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"De paadwizer kin straks  

wer besjen lije? 

Dan moatte wy der wol  

'De Frissel' by krije"! 
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 Verenigingsnieuws 
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 Voor de jeugd 
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Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 
 
 
 
 

Wanneer? Wat? Wie? 

10 maart 

17.00 uur 

Mini Wampex Sportverenigingen 

JAC  

16 maart 

14.30 oere 

Peaske-blom-stikje meitsje Fryske CPB 

17 maart 

20.00 uur 

Vrijwilligersavond 

in 't Gebouke 

Plaatselijk Belang 

22 maart 

20.00 uur 

Jaarvergadering 

Café Aans 

De Laatste Eer 

23 maart 

19.45 oere 

De Sinnige noat 

Trekzakduo  

Fryske CPB  

yn Rottefalle mei  

CPB Rottefalle 

24 maart 

20.00 uur 

Klaverjassen 

in het clubhuis 

v.v. TFS 

25 maart Ienakters Mei Inoar Ien 

6 april 

17.00 uur 

Koffietafel Ouderensoos 

9 april 

14.00 uur 

ATB-Toertocht 

vanuit café Aans 

Wielercomité 

17 april 

14.00 uur 

5e Drakoloop Comité 

19 april 

20.00 uur 

Voorjaarsledenvergadering 

in 't Gebouke 

Plaatselijk Belang 

20 april 

19.30 oere 

Jierfergadering mei zang en 

muzyk (dhr. Mink,  

St. Johannesga) 

Fryske CPB 

22 april 

9.30-11.30 uur 

Kinderkledingbeurs 

in de Nije Kompe 

Bernewurk 

17 maaie Senioarenreis Reiskommisje 

19 mei 

19.00 uur 

Veteranentoernooi 

op het sportcomplex 

v.v. TFS 



17 juni 

15.00 uur 

12 de Omloop van de 

Kompenije 

Wielercomité 

8 juli Oogstfeest 
(Op en rondom de Alde Wei) 

Oogstfeestcomm. 

i.s.m. café Aans 
 

 

van de redactie 

____________________________________________ 
 

 

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

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

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

3, 4 maanden oud nog in te sturen.... 

 Geen losse vellen graag. Maak gebruik van de site! 

 Graag alle kopij op tijd aanleveren als Word-document. 

 

 Prijzen advertenties in de Barte: 

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

 

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

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

 

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 

142   mei 2017 15 april 6 mei 

143 september 2017 26 augustus 16 september 

144 november 2017 21 oktober 11 november 

 

 

 

 



 

Plaatselijk Belang 
 

Let op, wij maken twee afspraken met u:  

1. Plaatselijk Belang organiseert haar vrijwilligersavond  

op vrijdag  17 maart. 

Plaats ’t Gebouke en aanvang 20.00 uur. Uitnodiging volgt. 

 

 

2. De voorjaarsledenvergadering zal plaatsvinden op 19 april, ’s 

avonds om 20.00 uur in ’t Gebouke. Uitnodiging en agenda volgen. 

NB: Uitnodigingen worden per mail verzonden en niet meer huis 

aan huis verspreid. Fuort opskriuwe yn’t bûsboekje dus.  

’t Gebouke.  

Wij plegen onderhoud aan ’t Gebouke. Dit voorjaar zal één en 

ander aangepakt worden. Drie kozijnen in de voorgevel op de 

begane grond worden vernieuwd. De drempel onder de voordeur 

zal lager geplaatst worden zodat met rollator en rolstoel het gebruik 

vergemakkelijkt wordt. Ook  het schilderwerk “buitenom” zal 

binnenkort gedaan worden.  

Bovendien zijn we bezig i.s.m. “Begrafenisvereniging” en “Vrouwen 

van nu” nieuwe geluidsapparatuur aan te schaffen.  

Nu kinderopvang “ús stekje” haar intrek heeft genomen in het 

gebouw van de voormalige Skûle  komt de achterste ruimte van ’t 

Gebouke vrij. Beschikbaar dus voor andere activiteiten. Mochten er 

partijen, verenigingen, particulieren o.i.d zijn die hier belang in 

stellen dan kunnen zij altijd contact zoeken met PB. We kunnen dan 

gezamenlijk kijken naar planning, afspraken, huur, afstemming e.d.  

