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Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?

Wat?

Wie?

15 t/m 22 jan,
19.00-20.00 u.
19 jannewaris
19.30 oere

Nationale Gebedsweek in
de Nije Kompe

Werkgroep Gebed

Boekbesprekking troch
Jaap Klimstra
oer it libben fan Sibbeltsje
Ierlandprogramma
met Piet Herrema/
Bert Otten in de Nije Kompe
Klaverjassen
In het clubhuis

Fryske CPB

2 februari
14.00 uur
10 februari
20.00 uur
2 maart
14.00 uur
3 maart
20.00 uur
10 maart

Ouderensoos
vv. TFS

It Fallaet
Door Ruurd Verbeek
In de Nije Kompe
Klaverjassen
In het clubhuis

Ouderensoos

Mini Wampex

Sportverenigingen
JAC
De Laatste Eer

vv. TFS

22 maart
20.00 uur
9 april

Jaarvergadering
Café Aans
ATB-Toertocht

Wielercomité

17 april
14.00 uur
17 juni

5e Drakoloop

comité

12e Omloop van de
Kompenije

Wielercomité

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

Kopij inleveren

Verschijnt

141 Maart 2017
142 Mei 2017

11 februari
15 april

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
Nieuwjaarswens.
In deze nieuwjaarswens wil ik graag refereren aan de
“lichtjesavond” die gehouden is op 11 december jl. Op initiatief
van Hiltsje van der Brug was iedereen uit het dorp uitgenodigd om
deze bijeenkomst in het Gebouke mee te maken. Doel is stil staan
bij overleden kinderen, recent of in het verleden. In een serene
bijeenkomst hebben we overleden kinderen, maar ook de kinderen
die in uiterst gevaarlijke omstandigheden moeten verkeren
bedacht. Ik wil niet de hele ceremonie na gaan maar wat mij erg
aansprak was dat wij wensen hebben kunnen opschrijven die in de
kerstboom daar gehangen werden. Toen wij enige tijd later via een
kuier deze wensen nog eens hebben gelezen bleek dat veel
mensen elkaar “vrede” toewensen. Daar sluit ik mij graag bij aan.
Vrede voor ons allen in het dorp waar wij wonen. En vooral ook
voor de wereld waarop wij allen vertoeven. Laat ieder vanuit zijn
mogelijkheden daaraan werken.
Platteland.
Wanneer wij spreken over platteland betekent dat niet dat het
land vlak is maar dat er relatief weinig mensen wonen. En dat heeft
zijn weerslag op de voorzieningen in die gebieden. Immers, zo
beweert men, met weinig klanten is het moeilijk voorzieningen in
stand te houden. Zo is ook met mobiele telefonie en glasvezel. Nu
las ik recent in de krant dat de minister eist dat telecomproviders in
de toekomst moeten garanderen dat er ook op het platteland
voldoende dekking komt wat betreft mobiele telefonie. Voor
providers is het duur om in dunbevolkte gebieden masten neer te
zetten. Dat moet dus anders zegt de minister. Het kabinet heeft zich
ook ten doel gesteld dat in 2025 elke Nederlander gebruik kan
maken van een snelle internetverbinding, (glasvezelnet) juist ook in

de buitengebieden. Hierover heb ik eerder bericht in de Barte. Het
snelle mobiele internet is voor de provincie Fryslân geen reden om
af te zien van de moeizame aanleg van glasvezel in de
zogenaamde witte gebieden, waartoe wij behoren. Aan beide
voorzieningen wordt dus gewerkt, aldus de overheid. Voor ons de
vraag hoe snel of langzaam deze voorzieningen voor ons
plattelanders beschikbaar komen.
Informatie.
Dikwijls loop ik tegen het feit aan dat Kompenijster in de
veronderstelling zijn dat PB van te voren door de gemeente op de
hoogte is gesteld van bepaalde activiteiten die zij hier uitvoert.
Bijvoorbeeld het weghalen van de kunststof paaltjes die hier en
daar geplaatst zijn om het verkeer enigszins te regelen. PB was van
deze actie niet in kennis gesteld. Dit betekent dat wij vaak achteraf
navraag moeten doen hoe dingen door de gemeente
georganiseerd worden. Ook het baggeren van de Imerwyk was bij
ons niet bekend. PB doet navraag bij de gemeente om relevante
info van te voren aan ons kenbaar te maken.
Verkeersgedrag.
Een hartenkreet die telkens naar voren komt is de zorg en ergernis
die er is over het te snel rijden met name op de wegen die het
dorp in voeren. Smidswei, de Feart, Knobben/de Dammen,
Klamersreed. Het is niet de ander die dit doet, maar wij zelf ! U leest
het goed, het merendeel van deze hardrijders zijn dorpsgenoten.
Een maximum snelheid van 60 km per uur is op sommige
momenten van de dag al te snel. Het is de instelling waarmee je
deel neemt aan het verkeer. Die 60 kilometeraanwijzing is een
waarschuwing, pas op je rijdt hier zomaar te snel, want er zijn meer
weggebruikers, vooral ook kinderen! Ga bij jezelf te rade!

MFC.
Wol efkes goed om nochris te sizzen dat it idee foar in MFC it
yntegrere plan is fan in nije skoalle, sportseal mei alles der op en der
oan, kantine en doarpshûsachtige romten, sportfjilden. Doel fan dit
plan is de foarsjennings en dus de leefberhied yn ús doarp nei in
heger plan te tillen.
“Het is stil aan de overkant” sjongt men wolris yn it fuotbalstadion.
Sa liket it ek wol mei de plannen foar it MFC. Goed om efkes te
fertellen wat de stappen binne.
Foarjier 2016 ha we de plannen foar in MFC
oerhandige.

by de gemeente

Op 10 okt. 2016 krigen we berjocht fan de gemeente dat wy net op
de “Perspectiefnota” foar 2016 steane. Noch gjin jild dus. It sociale
domein hat in slompe jild nedich, neffens de gemeente. Stiet men
op de perspektiefnota, dan wol de gemeente dat ek útfiere en
letter net sizze moatte it giet dochs net troch.
Op 13 dec. 2016 hawwe wy in petear hawn mei wethâlder van der
Leck en Wim Hokken. Wy hawwe ferdúdliking freeche wat it besjut
om dit jier (2016) noch net op de “perspectiefnota “ te stean. Dizze
mannen ha kenber makke dat de ideeën dy’t wy oandroegen
hawwe harren mear as dúdlik binne. Dat nimt net wei dat we
dochs de folgjende stappen sette wolle:
Op 19 dec. 2016 oerlis mei ôffeardiging skoallekommissje en ús
groep. Mekoar informaerje en plannen meitsje om ús ideeën noch
mear foar it fuotljocht te krijen by de gemeente. Bygelyks it
besykjen yn febr./maart 2017 fan alle riedsfraksjes, oanskowe by it
roune tafelpetear en besykjen fan de gemeenterie.
Op 25 -1-2017 In earste petear mei “Doarpswurk” oer it sykjen fan
subsydzjes en fûnsen.

