte Richtsje de
Boer (13) in haar nog zo prille leven al 2 keer. Een paar jaar geleden
was ze te zien op Omrop Fryslan terwijl ze reed op een door haar
zelf zo goed als tam gemaakte koe. Dat haalde zelfs de landelijke
TV in het programma van DWDD. Op 26 september was ze weer te
zien bij Omrop Fryslan, nu met een door haar, met behulp van o.a.
heit Gosse, keurig opgemaakt kalf tijdens een kalverkeuring. Het
zag er prachtig uit. Een vijfde plaats was nu haar deel, maar een

volgende keer gaat ze voor een hogere klassering. De hele familie
was er bij en die was zo trots als een pauw. En terecht !!

Richtsje in 2013
Bonnenboekjes met kortingsbonnen.
Ook dit jaar houden we weer deze actie. Dus we komen ook weer
bij u langs en vragen u of u een boekje wilt kopen. Meer dan 1 mag
natuurlijk ook. Het boekje kost € 5,- maar dat kunt u gemakkelijk
weer terug verdienen als u gebruik maakt van de kortingsbonnen.
En u kunt het natuurlijk ook, met een passend gedicht, cadeau
geven aan iemand tijdens b.v. Sinterklaas. Een zeer origineel
cadeau. Zijn we niet bij u aan de deur geweest of hebben we u
niet thuis kunnen treffen ? Een telefoontje naar Jan de Boer,
telefoonnummer 342307 is genoeg, dan zorgt hij dat u alsnog een
boekje kunt kopen.
Kerstconcert.
Op zondagmiddag 18 december houden wij weer ons
Kerstconcert. Daarbij heeft de jeugd natuurlijk weer een aandeel
en u kunt ook meezingen bij de liederen voor samenzang. Houd
deze middag dus vrij en kom allemaal naar de PKN-kerk. Er zal van
te voren ook weer poeiermolke, koffie en thee zijn en een
Kersttraktatie. De aanvang van het concert is 16.00 uur, vanaf
15.30 uur bent u van harte welkom. Wie er verder aan meewerken
is op dit moment nog niet bekend, raadpleeg daarvoor later onze
website.

______________
Jan Jille de Boer, 10 jier,
wennet op De Goudberch 4.



Mei wa wennest hjirre?

Mei heit en mem, Richtsje, Wieke,
Nikita en Marije.


Nei welke skoalle giest?

Ik sit no op de Frissel, yn groep 8. Ik
wol letter wol nei it Liudger oan de
Raai, mar ús mem wol my nei it
Gomarus ha.


Wat is dyn leafste fak?

Gym.


Ha jimme ek hûsdieren?

In hele protte! Einen, piken, kninen en in hûn en in kat.


Wat binne dyn hobby’s?

Fuotbalje, drumme in bytsje, game.


Wer hast in hekel oan?

Wachtsje, oprûmje en skoalle!


Wat soe men op skoalle oars ha/dwaan moatte?

In Pannakooi op it plein, saaie fakke skippe, mear sportfakken,
leuker musyklessen mei instruminten want no is it mear ferske sjonge.


Bist ek ferliefd?

Nee, och ja ik bin it al in kear in bytsje west.Mar ik fyn famkes dy’t
fan dy tutsjes binne net leuk.


Wat wolst letter wurde?

Earst proffuotballer en as dat net lukt dan plysjeagint.

lân?

Stel dû bist ministerpresident, wat soest feroarje wolle yn ús

Dat elkenien sporte kin.Dat der mear natoer komt, mear bisten en
beammen net kappe.Gjin nije hûzen mar âlde opknappe!


En wat soest dwaan mei 1 miljoen?

In moaie auto keapje, foar letter. En leuke games en in grutte
fuotbaolgoal.
Wat ik oerhâld jou ik oan natoer- en sportorganisaasjes. Oké, ik jou
ek wol wat oan heit en mem hear, om’t sy sa goed foar my
soargje!

Ingezonden
Beste dorpsgenoten,
De collecte van de kankerbestrijding heeft dit jaar in ons dorp €
964,16 opgebracht.
Namens de kankerbestrijding willen we iedereen die hieraan een
bijdrage heeft geleverd hartelijk danken.
Ook alle collectanten bedankt voor jullie inzet.
Hotske Paulusma en Jantsje Veenstra.

Agenda PKN
___________________________________________________________
6 november 9.30 uur
13 november 9.30 uur

Kerkdienst met Ds. G. J. Röben, Heerde
Interactieve kerkdienst

20 november 9.30 uur

Gedachtenisdienst met Gotse Stienstra

27 november 9.30 uur

1e advent kerkdienst met Mw. Ds. A. E.
Veerman – van Dijk, Oudega

4 december 9.30 uur

2e advent Heilig Avondmaal met Mw. Ds.
Y. Riemersma – Beintema

11 december 9.30 uur

3e Interactieve kerkdienst

18 december 9.30 uur

4e advent kerkdienst met Ds. J. J. Sleen,
Surhuisterveen

24 december 19.30 uur

Kerstnachtdienst met medewerking van
Martin Dol en het Korps

25 december 19.30 uur

Kerkdienst 1e kerstdag met Ds. J. de Kok,
Diever

26 december 10.00 uur

Kinderkerstfeest,

31 december 19.30 uur

Oudejaarsavonddienst met Mw. Ds. J.
van de Brink-Dekker, Ureterp

1 januari

10.00 uur

Nieuwjaarsdienst met Petra Nicolai

8 januari

9.30 uur

Kerkdienst met Mw. R. van Gulik –
Renooy, Leek

15 januari

9.30 uur

Interactieve kerkdienst

KRYSTMERK
by de Aldheidskeamer
Fallaetswei 17 Drachtster Kompenije

woansdei 7 desimber
19.00–21.00
tongersdei 8 desimber
15.00-21.00
sneon 10 desimber
10.00–15.00
prachtige kryststikjes
gesellige krystsfear binnen & bûten
waarme dranken
mei wat lekkers derby

Jeugdactiviteitencommissie
Vrijdag 7 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse filmavond van
het J.A.C. Deze keer was de film voor de bovenbouw. De opkomst
was boven verwachting, van de 46
kinderen die een uitnodiging hadden
gekregen waren er 38 daadwerkelijk ook
gekomen! Super! Op het programma stond
de film: Big Hero 6. Het actievolle komedieavontuur introduceert Baymax, een sympathieke hulprobot die een
speciale band krijgt met het wonderkind Hiro Hamada, uitblinker in
robottechnologie. Wanneer het noodlot toeslaat , belanden de
twee in een gevaarlijk avontuur in de straten van San Fransokyo. Na
drie kwartier was er tijd voor wat drinken en een zakje chips! Aan
het einde van de avond veel positieve reacties. Voor ons een
geslaagde avond! Groeten van het J.A.C.

www.sfkdrachtstercompagnie.nl
twitter: @SFKDraComp
info@sfkdrachtstercompagnie.nl
OLIEBOLLEN ACTIE bij SFK !!
Stond u vorig jaar ook met de handen in het
haar? Geen oliebollen meer te koop in
Drachtstercompagnie!
Voor dit jaar lossen wij van SFK dit probleem
voor u op. Tussen 15 en 22 december komen
onze leden graag uw bestelling noteren wanneer ze huis aan huis
door Drachtstercompagnie gaan. De bestelling dient bij opgave te
worden betaald in verband met de inkopen die we moeten gaan
doen. U kunt oliebollen, krentenbollen en appelflappen bestellen.