Voortgang MFC.   

24 januari.  In samenwerking met vertegenwoordigers van de Frissel 

plannen gemaakt voor het schrijven van een beknopte visie ten 

aanzien van het MFC. Naast het reeds door ons ingediende plan 

willen we dit gebruiken bij ons bezoek aan de fracties,  die wij 

binnen afzienbare tijd gaan afleggen. Deze visie heeft drie pijlers, 

te weten: onderwijs, sport en sociaal maatschappelijke zaken.  



25 januari. Gesprek gevoerd met afvaardiging van “Doarpswurk”. 

Doelstelling is om ons naast bovengenoemde visie zo goed 

mogelijk te voorzien van handvatten waarmee we het gesprek 

kunnen voeren met gemeente en fracties. Binnen “doarpswurk” is 

veel ervaring met MFC’s en dorpshuizen binnen Friesland. Met 

name in onderhandelingsstrategie met de gemeente.  

28 februari. Overleg binnen de MFC groep. Onderlinge afstemming  

over bovengenoemde zaken.  

9 maart. Overleg tussen vertegenwoordigers van de Frissel, MFC 

groep en vertegenwoordiger “Doarpswurk” om de inhoud van alle 

bovengenoemde gesprekken  in één plan te krijgen.  

Bezoek leden PvdA fractie.  

Begin januari hebben twee leden van de PvdA fractie een bezoek 

gebracht aan ons dorp. Dit bezoek had een informeel karakter.  Zij 

wilden polsen, in een half uur tijd, wat er zoal in ons dorp actueel is. 

Van de PvdA fractie waren aanwezig dhr. de Boer en dhr. 

Haverkort. Laatst genoemde  persoon is de opvolger geworden 

van wethouder Nieske Ketelaar. Wij zijn met drie personen 

aangeschoven en hebben de noodzaak van uitgifte bouwkavels 

en woningbouw voor het voetlicht gebracht. Vooral refererend 

aan de reeds gerealiseerde woningen aan de Wiksel en de vlotte 

bewoning daarvan. Eveneens is de plannenmakerij rond een MFC 

besproken.  

 

Wegwijspalen.  

Het zal u opgevallen zijn dat van onze wegwijspalen alleen de paal 

er nog staat en dat de armpjes zijn verwijderd. Dat heeft zijn reden. 

De armpjes waren ons inziens dermate snel verweerd dat wij 

geklaagd hebben bij de leverancier. Wij zijn overeengekomen dat 

hij de armpjes zal opknappen wanneer wij ze van de palen zouden 

verwijderen. Zo gezegd zo gedaan. Het zal nog geruime tijd duren 

voor alles weer in orde is maar dan kan het tenminste “wer besjen 

lije”.  

Secr. PB, Sietse Wijbenga. 

  



 

Ik geef het woord aan......  

 

 

Kompenijsters opgelet! Bekijk deze rubriek in elke Barte 

aandachtig, want misschien bent u wel aan de beurt om het woord 

te nemen en de cirkel verbreken, is ten strengste verboden! 

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

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

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

inzicht schrijven, maar in ieder geval antwoord op de gestelde 

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

door hem/haar gekozen inwoner van Dr. Compagnie. Simpel hé? 

 

In de vorige Barte stelde Michél Houwen de volgende vragen aan 

Wilt Kooistra: " Hoe kijk jij als nieuwe voorzitter tegen het Dorpsfeest 

aan en wat zijn je ervaringen betreffende je reizen naar o.a. India?"  

Hieronder het antwoord van Wilt Kooistra: 

Beste Michel,    

Gelukkig zag Annelies in de Barte direct je vraag staan zodat ik 

even de tijd had om een stukje te schrijven. Het doet me deugd te 

kunnen lezen dat de samenwerking op school goed uitpakt.  De 

vragen die je me stelt zijn heel afwisselend. Het dorpsfeest heb ik 

altijd als deelnemer beleefd. Dit zonder me voldoende te realiseren 

dat er al vrijwilligers beginnen met het volgende dorpsfeest als het 

voorgaande net achter de rug is. We hebben nu enige 

vergaderingen gehad en het bestuur bestaat uit een aantal 

betrokken, gemotiveerde mensen, die allemaal een eigen 

verantwoordelijkheid op zich nemen. Dit in samenwerking met 

enige ondernemers uit ons dorp die met oog voor het dorpsbelang 

onder andere de catering en de tent verzorgen. Er is direct na het 

vorige feest een nabespreking geweest en er zijn maatregelen 

getroffen om het komende dorpsfeest nog beter te laten slagen. 