Bouwkavels.
Tijdens bovenstaand bezoek aan de gemeente hebben we, PB,
ook aangedrongen dat het hoog tijd wordt de 6 bouwkavels aan
de Verlengde Wiksel te koop aan te bieden. In september jl. was
ons toegezegd dat in het najaar van 2016 deze kavels in de krant
zouden komen. Liefhebbers kunnen dan reageren. Tot nog toe is
dat niet gebeurd. Nu de pasgebouwde huurwoningen afgebouwd
zijn en bewoond gaan worden, leek het ons juist nu het moment
om de vaart er in de houden en door te gaan met het aanbieden
van bouwkavels. Het is ook niet voor niets dat bouwbedrijf
Riemersma / vander Molen plannen heeft laten zien op de laatste
ledenvergadering, om nog tien woningen te bouwen naast deze 6
koopkavels. Zij zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente dit
plan rond te krijgen. Zij zien mogelijkheden om deze bouwplannen
te realiseren. De tijd lijkt gunstig en het zou voor het dorp in alle
opzichten een hele opsteker zijn.
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 Anny en Gauke van der Mei de
volgende vraag aan meester Michèl: " Hoe hast de earste periode
op 'e Frissel belibbe, nei in minske libben op 'e Skûle?"
Hieronder het antwoord van Michèl:
Het is kerstvakantie, dus alle tijd om er eens goed voor te gaan
zitten. Ik ben nog maar net begonnen of daar gaat de deurbel.
Jeltsje Veenstra staat voor de deur met een kerstkaart en een
mooie fles wijn. Op het kaartje staat:
"Wy winskje jimme noflike Krystdagen en in moai en sûn begjin fan
2017. Bedankt foar de prachtige Skûle-tiid fan Rienk en Jelle. Wy ha
moaie herinneringen".
Ik heb Jeltsje heel hartelijk bedankt en ben onder het genot van
een glas wijn verder gegaan. Niet alleen de wijn, maar ook de
kaart doet mij goed!
30 Jaar was de Skûle mijn tweede huis. Het kwam vaak voor dat ik
tegen Ietie zei: "Ik ga nog even naar school". Lekker, als iedereen
weg was, even pielen. Wat opruimen, ophangen, weghalen, of
voorbereiden. Ik ben erg van het opruimen, dat geeft kinderen rust.
Ik heb het schoolgebouw, maar ook het onderwijs zien veranderen,
en niet elke verandering is een verbetering.
In deze periode hadden beide scholen natuurlijk al regelmatig
contact,
vooral
over
buitenschoolse
activiteiten
(o.a.
sporttoernooien en feestdagen). Maar de krimp zorgt voor
bezinning en het ouderinitiatief om tot een Samenwerkingsschool
te komen werd dan ook met open armen ontvangen. Voor mij was
de samenwerking onvermijdelijk en noodzakelijk om in ons dorp
een basisschool te behouden. Maanden van overleg volgden en
altijd in een goede sfeer van wederzijds respect en
gelijkwaardigheid.
Geen wijn mixen, maar een nieuwe wijn maken!
We wilden de Skûle-periode wel goed afsluiten en dat is geloof ik
wel gelukt. Op de slotavond heb ik gezegd dat afscheid nemen
'de geboorte van een herinnering is'.
Ik heb veel goede herinneringen bewaard!
Gauke en Anny, als jullie vragen hoe ik die eerste periode beleefd
heb, kan ik alleen maar positief zijn! De vlecht zit stevig.

Op de eerste plaats omdat de kinderen snel gewend waren en de
veranderingen eigen hebben gemaakt. Wij hebben groepjes
kinderen ook gevraagd naar hun bevindingen en ze waren
tevreden met hoe het nu gaat.
Op de tweede plaats omdat het overgrote deel van de ouders
tevreden is. Dat mogen wij opmaken uit een telefonische
vragenronde met alle ouders.
Op de laatste plaats omdat de leerkrachten een hecht team
vormen. In de vele bijeenkomsten hebben we onder meer
vastgelegd hoe we met elkaar omgaan en wat onze manieren zijn.
De basis hiervoor zijn onze kernwaarden veiligheid, respect en
vertrouwen.
Natuurlijk was het wel even wennen: een nieuw gebouw (waar
liggen de punaises?) en allemaal nieuwe methoden. Alle PCBOscholen gebruiken dezelfde methoden, vandaar. We zijn dan wel
geen PCBO-school, maar vallen wel onder hun bestuur.
Het zou overigens wel mooi zijn als één van beide PCBO-logo's op
de gevel vervangen zou worden door een Samenwerkingsschoollogo, dat mis ik nog!
Het meest benieuwd was ik naar de uitwerking van de verschillende
vieringen:
Alle kinderen van de groepen 5-8 zijn naar het jaarlijkse VOOSinterklaassprookje in de Lawei geweest!
Sint Maarten en Sinterklaas verliepen, afgezien van enkele kleine
veranderingen, zoals wij gewend waren.
De Kerstmusical in de kerk vond ik erg geslaagd. De musical was
afkomstig uit de methode 'Trefwoord', die wij gebruiken en die
inspeelt op de verschillende levensovertuigingen. Na afloop even
enkele ouders gevraagd wat zij er van vonden en zij waren dezelfde
mening toegedaan!
"De nieuwe wijn smaakt prima!"
Ik geef het woord aan Wilt Kooistra:
"Hoe kijk jij, als nieuwe voorzitter, tegen het dorpsfeest aan?" En nog
een 2e vraag: "Je maakt geregeld zakenreizen naar bijv. India. Wat
zijn je ervaringen?"

Ingezonden
Gouden jubileum foar oargelist Piet Marinus
Fyftich jier oargelist, begûn yn de Grifformearde
tsjerke, mar no by de PKN gemeente yn Drachtster
Kompenije. Mar Piet is ek in echt doarpsminske en mei dan ek
graach wat betsjutte foar de doarpsmienskip.
En dan noch, alle wiken mar wer, trije koaren dirigeare.
Eins binne we tagelyk by Piet syn hûs. It is ôfpraat mar dochs….it is
him efkes troch’t sin gien. Wat wolst ek, desimber is foar him de
drokste moanne fan it jier.
‘Ik ha krekt efkes gau in pear flinterstrikjes ophelle by De
Ferklaaikoer. Mei de krystkonserten dy’t der oan sitte te kommen,
doch ik altyd it swarte pak oan en dêr heart dan in flinterstrikje by.
Kin ik ek moai efkes in praatsje meitsje mei myn freon Gauke’.
Piet en Gauke freonen, no de measten sjogge dêr tink net frjemd
fan op. Mear as tritich jier ha hja mei de doarpsfeesten tegearre
oplutsen. Tsien revu’s efter de rêch en altyd tegearre besocht der
wat moais fan te meitsjen. Gauke as regisseur, Piet as musikus. Mar
it binne ek beide artysten. As je efkes neitinke dan sjogge jimme se
grif yn gedachten tegearre sitten. Op de leugenbank.
‘In fantastysk moaie tiid’ sa lit Piet witte.
Muzyk meitsje en dirigeare
It hat mei-inoar te krijen. Dirigint wêze sûnder oargel of piano kin
gewoan net. Fanôf sân jier hat hy muzyk makke. Earst oargelles,
mar nei oardel jier is hy al oergien nei de piano. En it blykt dat dit
wol echt syn favorite muzykynstrumint is en dat oant hjoed de dei
ta.
Sa rûn syn 25ste jier wurdt hy de technyske man fan it gelûd by in
gospelkoar. Troch omstannichheden komt hy nei ferrin fan tiid as
dirigint foar dit koar te stean.
Mar minsken, dat falt net ta. Moai sjonge is in hiele keunst en Piet
wist net krekt hoe as hy dat de leden oanleare moast.
Der waard in ‘zanglerares’ ynskeakele en hja kaam op de
repetysjejûnen om it koar op in heger nivo te bringen. ‘Allegearre
goed bedoeld fansels, mar ik tocht dit wol iksels ek dwaan kinne,

en dat brocht my der ta om de de diriginteoplieding te folgjen. Nei
trije jier studearen, meastal yn de wykeinen, mocht ik my
gediplomeard dirigint neame, mei in oantekening foar
gemeentesang’.
En nei dy tiid hat hy net wer sûnder koar west. Yn totaal wol sân
ferskillende koaren dirigearre. Wêrûnder it meast gospel, mar ek
foar in perioade in lanlik Tienerkoar.
Troch sykte fan de dirigint, is Piet dirigint wurden fan Blide Stimmen,
ús tsjerklik mingd koar hjir yn it doarp.
Tsjintwurdich noch twa gospelkoaren. Ien yn Ljouwert, de oare yn
de Wylp. En dy lêste draacht de namme’Sjirelshaddai’ en dat
betsjut ‘Sjong in liet foar de Allerheechste’
‘En dat ynspirearret my altyd wer om troch te gean en moaie lieten
út te sykje, wêryn it Bliid Boadskip besongen en trochjûn wurdt’.
Combo Marinus
Ek no noch wol, mar yn syn ‘jonge jierren’ brûst Piet fan enerzjy.
Neat is him tefolle, dus ek noch mar in Combo oprjochtsje. Mei
broer Henk en noch in tredde persoan hawwe se wol in jier as acht
aktyf west. Se waarden frege foar brulloften en partijen en ek wol
yn grutte feesttinten waard der optreden. En net sa no en dan ris
mar elk wykein wie it raak, en dan meast ek noch wol twa jûnen.
‘Dit wie ek wer in hiele moaie tiid, dêr’t ik mei hiel folle nocht op
werom sjoch’.
Deistich wurk
Foar de measte minsken is it hawwen fan wurk hiel belangryk. Foar
Piet is dit net oars. Mei it hâlden fan wurk is it krekt sa. Oant no ta is it
Piet slagge. Studearre hie hy net it measte nocht oan, want hy wie
en is noch altyd in man dy’t it leafst de hannen út de mouwen
stekt. Piet is 18 jier en hy kriget wurk as ûnderhâldsmonteur by Philips
Drachten. Hy nimt alles wol sa serieus op en hat al gau troch dat hy
byspikere wurde moat.
Om koart te wêzen hy docht alderhande kursussen en wurdt
opliedt ta in hieltyd hegere funksje binnen it bedriuw en sa rint hy
mei it wurk eins alle ôfdielingen lâns en it hiele bedriuw troch. ‘De
ûntwikkelingen by Philips geane altyd troch en dat betsjut dat it
learen eins ek altyd troch giet.’ Piet is no as ‘engineer’ wurksum
binnen it bedriuw Philips.

Koartlyn is Piet 65 jier wurden, fielt him goed sûn en as it in bytsje kin
hopet hy ek hjir de 50 jier fol te meitsjen.
En sa no en dan neist al dy deistige dingen, sleutelje oan auto of
motor en in ritsje mei de soan of freonen troch Fryslân of noch
fierderop, dan sil dat, as alles goed bliuwt, grif goed komme.
Jubileum foar oargelist Piet
Der wurdt net oer praat mar fansels binne der al hiel wat minsken
fan te foarren yn’t spier om dit heuchlike feit te betinken. Snein 27
novimber 2016 is it safier. As it goed is wit Piet fan neat, mar as hy sa
fan efter it oargel de gemeente oersjocht, geane syn gedachten al
in bepaalde kant út. Alle bern en pakesizzers en noch mear famylje
sjocht hy sitten. Mar hoe en wat….. mar ôfwachtsje.
En ja hear oan it ein fan de tsjinst wurdt Piet troch foarsitter Harry
Wedzinga fan achter it oargel wei roppen. Hy komt moai mei syn
frou Maaike op de foarste bank te sitten. Bytsje ûnwennich want dit
is net syn plak
Dêr op’e kreake, achter it oargel, dêr fielt hy him op syn gemak.

Piet, in jonkje fan 7 jier, wennet yn ‘e Kompenije oan’e Smidswei
en syn âlders sizze tsjinelkoar ‘wat jouwe wy dit mantsje mei’.
Heit Gerrit, tige muzikaal, is dúdlik ’hy moat oargelles krije en dat kin
hjir by ús oan hûs, yn de Kompenije’

Sa tocht, sa sein, sa sil it wêze, it giet oan
Piet kriget ien kear yn’e wike les fan dhr.Velzing, hiel gewoan.
Dat lytse jonkje hat wol nocht, sa komme we te witten
Moarns, krekt fan’t bêd, sjocht mem him geregeld achter’t oargel
sitten
De tsjerke hat ferlet fan oargelisten, mem seit ‘ús Piet is yn’t spyljen
net sa min
hy is safier dat hy bêst de gemeente mei it sjongen begeliede kin’
En hoewol Piet noch mar 15 jierren telt, mem daget him út ‘do kinst
it wol oan’
en sa komt Piet achter it oargel te sitten op de betide
sneintemoarn.
Gjin foarspel, Piet jout de toan, dêr giet it hinne en de gemeente
sjongt mar ta
Se binne wol sa bliid dat se in nije en jonge oargelist ha.
Piet, ús earste oargelist, sit meastal achter it oargel, hy is út sicht
Mar hy hat wol in hiel bysûndere rol en docht dêryn syn plicht.
En dan komt de preek, Piet kin efkes fan plak fersitte
Mar oh wat moat hy op syn iepenst wêze dat wol jimme net witte
De beamer-piloat, moat soms yn aksje komme, hy hâldt him yn de
gaten
Mar de foargonger kin ek samar ophâlde mei praten.
It bêste fan de preek, dat ûntgiet him dan wolris in kear
Mar Maaike, jout dat ‘bêste’ oan him troch, dan is dat ek wer klear.
Piet ken de gemeente, hy ken de minsken en is der ien jierdei op dy
dei? Under de kollekte jout hy him wol efkes in ‘lang zal hij leven’
mei Piet as oargelist hâldt ek noch de statistiken fan de tsjerkegong
by.
Elke kear telt hy de sielen dy’t yn de banken sitte, kreas en netsjes
yn de rij. No ja, dy achterste bank, dy hat hy krekt net yn’t fizier
mar dan seit hy tsjin himsels ‘safolle ûngefear’ en hâldt dat foar
wier.
En hjoed nei 50 jier, wêr is Piet Marinus ús oargelist no belâne?
Dat is de fiering fan dit jubileum mei in brede gouden râne!

Piet reagearet spontaan, hy hat wer efkes oant tellen west en seit:
‘hjoed 100 minsken yn de banken en dan noch 25 bern’.
En dan wurdt him in moaie ynliste oarkonde oerhandige en dêrby
in prachtige earepinning. En fansels in bosk blommen. De
gemeenteleden sjonge him noch in spesjaal hjirfoar skreaun liet ta.
En dan binne der foar Piet lokwinsken en foar elkenien is der kofje
mei in lekker stikje oranjekoeke.
Wieke de Boer.
(Foto's Jan Eijer).

Ingezonden
Wereldlichtjesdag 2016 yn Drachtster Kompenije…
Eins wie der yn 2015 al it ferlangst om Wereldlichtjesdag te
organisearjen yn Drachtster Kompenije. Dit jier folslein oan dat
ferlangst tajûn, Wereldlichtjesdag yn Drachtster Kompenije.
Eltse twadde snein fan desimber wurdt Wereldlichtjesdag, de
namme seit it al, oeral op de wrâld organisearre. Troch mei elkoar
kearskes te brânen rûn 19.00 oere wurde alle berntsjes betocht dy’t
hinnegien binne. Al seit jo gefoel dat it net mei, lytse bern mei in hiel
libben foar har, as âldere bern dy’t midden yn it libben steane, as
miskien berntsjes wa’s libbentsje net iens in begjin hawwe mocht…
Troch Wereldlichtjesdag te hâlden en by elkoar te wêzen, troch mei
elkoar in hiele protte kearskes oan te stekken, de twadde snein yn
desimber, meitsje wy mei elkoar de wrâld in bytsje ljochter en
waarmer.
Just dy waarmte, it ljocht mar ek it omtinken docht jo te witten dat
jo yn tiden fan rou en gemis net allinne steane. Dat júst dy lytse
flamkes jo paad wer in bytsje ljochter meitsje meie. Mei
Wereldlichtjesdag it gefoel te krijen dat jo it fertriet en gemis mei
elkoar drage meie, dat wy der foar elkoar binne op de wrâld.
It Gebouke wie prachtich ferljochte mei allerhande kearskes. It
paad derhinne wie oan beide kanten ek ferljochte mei kearskes.
Foaroan by de wei koest sjen dat der wat geande wie yn It
Gebouke, in steantafel mei ljochtsjes stie by de hikke en koest
musyk heare. Der waard al gau troch de oanwêzigen in gaadlik
plakje socht. Dêrnei wie in wurd fan wolkom mei oanslútend in
taljochting oer Wereldlichtjesdag en wat de minsken dy jûn
ferwachtsje koene. Der is in gedicht foardroegen en op seker
momint waarden alle oanwêzigen útnoege om in kearske oan te
stekken oan de grutte kears wêr’ t op neamd stie;
‘Wy bewarje ús leafsten as ljocht yn ús hert’ .
It ljochtsje wat oanstutsen wie kaam yn in candlebag en dy naam
eltsenien wer mei nei syn plak. Wyls de ljochtsjes flakkeren yn de
candlebags op tafel hawwe wy in momint stil west om de berntsjes
dy’t hinnegien binne te betinken.
Under de meldij fan ‘Halleluja’ binne wy mei elkoar nei it hôf rûn,
wat rûnom ferljochte wie mei kearskes en fakkels.
Dêr krige eltsenien de gelegenheid om de candlebag by in grêf
fan in neiste te setten.