Zaken als het weer hebben we natuurlijk niet in de hand en het 



komende dorpsfeest valt ook nog eens erg laat in het seizoen. In 

een ander artikel in dit blad schrijft Karin al iets over het thema en 

de invulling van de donderdagavond. Er zijn al artiesten geboekt 

en één van de uitdagingen is er een knallend feest van te maken 

met een sluitende begroting. Dit laatste is een stevige uitdaging, 

we zullen de sponsoren allemaal dit jaar benaderen en we 

proberen ieder gezin in ons dorp donateur te maken. We starten 

binnenkort met het werven. Om op de vraag terug te komen, ik kijk 

uit naar het dorpsfeest, ik denk dat we een leuk programma 

hebben met voor iedere leeftijdscategorie wel een passend 

onderdeel en verwacht dat het een paar prachtige dagen zullen 

worden.   

Dan mijn ervaringen in India. Ik kom daar nu al een jaar of tien. Wij 

laten daar en in China paardensportartikelen maken. Iedere keer 

als ik er kom moet ik weer wennen. Het land is overbevolkt en 

chaotisch, de fiets verdwijnt uit het straatbeeld en wordt vervangen 

door de brommer en de auto, maar er komen geen wegen bij. De 

verschillen in het land zijn enorm, zowel tussen arm en rijk als in 

ontwikkeling. Altijd als ik er 

ben, probeer ik een dag of 

soms twee te plannen voor 

wat “sightseeing”. De laatste 

keer was afgelopen oktober 

en hebben we een dorp 

bezocht op ongeveer dertig 

minuten rijden van de stad, 

dit dorp had geen 

waterleiding en elektriciteit. 

De mensen leefden daar als 

in de middeleeuwen, in 

lemen hutten met strodaken, van een paar buffels, wat geiten en 

kleine akkers. Geen tractor, maar een buffel voor de ploeg.  In de 

stad wordt het straatbeeld bepaald door veel mensen, veel auto’s, 

loslopende honden en ja, heel veel heilige koeien. Deze koeien 

leven als honden, ze slapen midden op straat en eten uit de 

vuilnisbakken.   

De lonen voor de medewerkers in de fabrieken zijn vergeleken met 

hier erg laag, maar het leven is voor hen ook  spotgoedkoop.  



Een maaltijd op de markt kost iets van 30-40 eurocent. Iedereen die 

werkt heeft het prima, er is werk genoeg. Er is echter geen sociaal 

vangnet. Het milieubewustzijn is erg laag. Afval wordt op straat 

gegooid en vaak gewoon ter plekke verbrand. Het westen zou een 

deel van het budget wat aan het milieu besteed wordt daar 

moeten uitgeven.    

Ik ga er altijd met veel plezier naar toe.  We besteden veel tijd aan 

het controleren van de productie, bezoeken nieuwe leveranciers 

en brengen nieuwe producten onder bij de partij die ons dan het 

beste past. Ik ga ook altijd met plezier weer naar huis. Naar het 

schone, goed georganiseerde Nederland.   

Ik geef het woord aan Marsha Booman.  

Jij voedt naast je eigen kinderen een aantal pleegkinderen op, ik 

heb daar bewondering voor. Wat zijn je beweegredenen en zou je 

je ervaringen met ons willen delen.  

 

Vereniging  v. School- en Dorpsfeest  

Dorpsfeest Drachtstercompagnie 2018: 

It wurdt oars....., 

oars as oars....  

 

 

Nog ruim anderhalfjaar te gaan en dan “brûst it yn de Kompenije”. 

Op 12 september 2018 tot en met 16 september 2018 staat het bol 

van de activiteiten.  