By de klokkenstoel is noch in gedicht foardroegen en mochten de
oanwêzigen in winsk op papier sette en dy yn de winskenbeam
hingje. Foar eltsenien wie der in treastpûdsje mei in waxineljochtsje,
in hartsje en fansels de spreuk dy’t ek op de grutte kears skreaun
wie; ‘Wy bewarje ús
leafsten as ljocht yn ús
hert’.
Om wer wat waarm te
wurden
en
nei
te
petearjen
wie
der
waarme poeiermolke mei
wat
lekkers
yn
it
Gebouke.
De
reaksjes
wiene
allegearre hiel posityf,
bygelyks; in weardefol by
elkoar wêzen, net oan it
doel
fan
Wereldlichtjesdag
foarbygien
troch
it
beheind te hâlden, eins
skande dat der net mear
minsken kaam binne wat
hawwe se wat mist en ek
de musyk waard tige
wurdearre.
It wie fijn om dit te organisearjen, ek tankber foar de reaksjes
rûnom. En troch dy reaksjes hoopje ik ek dat der mear bekendheid
komme mei de gedachte efter Wereldlichtjesdag. Ein dit jier, de
twadde snein yn desimber binne Sjieuwke en ik wer fan doel om
Wereldlichtjesdag mei elkoar te organisearjen yn Drachtster
Kompenije.
Ik hoopje fan herte dat ik jo moetsje mei by de twadde
Wereldlichtjesdag yn Drachtster Kompenije, mei mear minsken,
mear ljochtsjes en…
Mei mear ljochtsjes meitsje wy it libbenspaad better te gean, troch
stipe en omtinken foar elkoar, minske wêze yn dizze jachtige wrâld,
efkes stil te stean…stil wêze om de berntsjes oer de hiele wrâld te
betinken.

Ik wol Sjieuwke, Janneke, Johan, Mindert, Arend en Rika tige tank
sizze foar harren help en bydrage oan dizze earste
Wereldlichtjesdag yn Drachtster Kompenije. Yn ien wurd geweldich,
mei elkoar en foar elkoar.
Mei waarme groetnisse, Hiltsje van der Brug – Nicolai
Meitsje ik fuort ek fan de gelegenheid gebrûk om eltsenien te
freegjen om sjem potsjes as grientepotsjes te bewarjen. Sa kinne
wy yn 2017 it hôf noch mear ferljochtsje. De potsjes meie jo by my
op de Wytse Peetswei nûmer 17 bringe, fansels wol ik se ek wol
ophelje, skilje jo dan efkes mei 0610542628.
Alfêst hiel hertlik tank foar de muoite.

Ingezonden
Wer in strjitbyld fuort, fan de Kompenije.
De dea is hurd en kâld,
mar bytiden ek myld en waarm.
It gemis is hurd en kâld,
mar jim meilibjen wie waarm.
Mei in kaartsje, mei in oprjocht miend wurd,
as allinne mar in waarme hândruk,
wolle wy elts tige tank sizze foar it meilibjen,
nei it ferstjerren fan ús mem en beppe.
Anne van der Mei Poppema.
It hat ús tige goed dien.
Wèr’t in lyts doarp grut yn is.
De neibesteanden.

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
Oorlog in Drachtster Compagnie
In de oorlogsjaren 1940 – 1945 heeft er zich in
Drachtster Compagnie heel wat afgespeeld.
Natuurlijk weten wij niet alles en zullen wij ook
niet alles te weten komen maar graag willen
wij zoveel mogelijk over deze tijd te weten
komen. Hierbij hebben wij
uw hulp nodig om weer een
tentoonstelling te organiseren.
Er zijn in Drachtster Compagnie heel wat onderduikers geweest en
graag zouden wij dit een beetje in kaart willen krijgen. Weet u waar
vroeger onderduikers hebben gezeten, of wie onderduikers
hebben gehad? Geef dit dan aan ons door.
Ook spullen uit de oorlogstijd zijn van harte werlkom. Dit kan van
alles zijn van foto's, documenten, of militaire spullen.
Heeft U spullen, die wij kunnen/mogen gebruiken laat het ons dan
weten. Dat kan bij Tseard Jager 06-51042692, of via dit mail-adres
hkdk@hotmail.nl
De volgende spullen zijn dit jaar bij de
Oudheidskamer ingeleverd.
Heeft u nog spullen voor de Oudheidskamer
dan houden wij ons aanbevolen.
U kunt dan contact opnemen met een van
de commissieleden, of telefonisch contact
opnemen met T. Jager 06-51042692
7 videobanden
Koperen tsjettel
Koperen bedstoof
Koedek
Frame pop
Rouwsluier en rouw...
Nederlandse vlag
Groene vaas + flesje
2 oude Bijbels (1863 + 1937)

kv T.F.S.
Tseard Jager & Jan Bus
Tseard Jager & Jan Bus
Tseard Jager & Jan Bus
Henk & Janke Aardema
Rienkje de Boer
Fam. C. Bosma
Gevonden bij oudheidskamer
Roelie Kats

2 pannen + mixer
Imker spullen
Diverse schaven
2 kratten Coca Cola
Graanzeef + boenders
Verduisteringslamp uit de oorlog
Drie tinnen bedkruiken
Emaille pan
Tafelkleedjes + worteldoek
Diverse schoolspullen
Diverse schoolspullen
Div. soorten thee
Div. gehaakte kleedjes

Fam. W. Jager
Henk & Janke Aardema
Henk & Janke Aardema
T. Jager
Ruurd Baron
Ruurd Verbeek
Kerst Bustra
Kerst Bustra
Kerst Bustra
De Skûle
De Wyngert
Erven Anne vd Mei- Poppema
Erven Anne vd Mei- Poppema

Krystmerk by de Aldheidskeamer
Op 7, 8 en 10 desimber 2016 wie der wer in krystmerk by de
Aldheidskeamer.
Mei
prachtige
kryststikjes,
makke troch Appie Heddema,
Richtsje Rozema, Joke Bosma
e.o., útstald yn de nije units en
yn in grutte tinte dy't oan de
units en it hûske festmakke wie.
Foaral jûns wie it in prachtig
gesicht mei alle ferljochting en
fjoerkoeren.
De oanrin fan besikers wie
poerbest te neamen, it wie
kreas waer (gjin hurde wyn en
net te kâld), al mei al wie de
organisaasje goed te sprekken
oer dizze edysje fan de
krystmerk.

Krystmerk by de Aldheidskeamer

Ingezonden
Mini wampex
Op vrijdag 10 maart 2017 wordt er
een miniwampex georganiseerd
door kv en vv TFS en het Jac van
Drachtstercompagnie.
Dit is voor iedereen uit de
Kompenije vanaf 10 jaar (dus ook
volwassenen
kunnen
deelnemen).
Jeugdleden
van
vv
Houtigehage mogen ook mee doen.
Hou jij van een leuke, sportieve uitdaging en durf je het aan om in
het donker een soort speurtocht met hindernissen rondom
Kompenije te trotseren, geef je dan nu snel op.
Een groepje moet bestaan uit minimaal 4 maximaal 6 deelnemers.
(van 10 tot 16 jaar onder begeleiding van 2 volwassenen)
je moet in het bezit zijn van een zwemdiploma.
Deelname is gratis
Opgave voor 1 februari bij:
Wees er snel bij, want vol is vol!

Saskia Kats

Annemiek van der Meulen

06-15098328

06-31493205

saskiakats@hotmail.com

meulenannemiek@hotmail.com

Ingezonden
11 november 2016, weer een stukje afscheid ?
Met mijn familie zat ik op 11 november jl. in het huis van onze
overleden moeder. Een bijeenkomst waar wij met elkaar in het huis
opnieuw hebben beleefd wat voor een fijne ouders wij hebben
gehad. Wij hebben de vele fotoboeken ingekeken en zo kwamen
de mooie herinneringen weer boven, ook die wij in het fijne
Drachtster Compagnie hebben mogen beleven met onze ouders.
Maar ook een praktisch weekend van opruimen.
Ja… en toen ging plotseling de bel. “ Sint Maarten, Sint Maarten de
koeien hebben staarten.” Oh, oh nooit aan gedacht natuurlijk!
Maar ach, de creativiteit die wij onze ouders hebben geërfd heeft
ons
gered.
In
de
voorraadkast
stond
nog
genoeg
overlevingsmateriaal en voedingsmiddelen om uit te delen. De
eerst 4 meisjes aan de deur kregen elk een blikje. De 1e boontjes,
de 2e mais, de 3e soep en de laatste kidneybeans. Je had de
gezichten moeten zien …wat een verbazing en wat een pret.
Alle anderen kinderen die daarna langs kwamen overkwam
hetzelfde. Met bruine bonen in blik, cakemeel, slagroom, koek,
stroop en jam in de hand verlieten zij het erf. Ja, zo had onze
moeder het ook gewild, lekker
lachen en dankbaar zijn voor
wat je krijgt en overkomt. Voor
ons was dit een bijzonder
weekend zo met elkaar.
Mam was lid van het kerkkoor
waar zij het heerlijk vond om
met elkaar al zingend bezig te
zijn. Op Zondag 20 november
jl.
hebben
wij
in
de
Gedachtenisdienst, waar onze
moeder ook in werd herdacht,
een kaarsje kunnen opsteken.
Een mooi gebaar vanuit de kerk en gemeenschap.

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling en kaarten die wij hebben mogen
ontvangen. Namens kinderen en (achter) kleinkinderen
Allemaal bedankt, Fred Cartens. 0515-332199.

Ingezonden
“Ta jo tsjinst”
In onze gemeente functioneert een vrijwilligersgroep die in
noodgevallen - bijv. ziekenhuis / doktersbezoek of medicijnen halen
– hulp bieden aan dorpsgenoten. Omdat coördinator Wietze de
Vries verhuisd is naar Earnewald was er een vacature , echter we
hebben een spontaan aangemelde nieuwe coördinator.
We zijn blij dat Chris Bosma de taak van Wietze overneemt.
Wietze bedankt voor vele jaren inzet voor “ta jo tsjinst” en samen
met Sietske een gelukkige tijd in jullie nieuwe woonstee
toegewenst.

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’
Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten:
coördinatoren:
Ietzen Drost
tel: 0512-341716
Chris Bosma
tel: 0512-342484

Wolkom
Op de Swarte Wyk 30 wenje no Theo en Thea van Son út Drachten.
Theo is produksjemeiwurker by De Jong yn de Gordyk, in fabryk foar
boilers en sa. Thea is beukerliedster yn Drachten.

Wielercomité Drachtstercompagnie
Deze maand gaan we weer van start met de
voorbereiding van een tweetal activiteiten welke dit jaar
op het programma staan. Op zondagmiddag 9 april a.s.
organiseren we als wielercomité de 5de Kompenijster
ATB-toertocht. Dit is een tocht georganiseerd voor en door de
Kompenijster wielerfanaten. Familie en vrienden zijn uiteraard van
harte welkom.
Op zaterdagmiddag 17 juni a.s. organiseren we de 12de omloop
van de Kompenije. Tijdens de omloop komen zowel de heren als de
dames aan de start. Ook is er weer een dikke banden race voor de
jeugd. Dit jaar loopt het parcours niet via de Feart maar via de
Klamersreed. Dit omdat er die dag op meerdere plaatsen in het
dorp open dagen zijn.
Om dit alles weer financieel mogelijk te maken hopen we uiteraard
weer op de steun van onze trouwe sponsoren. Ook rekenen we
weer op de vele vrijwilligers van de voetbalvereniging T.F.S.
Informatie m.b.t. het bovenstaande wielergebeuren is te vinden op
onze website: www.omloopvandekompenije.tk Op de site staan
ook de sponsoren en de foto’s van de 11de omloop van de
Kompenije.
Namens het wielercomité, Pieter Postma.

Turftraperke
____________________________________________
Wij sturen geen Nieuwjaarskaarten meer,
maar wij wensen jullie allemaal een Voorspoedig 2017 toe.
De groeten van Egbert en Harmke Hoekstra.

Toanielferiening Mei Inoar Ien

Nei wer in lange tiid fan repetearjen sette wy no de lêste puntsjes
wer op de i.
Want op 28 jannewaris en 4 febrewaris noegje wy jimme út yn ús
berghotel yn de Eastenrykse Alpen foar it stik:
“Edelweiss”
Skreaun troch Carl Sloteboom en ferfryske troch Abele Krist.
Mei in prachtich moai dekor en ferskillende typkes, kin ik jimme
oanriede om sjen te kommen! Ik siz net tefolle oer de ynhâld fan it
stik. Dat meie jimme sels komme te sjen. En nei it toaniel hawwe wy
fansels wer in moai stikje muzyk foar jimme.
De foarstellingen binne
jûns om 20.00 oere yn
Seal Aans.
Moandei 23 jannewaris
is de generale foar de
skoalbern om 19.00
oere en op tongersdei
26 jannewaris is de tryout om 20.00 oere.

Dit jier hawwe wy ek wer in kofjejûn . Dy is op 25 maart. Yn de
folgjende Barte sil ik dêr wat mear oer fertelle.

Voetbalvereniging T.F.S.
________________________________________________________________________________

Als voetbalvereniging zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen. Bij de senioren zijn we al vanaf begin
december op zoek naar een enthousiaste trainer die onze jongens
twee keer per week wil trainen en hen op de zaterdag in de vijfde
klasse KNVB standaard wil begeleiden. Het profiel van de nieuwe
trainer staat op onze website.
Om het komende seizoen met twee seniorenteams te kunnen
voetballen zijn we op zoek naar spelers die bij ons willen komen
voetballen. We weten dat een vijftal A-junioren en een tweetal oud
leden het komend seizoen bij ons komen voetballen. Dat is
prachtig, maar nog niet genoeg om met twee teams aan de
competitie deel te kunnen nemen. Er zullen nog minimaal vijf
spelers bij moeten komen. Vandaar ook hierbij de oproep om bij
ons te komen voetballen.
Wat betreft het nieuwe seizoen gaat er wellicht zowel bij de jeugd
als de senioren het een en ander veranderen. De competitie voor
zowel de jeugd als de senioren begint pas in het laatste weekend
van september. Verder wil de KNVB met kleinschaligere wedstrijden
het pupillenvoetbal gaan verbeteren en het plezier stimuleren. Dit
betekent o.a. voetballen op kleinere speelvelden met minder
voetballertjes. Dit alles voor spelers onder de 12 jaar.
Lid worden van onze vereniging kan vanaf 5 jaar. Nieuwe leden
kunnen zich op de Pream 4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 0612112554.
Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website
www.vv-tfs.nl
Pieter Postma.