Als bestuur zijn we al geruime tijd bezig om het programma van die 

dagen vorm te geven.   



Terugkerende programma-onderdelen als straatversiering, optocht 

praalwagens, KYK, zeskamp en activiteiten schooljeugd zullen 

onderdeel uit maken van dit programma.  

 

Wat is er dan oars as oars?  

Allereerst hebben we een thema bedacht wat als rode draad 

tijdens deze dagen herkenbaar aanwezig zal zijn.  

 

Het thema: Kompenye goes Carribiën  

 

Oké, dat is niet zo heel erg oars…………………wat dan wel?  

De donderdag is traditiegetrouw de avond van de revue met de 

garantie van een volle tent! Van en door Kompenijsters! Voor 2018 

gaan we de uitdaging aan om met een ander concept de avond 

te vullen. Onder de naam BRYK , Bring Reboelje Yn Kompenye, 

hopen we een avond vol met zang, dans en toneel van en door 

Kompenijsters te laten zien.  

Zo op het oog klinkt het als een revue, maar het is wel degelijk 

anders. Een belangrijke wijziging is dat de vaste oefenavond zal 

verdwijnen.  

Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij je podiumangst 

overwinnen? Ga dan de uitdaging aan om in 2018 op de planken 

te staan! Voor meer informatie en opgave stuur je een mail naar, 

dorpsfeestdrcomp@gmail.com  

Opgave straatversiering en praalwagens:   

 

Geert Nijboer, tel.: 341866, email: geertnijboer@outlook.com  

 

Opgave zeskamp:  

 

Sietse de Jong, tel.: 342384, email: s.jong40@chello.nl  

Thema: Kompenye giet Carribiën  

Het team bestaat uit minimaal 3 vrouwen en maximaal 8 personen, 

minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar. Meedoen is op eigen 

risico! Bij opgave teamleden en coach opgeven.  

Let op: VOL IS VOL! 

 

Het bestuur, Wilt, Geert, Sietse, Jan, Lineke, Linda en Karin.  



 

 

Ingezonden  
 

Veilige Wijk is een succes 

 

Eind 2015 is op de Trilker,  Skutslûs 

en Wiksel een WhatsApp-  groep in 

het leven geroepen.  

Deze preventie-app is bedoeld om 

buurtgenoten onderling te 

alarmeren bij  verdachte situaties. 

Door met elkaar waakzaam te blijven krijgen inbrekers en vandalen 

minder kans om toe te slaan. In het voorjaar van 2016 hebben de 

bewoners van de Pream zich ook aangesloten bij het initiatief.  

 

De preventieborden bij de toegangswegen naar de buurt zijn 

bekostigd door beide buurtverenigingen. De borden zijn feestelijk 

onthuld door Marco Verkade (beleidsmedewerker Openbare Orde 

en Veiligheid van de gemeente Smallingerland) en Homme 

Hoekstra (buurtagent Drachtstercompagnie).  

De laatste maanden is er een ware inbraakgolf geweest in de regio 

Smallingerland/Opsterland, maar onze buurt is “ongeschonden” uit 

de strijd gekomen. Er waren sinds de oprichting geen inbraken of 

vernielingen te melden. De preventie-appgroep mag dan ook 

gerust een succes genoemd worden en dient als voorbeeld voor 

de gemeente.  

Ironisch genoeg is tijdens de jaarwisseling, buiten het zicht van de 

buurtbewoners, een van de preventieborden opgeblazen met 

vuurwerk. De leden van de appgroep buigen niet voor deze 

tegenslag. Het bord wordt binnenkort vervangen met 

medewerking van de gemeente. 

In de toekomst kunnen alle Kompenijsters ten zuiden van 

de Tsjerkebuorren zich via de site van de gemeente aanmelden bij 

de appgroep. Nader bericht volgt.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

H. de Jong 341045 of K.Konings 06 49 32 46 68 

E-mail: veiligewijkdcz@gmail.com 
 

 

http://h.de/
mailto:veiligewijkdcz@gmail.com


 

Ingezonden  
 

Collecteweek ZOA Hulp Hoop Herstel  

In de week van 20 t/m 25 maart 2017 gaan 

vrijwilligers  collecteren voor ZOA. Onder 

het thema ‘Vrede is niet te koop, een 

deken wel’, vraagt zij aandacht voor slachtoffers van natuur- en 

oorlogsgeweld.   