Korfbalclub T.F.S.
Winterfair TFS
Op vrijdag 9 december werd de jaarlijkse winterfair gehouden in en
rondom de kantine van TFS. Na een aantal droge dagen begon
het donderdag 8 december toch een beetje te regenen. Deze
regen weerhield ons er natuurlijk niet van om de tenten op te
bouwen en ons klaar te maken voor een gezellige fair! Het
opbouwteam was binnen anderhalf uur al klaar en op
vrijdagochtend konden we beginnen met alle voorbereidingen.
Dit jaar werden er voor het eerst kerstbomen verkocht op de fair!
Een nieuwe uitdaging, maar erg geslaagd! Men kon kiezen uit
verschillende soorten en maten en onze geweldige verkopers
Wiepie Nijboer en Willem Visser hebben zeker hun best gedaan:
Drachtstercompagnie (en omstreken) is voorzien van mooie
kerstbomen! Naast de kerstbomen was er een levende kerststal
aanwezig, met kleding van de ferklaaikoer. Ook onze kerststukjes
gingen weer als zoete broodjes weg, sommigen al voordat de fair
officieel begonnen was. Daarnaast kon men genieten van heel
wat lekkers: warme chocolademelk, kniepertjes met slagroom,
oliebollen, glühwein, snert en echte TFS-worst. Voor ieder wat
lekkers, want tijdens de fair konden de kinderen ook nog piñatas
slaan voor snoep! En een winterfair is geen winterfair zonder onze
prachtige Kerstman, die met menig mensen op de foto is gezet
door Pier van der Velde. Deze foto’s zullen persoonlijk naar u toe
worden gemaild (indien u uw mailadres heeft genoteerd bij Pier) en
ze komen ook op de site van kv TFS.
Naast onze eigen stands waren er ook weer andere stands gevuld.
Zo stond Sietse Wijbenga van de Fûgelwacht klaar met een echte

vogelquiz, Tsjitske Krans met haar brocante spullen en Jan van
Veen met lekkere broodjes hamburger. Mindert Kats had weer een
mooie filmmontage gemaakt met leuke beelden van het dorp.
Ook was zorgboerderij Het Midden aanwezig, de heer Dijkema
vanuit de Feanster Moune, Anja Bus met allerlei Tupperwarespullen,
en Meina met mooie sieraden. Heliantus Zathe had ook weer erg
mooie kerstdecoraties meegenomen en de Vrouwen Van Nu
hadden zichtbaar hun best gedaan om lekkere spullen te bakken.
Zij schonken hun opbrengst dit jaar aan kv TFS, heel erg bedankt!
Zoals altijd werd er ook een verloting gehouden. De junioren
hadden vooraf al erg goed hun best gedaan met de lotenverkoop
in het dorp en dit zorgde voor een extra opkomt bij de fair. De
prijzen zijn geschonken door de aanwezige stands. Heeft u de
verloting gemist of kon u niet aanwezig zijn? De winnende nummers
staan op de facebook en site van kv TFS.
Al met al en zeer geslaagde winterfair! Iedereen heel erg bedankt
en tot volgend jaar!
Namens de commissie, Jildou van der Vee.

Krijt uw topje
Kerstbiljarttoernooi voor De Kompenije:
In een heropend Café Aans (met dank aan de familie B. Aans)
heeft biljartvereniging Krijt Uw Topje op 15, 16 en 18 december voor
de 28e keer weer het kerstbiljarten kunnen organiseren.
Op donderdag- en vrijdagavond streden 52 biljarters (clubleden en
niet-leden/cafébiljarters) op de 4 biljarttafels om de prijzen in het
libre-toernooi van De Kompenije. Zondag, bij het regionale
driebanden toernooi, waren er 60 deelnemers.

Tijdens het libre-toernooi werd er weer fanatiek gestreden om de
winst met voor sommige deelnemers een verrassend resultaat
(even
thuis
informeren
dat
het
wat
later
wordt).
Vrijdagavond/nacht rond twee uur waren alle prijswinnaars
bekend. De hoogste serie in dit libre-toernooi werd gemaakt door
Geert Borgmeijer, namelijk 14 caramboles.
Twee avonden biljarten resulteerde in de volgende uitslag:
Niet-leden/Cafébiljarters: 1e prijs: Stef van Meerveld
2e prijs: Henk Aardema
3e prijs: Koop Ophuis.
Leden/Clubbiljarters:
1e prijs: Geert Borgmeijer
2e prijs: Aalzen van der Wal
3e prijs: Tom Boeken.
De grote finale werd gespeeld tussen Stef van Meerveld
(gemiddelde 1,14) en Geert Borgmeijer (gemiddelde 1,65). Het
libre-kerstbiljarttoernooi 2016 voor De Kompenije en de door de
biljartvereniging beschikbaar gestelde wisselbeker werd gewonnen
door Geert Borgmeijer.
De kerstbiljarttoernooien zijn ook dit jaar weer mede mogelijk
gemaakt door onze vele sponsoren uit Drachtstercompagnie en uit
de regio.
Dank aan onze sponsoren:
Café Aans; Muds Audio visueel; R. Hiemstra tegelwerken; Dijk
Timmerwerken; Minikraanverhuur J.W. Kats; Partybemiddeling Jan
van der Veen; Voegbedrijf Postma & Nijboer; Bestratingsbedrijf B de
Boer; Bosma Handelsonderneming; Fa. Nijboer Grondverzet &
kraanverhuur; Pluimveebedrijf JW van Koot; Frits Kats Bouwservice;
Bestratingsbedrijf
Paulusma
&
van
der
Veen;
Landbouwmechanisatie- en installatiebedrijf G. Sinnema; Muziekles
De Feart 45; dak-gevel-goot onderhoud Willem van Vulpen; MEJA;
Handelsonderneming Wagenaar; Manuele Praktijk Anna; Jark
Otten – Uitje erbij? ; Voegbedrijf Wouter Kats; Autoschadeherstel
J.Beukema; BOU-MAR, Drachtstercompagnie

PieBro mechanisatie/staalconstructie; Bellezza Haarmode, Ureterp.
Café Sportlust, Houtigehage. De Barbecue Gigant;
HOS Oil, Boelenslaan.
Bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer, Surhuisterveen.
Café/wegrestaurant In de Klaver, Niebert
Noord Scooters; van Ouds Meubelen; Kamsma Schoenen; De Jong
schilders; Werkfactor bedrijfskleding, Drachten
Zadel-/Tuigmakerij Albert Jeensma, Frieschepalen
Biljartvereniging Krijt Uw Topje hoopt ook in 2017 met medewerking
van deelnemers en sponsoren voor de 29e maal de
kerstbiljarttoernooien te kunnen organiseren.
Voor een ieder namens biljartvereniging Krijt Uw Topje een gelukkig
maar vooral een gezond 2017 toegewenst.
Namens het bestuur: Pieter Straatsma, voorzitter.

Verslag regionaal driebanden toernooi.
En dan is het alweer 18 december en tijd voor ons 3-banden
toernooi. Na een moeizame aanloop en nog wat afzeggingen in
de laatste week door ziekte (Albert Jeensma) en drukke
werkzaamheden (Martin v/d Velde), gingen we zondagochtend
om 10.00 uur van start. Althans dat was de bedoeling, ook dit jaar
werden we weer verrast door het wegblijven van deelnemers die in
de eerste 2 rondes waren ingeloot. En dan bedoel ik echt
wegblijven zonder opzegging, heel jammer en zeker zeer vervelend
voor hun tegenstanders die wel op tijd (lees; voor 10 uur !)
aanwezig waren. Hulde voor deze spelers uit Frieschepalen,
Houtigehage en Drachten (onze “Vietnamese” vrienden). Gelukkig
hadden we weer 2 reserves achter de hand die wel kwamen
opdraven, want ook sommige reserves zijn op de dag zelf niet
bereikbaar. Ondanks hun wegblijven ging het tegen 10.30u, na het
openingswoord van de voorzitter, dan echt los. 60 Personen
hebben geprobeerd de wisselbokaal en natuurlijk de eeuwige
roem van ons 3-bandentoernooi te bemachtigen. In de eerste

ronde werden er gelijk al rake klappen uitgedeeld. Sommige
deelnemers hadden gelijk al dubbele cijfers op papier staan. Ook
kwam een score van 7 of 8 caramboles veelal voor, maar lagere
scores voerden de boventoon. Verder viel ons op dat er veel
gelijke standen op papier stonden na 15 beurten. Om-en-om vanaf
acquit is dan de oplossing, de 1ste die mist ligt er dan uit, helaas. Zo
kwam het toch ook een paar keer voor dat iemand met 2-0 of 2-1
winst een ronde verder kwam terwijl een ander die met 6-10 verliest
er uit ligt. Dit overkwam ook onze eigen Tineke de Graaf. Zij haalde
de 3de ronde hierdoor net niet. Het aantal Kompenijster in het
toernooi was in deze ronde aardig uitgedund. Begonnen we met
17 Kompenijsters, in de 3de ronde waren er nog maar 8 over. In het
toernooi zaten nog; Minco Bouma, Piet Straatsma (als reserve
ingevallen), Jan Willem van Koot, Jan Willem Kats, Aalzen v/d Wal,
Pieter Postma, Elias Krans en ik (Henk Bouwer). Helaas was niet
iedereen bij machte om de volgende ronde te halen. Alleen Minco
Bouma en Jan Willem van Koot haalden de laatste 12, 4de ronde,
maar moesten hierin het onderspit delven tegen respectievelijk
Lucas Rietsema uit Fryskepealen (2-4) en Jappie Boersma uit
Noordwijk (10-1). Ook Johannes Otten (de zoon van …) wist de 4de
ronde te halen en zelfs door te stomen naar de laatste 8, 5 de ronde
(6 winnaars 4de ronde aangevuld met de 2 beste verliezers). Zou
Johannes dan dit jaar de bokaal meenemen, nu de winnaar van
vorig jaar er in de 2de ronde al uit lag door verlies tegen Jan Zwama
met 9-8 ! Maak je 8 caramboles en lig je er alsnog uit, tja, jammer
Ton Gevers … Afijn, we waren bij de laatste 8 gebleven, we zagen
nu wel dat de kanonnen uit de 1ste ronde er nog in zaten. Het
leverde mooie partijen op, het waren; Lucas Rietsema tegen Jan
Boonstra (2-7), Hepke Tel tegen Pieter Potjewijd (6-3), Jan Zwama
tegen Jappie Boersma (7-2) en Johannes Otten tegen Dennie v/d
Velde (4-6). Jammer Johannes, volgend jaar beter. De 4 winnaars
zouden gaan strijden om de bekers, vleesprijzen, en natuurlijk de
wisselbokaal. In de halve finale won Jan Boonstra van Dennie v/d
Velde met 12-6, en Hepke Tel versloeg Jan Zwama met 7-5. Helaas
moest Jan Zwama hierna verstek laten gaan i.v.m. opkomende

hyperventilatie en misselijkheid. Hij kon het niet meer opbrengen
om verder te strijden. Wel ging Jan Zwama nog even met een
‘slokje’ naar huis voor de hoogste serie van 6 caramboles. De
literfles werd hem aangeboden door Bonne Aans, van Café Aans.
Een traditie om de hoogste serie te belonen houden wij hiermee in
ere. Door de opgave van Jan Zwama werd Dennie v/d Velde de
winnaar van de 3de prijs. De finale ging tussen Jan Boonstra, alle
jaren als een favoriet voor de eindoverwinning gezien, en Hepke
Tel, ook geen onbekende voor ons 3-banden spelers. Het werd een
mooie, spannende wedstrijd maar halverwege werd duidelijk dat
Jan Boonstra zijn kruit had verschoten in de vorige wedstrijden en
dat de scherpte was verdwenen. Hepke Tel won de finale
overtuigend met 6 tegen 3, Jan Boonstra werd dus 2de. De 3
winnaars kregen een mooie beker en een heerlijke grote
vleesschotel uitgereikt, door de wedstrijdcommissie. Hepke Tel nam
de wisselbokaal in ontvangst maar zag dat het een probleem zou
worden om deze op zijn flatscreen televisie te plaatsen. Maar ja,
overal is een oplossing voor. Na het bedankje van de winnaar sloot
onze voorzitter het toernooi af. Het zit er weer op, 3 dagen biljarten
in café Aans behoort weer tot het verleden. Alle deelnemers en
sponsoren bedankt, want zonder hen is er geen toernooi mogelijk.
Café Aans bedankt voor de gastvrijheid. Wij als wedstrijdcommissie
en bestuur van Krijt Uw Topje kunnen weer terug zien op een zeer
geslaagd “kerst” biljart toernooi.
Met sportieve groet, Henk Bouwer (Bestuurslid KrUT)

Ingezonden
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft in
Drachtstercompagnie € 724,15 opgebracht.
Met de opbrengst werkt het Diabetes Fonds
aan betere behandelingen en genezing van
diabetes. Hartelijk dank allemaal! S. Bosma.

Ouderensoos
We hebben op 15 december een gezellige kerstviering gehad. Bij
het welkom memoreerde voorzitter Piet Vlieg het overlijden van
Murk Roodbergen. Hij was 28 jaar de partner van Aaltje Boomsma.
Hij was al lange tijd ernstig ziek en verbleef in De Lijte in Ureterp. Een
afvaardiging van het bestuur heeft de crematie bijgewoond. We
condoleren Aaltje met het verlies.
Er is een programmaboekje met de teksten van kerstliedjes en we
zingen met begeleiding van de piano. Er zijn kerstverhalen en de
zaal is feestelijk versierd.
Aan het eind van de middag worden we verrast door het optreden
van een aantal leden van “Halleluja”, die kerstmuziek ten gehore
brengen.
De bijeenkomst van 5 november over het nut van bewegen voor
ouderen krijgt een vervolg: In januari gaat een aantal ouderen
o.l.v. een fysiotherapeut wekelijks bewegen. Mochten er
dorpsgenoten zijn die mee willen doen, dan graag opgeven bij Piet
Vlieg, tel. 341075
Op 5 januari 2017 begroeten we elkaar met een nieuwjaarsborrel,
gevolgd door een maaltijd en op 2 februari 2017 genieten we van
een optreden van Piet Herrema en Bert Otten met een
“Ierlandprogramma”.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Graag opgeven bij de
secretaris
Elly van Dijk, tel. 341517.

Uit de school geklapt
Zoals u van ons gewend bent, volgen hier weer een aantal
berichten uit onze Samenwerkingsschool van de afgelopen 2
maanden:
11 november: SintMaarten
Op vrijdag 11 november vertrok om half 6 een grote optocht van
kinderen met versierde lampionnen en hun ouders, voor een
wandeling door ons dorp onder begeleiding van het korps. Zelfs
SintMaarten was aanwezig. Om een uur of 6 keerden de kinderen
weer terug op het schoolplein, waar een lekkere traktatie klaar lag.
Daarna nog even de deuren langs en met een zak vol snoep weer
huiswaarts.