‘Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen, een 

recordaantal en het worden er steeds meer. ‘ZOA helpt met de 

opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van 

een oorlog of natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat 

doen ze door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en 

noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater 

en (tijdelijk) onderdak. Naast noodhulp helpt ZOA deze mensen 

ook na een ramp om hun leven weer op te bouwen’.  

Tip: Mocht u de collectant mislopen, dan kunt u ook doneren door 

‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig € 3) of via www.zoa.nl/doneer 

Zanny de Boer. 

 

 

Voor het laatste nieuws, de agenda, foto’s, historie  
of wilt u de Barte nog eens nalezen? 

Bezoek dan de site van Plaatselijk Belang! 

www.drachtstercompagnie.info 

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

op de site  of neem contact op met de webbeheerder:  

jan.eijer@gmail.com 

 

 

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


 

Ingezonden  

Langs deze weg laat ik iedereen weten dat ik per 1 maart stop met 

mijn pedicurepraktijk.  

In 2002 haalde ik mijn diploma voor Pedicure en behandelde ik 

eerst  klanten op de Trilker 18,  maar er was hiervoor geen ruimte op 

de begane grond.  Dit was geen ideale situatie en toen we 

verhuisden in 2005 werd er een ruimte voor een pedicurepraktijk 

aan huis ingericht op de Tsjerkebuorren 32. Al met al ben ik bijna 15 

jaar als pedicure werkzaam geweest in het dorp.   

Na 15 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging en heb ik inmiddels 

een baan als verzorgende i.g. in het Suyderhuys te Surhuisterveen.  

Hierbij wil ik al mijn klanten bedanken voor de samenwerking en de 

gezelligheid.  

Annie van der Mei.  

 

Ingezonden  
 

Hallo dorpsgenoten,   

 

Op 22 april 2017 organiseren wij van het Bernewurk weer een 

kinderkledingbeurs.  

Daarvoor hebben we natuurlijk veel kleding nodig.  

Kleding inleveren kan tot en met 15 april bij:  

Marianne de Boer op de Goudberch 4  

De kleding dient schoon en heel te zijn.  

Van de opbrengst is 50% voor de inbrenger en 50% 

voor het Bernewurk.  

 

Hartelijke groet vanuit het Bernewurk  

van de Protestantse gemeente Drachtstercompagnie.  

 

 



 

Ingezonden  

 

Boeren druk met uitrijden ruige mest  

 

Tientallen leden van de vereniging Noardlike 

Fryske Wâlden zijn momenteel druk bezig met het 

uitrijden van ruige mest. De boeren gebruiken de 

traditionele, vaste mest om het grasland 

aantrekkelijk te maken voor de komst van 

weidevogels. De strorijke mest heeft een positief 

effect op het bodemleven waar weidevogels vervolgens weer van 

profiteren.  

Boeren die aan weidevogelbeheer doen richten (een deel van) 

hun land zo in dat vogels als grutto’s, kieviten, scholeksters en 

tureluurs ruimte, voedsel en rust krijgen om er te broeden en er 

kuikens groot te brengen. Een van de maatregelen die ze nemen is 

de aanleg van kruidenrijk grasland. Dit land trekt insecten aan, 

voedsel voor de weidevogels. Ook stellen de boeren het maaien 

uit, veelal tot 15 juni, en laten ze stroken gras staan waarin kuikens 

kunnen vluchten.  

Op dit zogenaamde vogeltjesland is kunstmest en drijfmest niet 

toegestaan. ‘Rûge dong’ laat de meststoffen langzaam vrijkomen 

en verbetert de bodemkwaliteit. De mest trekt veel insecten en 

wormen aan, ook weer voedsel voor de weidevogels. Daarnaast 

verbeteren de wormen de bodemstructuur waardoor vogels 

gemakkelijker met hun 

snavel de grond in kunnen. 

Verder bevat de ruige mest 

stro, dat weidevogels 

kunnen gebruiken voor het 

bouwen van nesten.  
 