5 december: Sinterklaas op de Frissel
Zou hij ook dit jaar weer komen? En zou hij de nieuwe
Samenwerkingsschool kunnen vinden? In spanning stonden de
kinderen om half 9 op het plein te wachten en ja hoor, precies op
tijd zagen we de Sint en zijn 2 Pieten in de verte aankomen. Maar

wat was dat nou? Waarom gingen ze eerst naar de doarpswinkel?
Het bleek dat de Sint niet gerekend had op zoveel kinderen en
voor de zekerheid werd er nog maar wat extra pepernoten
ingeslagen! Nadat de Goedheiligman welkom was geheten,
bracht hij eerst een kort bezoekje aan de peuters van juf Cilia.
Daarna naar de kleuters van juf Eva, altijd een mooi gebeuren,
voor de kinderen én de Sint! Na een uur zaten de kinderen van
groep 3 van juf Afina al vol verwachting klaar. Nadat de Sint de
cadeautjes had achtergelaten, kon hij aan zijn laatste bezoekje
beginnen: groep 4/5 van juf Nynke. Ook hier veel vrolijke kinderen!
Maar ja, Sinterklaas heeft het deze dagen heel druk, dus na een
kort strooimoment in de groepen 6 en 7/8, moest hij helaas weer
vertrekken. Tot volgend jaar Sinterklaas!

22 december: Kerstmusical
Na slechts 3 weken oefenen stonden de kinderen er klaar voor: de
eerste gezamenlijke Kerstmusical. 'Een kind van goede wil'.
In de stad Goedewille leven de mensen langs elkaar heen en doen
niets meer samen. Dan is het moeilijk om het Kerstfeest te vieren!
Eerst moeten de mensen elkaars goede eigenschappen
ontdekken. De kinderen maken deze zoektocht mee: ben je bereid
het goede te willen, er het beste van te maken?

De zoektocht duurde ruim een uur en daarna stond er buiten een
tent klaar met o.a. warme chocolademelk. Een zeer geslaagde
avond!

Namens de collega's van de Frissel, Michèl.

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
We hebben weer aan heel wat activiteiten mee kunnen doen. En
ook hebben we zelf 2 concerten georganiseerd.
Het begon met het spelen tijdens Sint Maarten. Daarna volgde de
altijd weer spectaculaire en spannende intocht van de andere
heilige, Sint Nicolaas, die na de tocht nog gezellig met ons bij de
bar aanwezig was. Wat een gewone man is dat toch.

Op 26 november hadden we een dubbelconcert met de
brassband uit Damwoude, mooi aan elkaar gepraat door de heer
Verbeek. Het was een geslaagde avond met veel mooie muziek,
een verloting en een bijdrage van de jeugd. Die kon daarin zelf
laten horen hoe goed ze al kunnen spelen. Je moet het maar
durven! Maar voor Mart (met heit Alex), Wieke, Finnie, Corine,
Richtsje en Tija was het geen enkel probleem. En Jardi en Aaldert
vulden het prima aan toen we met elkaar speelden.
Op de avond van dit concert
bevielen ons lid Mirjam en haar
Gerard samen van een prachtige
dochter, Hanna. En ze maken het
alle 3 gelukkig heel goed. We
gaan er van uit dat er weer een
toekomstige
muzikante
bij
gekomen is. Hanna heeft al even haar opwachting gemaakt in de
kerk, op het scherm via de beamer.
Onze dirigente Ellis Nijdam heeft aangegeven dat ze aan het eind
van dit jaar bij ons stopt als dirigente. We moeten dus op zoek naar
een nieuwe dirigent(e). Dat zal vast wel weer lukken, we zijn een
gezellige club en we doen ons best om een bepaald niveau te
halen, maar we hoeven niet naar de kampioensdivisie. We
hebben bovendien op dit moment een zo goed als complete
bezetting en dat is ook belangrijk. We missen alleen nog een
slagwerker. Dus ben je slagwerker en voel je er wel iets voor om bij
ons te spelen, kom dan eens geheel vrijblijvend langs op een
repetitie op donderdagavond. Extra pluspunt bij ons : de nazit is
ook altijd heel gezellig.
Op 15 december hebben we gespeeld bij de Kerstviering van de
bejaardensoos. Het was verrassend om te constateren hoe lenig,
snel en in het goede ritme een aantal “bejaarden” nog om konden
gaan met de sleigh bells. We eindigden samen met het zingen en
spelen van We wish you a merry Christmas and a Happy New Year.
En dat wensen we u natuurlijk allemaal toe.

Op 18 december hadden we ons Kerstconcert met natuurlijk weer
deelname van de jeugd van De Frissel, o.l.v. meester Klazenga en
van de jeugd van ons muziekkorps. Jan Jille kon zich daarbij op het
slagwerk en als solist op de sleigh bells ook weer even laten horen
en dat ging prima. Wieke en Finnie hadden het druk, ze speelden
mee en zongen ook mee met hun school. De jeugd er zo actief bij,
zowel zingend (je stem is ook een instrument) als spelend geeft
altijd een extra dimensie.
Dit
jaar
hebben
we
de
dienst
op
Kerstavond
in
Drachtstercompagnie weer begeleid, hebben we op Eerste
Kerstdag om 6 uur u weer prettig wakker gemaakt met prachtige
Kerstmuziek en hebben we daarna de dienst in Boelenslaan
begeleid.
En dan is het nu even tijd voor rust en voor het zoeken naar en
vinden van een nieuwe dirigent.

______________

Marten Buisman 10 jier,
wennet op De Pream 18
 Nei welke skoalle giest?
Ik gean nei de Frissel en ik
sit yn groep 6.
 Wat is dyn leafste fak?
Begripen lêze. Want fragen by de tekst fyn ik leuk, dêr bin ik goed
yn. En gym.

 Ha jimme ek hûsdieren?
Ik krij der wol ien! Yn de krystfakânsje, in hamster, iets oars mei net.
 Wat binne dyn hobby’s?
Hiele folle: op myn laptop, kuorbalje, lêze… ik lês elke jûn. Ik lês
Geronimo Stiltonboeken. Kinst der net echt om laitsje mar sommige
binne wol spannend.
 Wer hast in hekel oan?
Oan pesten en oan fuotbal.
 Bist ek ferliefd?
Nee.
 Wat wolst letter wurde?
Earst profkuorballer en as dat net lukt dan wol ik yn in restaurant
wurkje, mar…dan wol ik wat meitsje! Net ôfwaskje!
 Wat moast der foar dwaan om in profkuorballer te wurden?
Ik moat dan hiel goed ferdedigje kinne, goed by it jonkje as famke
bliuwe, goed fier sjitte kinne, en hurd rinne en trúkjes.
 Stel dû bist ministerpresident, wat soest feroarje wolle?
Minsken dy't earm binne wat mear jild jaan. En probearje dat der
gjin rúzje mear is.
 Hoe kin it noch better/moaier yn de Kompenije?
Dat iederien op sport kin as se wolle. Dat der genôch jild foar is.

Agenda PKN
___________________________________________________________
15 januari

9.30 uur

Gemeenteviering met Elza Postma

22 januari

9.30 uur

kerkdienst met Ds. G.J. Arensman,
Drachten

29 januari

9.30 uur

Kerkdienst met Dhr. G. de Kok,
Groningen

5 februari

9.30 uur

Heilig Avondmaal met Ds. J. de Kok,
Diever

12 februari

9.30 uur

Gemeenteviering

19 februari

9.30 uur

Kerkdienst met Ds. G. Postma,
Wâlterswâld

19 februari

19.30 uur

Taizéviering met Ebele van der Veen
met een gelegenheidskoor uit
Rottevalle/ Drachtstercompagnie

26 februari

9.30 uur

Kerkdienst met ds. P. Tönjes, Drachten

5 maart

9.30 uur

Kerkdienst met Mevr. I. Baron,
Bakkeveen, gevangenispastor

5 maart

19.30 uur

Wereldgebedsdagviering met
Henk Bijma

12 maart

9.30 uur

Kind School Gezinsdienst

19 maart

9.30 uur

Fryske tsjinst met Drs. T.R.A. Simonides

Wat zie je bij 1? Vul het woord van boven naar beneden bij 1 in.
Klaar? Welk woord zie je in de zwarte balk? Succes!