 
 
 
 

Fotobijschrift: Het weidevogelseizoen start met het uitrijden van vaste mest. 
Foto: Marcel van Kammen. 

 



 

Ingezonden  

Functionele training voor ouderen  

Heeft u ook steeds meer moeite met de alledaagse klusjes in en 

rondom het huis? Gaat bijvoorbeeld tuinieren, een 

boodschappentas tillen of spelen met de kleinkinderen niet meer 

zo makkelijk als een paar jaar geleden? Mogelijk is het programma 

Functionele Training voor Ouderen iets voor u.  

In de functionele trainingen worden de diverse dagelijkse 

activiteiten getraind door deze na te bootsen in de oefenzaal. Er 

wordt onder andere geoefend op het lopen, het traplopen, 

opstaan uit een stoel, opstaan van de grond en tillen. Het 

programma duurt twaalf weken, waarbij er 1 of 2 keer per week 

een uur getraind wordt. 

Voorafgaand aan de trainingen 

vindt er een intake plaats en na 

de cursus wordt er een 

evaluatie afgenomen. Er wordt 

in groepsverband getraind met 

maximaal acht personen in een 

groep. De kosten voor het 

gehele trainingsprogramma 

bedragen € 90,- (1x p.w.) of  € 

162,- (2x p.w.).  

De Functionele Training 

Ouderen wordt bij Fitaal De 

Sportlaan op de maandag en 

donderdag aan het einde van 

de ochtend gegeven en zal in 

maart van start gaan.  

Voor meer informatie over de FTO of om u aan te melden, kunt u 

contact opnemen met Fitaal De Sportlaan, tel. 0512-541158 of per 

e-mail naar sportlaan@fitaal.nl   

 



 

 

Ingezonden  

 
Start gemaakt met werkzaamheden ‘Energie uit Hout’  

 

Dinsdag 14 februari is er gestart met het snoeien en kappen van 

elzensingels en houtwallen voor het project 

‘Energie uit Hout’ in de Noardlike Fryske 

Wâlden. Vanaf nu kunnen boeren die geen 

tijd of capaciteit hebben om hun 

elzensingels en houtwallen op hun land te 

beheren het werk uitbesteden aan de 

vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). 

De vereniging heeft een aanpak ontwikkeld 

om het beheer gezamenlijk uit te voeren onder regie en 

verantwoordelijkheid van de vereniging. De vereniging NFW 

ontzorgt hiermee haar leden en vergroot tevens de biodiversiteit en 

de kwaliteit van het landschap.  

Unieke aanpak van Energie uit Hout 

  

In deze unieke aanpak zet de vereniging NFW in op de spreiding 

van het snoeien en kappen van elzensingels en houtwallen over 

het gebied en in tijd. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen dat 

een gedeelte van het elzensingellandschap in één keer gekapt 

wordt. Door middel van de aanpak van Energie uit Hout ontstaat er 

een mooi gevarieerd landschap dat ruimte biedt voor veel 

verschillende vogels en andere diersoorten. Bovendien wordt het 

vrijgekomen hak- en snoeihout uit de elzensingels en houtwallen 

afgevoerd en ingezet voor energievoorziening. De opbrengsten 

hiervan vloeien terug naar de deelnemers.  

 

Aanbesteding  

Het bedrijf Frisia Bergum heeft de aanbesteding vanuit ‘Energie uit 

Hout’ gewonnen en is sinds dinsdag 14 februari begonnen met de 

werkzaamheden. Het bedrijf gaat deze en de volgende twee 

winterperioden het onderhoud aan het coulisselandschap in 

Noordoost-Fryslân uitvoeren. 

 



 

Ingezonden  

 

KWF collectanten/vrijwilligers gehuldigd 

 

In de Nije Kompe werd een bijeenkomst 

van KWF afdeling Smallingerland gehouden.  

De voorzitster Marjan van der Aart verwelkomt iedereen en laat ons 

kennis maken  met de bestuursleden van de afdeling 

Smallingerland. Ook aanwezig is de heer Jan Luc Kobes (KWF regio-

coördinator Noord-Nederland).  

Hij vertelt ons waar het geld van de collectes aan wordt besteed.  

Van iedere euro gaat 85 cent naar onderzoeken voor de 

bestrijding van Kanker. Voor onderzoek is veel geld nodig. 

Collectanten en vrijwilligers zijn hiervoor onmisbaar. Er worden deze 

avond 17 jubilarissen gehuldigd die 12.5, 25 of 40 jaar actief zijn 

voor KWF. Van deze jubilarissen komen er 14 uit 

Drachtstercompagnie. Iedereen wordt beloond met een 

aandenken en een prachtig boeket bloemen voor  hun jarenlange 

inzet. Onderstaand een foto met de jubilarissen van de Kompenije 

en aan de rechterzijde de voorzitster van KWF afdeling 

Smallingerland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+KWF&id=D2CA2BC6C93A51BCF442EBC081490AE8A3CF223D&FORM=IQFRBA


 

Ingezonden  

 

Een bijzondere middag 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fokke Wester 

 

In Drachtstercompagnie en directe omgeving zaten in de 

oorlogsjaren heel veel onderduikers, waaronder tientallen Joodse 

mensen. De hervormde predikant ds. Pieter Miedema heeft alleen 

al voor 23 Joodse mensen onderdak gevonden in 

Drachtstercompagnie e.o. Degenen die in de organisatie van 

onderduikadressen zaten, noemden Drachtstercompagnie in deze 

tijd daarom ‘Het nieuwe Jeruzalem’. Maar omdat verraad een 

groot risico was, werd er zo weinig mogelijk bekendheid aan 

gegeven. De werkelijke situatie werd pas na de bevrijding duidelijk. 

Van een aantal Joodse onderduikers, die de oorlog hebben 

overleefd, zijn de namen bekend. Maar een overzicht van al 

degenen die in ons dorp ondergedoken zaten, hebben we niet.  

In sommige gevallen zijn er tot op de dag van vandaag contacten 

met de onderduikers of hun nabestaanden. Zij die de oorlog wel 

overleefden, hebben het veelal mede aan hun ‘pleeggezinnen’ te 

danken.  

 

http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/82762/dochters-ontroerd-door-postume-yad-vashem-voor-harmen-en-sijke-beintema/


Als een vorm van dankbaarheid jegens niet-Joodse landgenoten 

die hun leven hebben geriskeerd om Joden te redden, reikt de 

Israëlische organisatie Yad Vashem sinds 1963 onderscheidingen 

uit. De eerste jaren veelal aan de direct betrokkenen, maar allengs 

steeds meer postuum. Een aanvraag hiertoe wordt gedaan door 

(nabestaanden van) ‘geredden’ en ‘redders’ samen. Toekenning 

vindt pas plaats na zorgvuldige screening. Voor zover bekend is 

aan de volgende personen die in de oorlog in de Kompenije 

woonden de Yad Vashem-onderscheiding toegekend.  

In december 1984 werd in Den Haag de medaille uitgereikt aan 

Durk en Gerrie de Graaf.  

Sake Oevering overleed in 1991, zijn vrouw Maaike nam in 1992 op 

het gemeentehuis in Buitenpost de medaille in ontvangst.  

Ds. Miedema, geëmigreerd naar Canada, overleed in augustus 

1993. Eén maand na zijn dood werd in Toronto deze 

onderscheiding aan zijn vrouw uitgereikt.  

In 1993 werd in Den Haag ook de medaille postuum uitgereikt aan 

nabestaanden van Durk en Fimke van Veen, (schoon)-ouders van 

Anne en Hinke Boomsma.  

Kleinkinderen van Pietje Heddema-Bos en Klaas Vellinga, familie 

van Hendrik en Griet Boomsma, namen in 2008 in Amsterdam de 

eremedaille in ontvangst.  

Tot 1996 werden in de herdenkingstuin van Yad Vashem bomen 

geplant voor deze ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ om hun 

daden te herdenken. Tegenwoordig worden hun namen  

bijgeschreven in de muur waar de namen van alle ontvangers van 

de onderscheiding staan. In die muur zijn nu ook de namen te lezen 

van Harm en Sijke Beintema, de ouders van Ank Tromp-Beintema 

en Yt Riemersma-Beintema. Op woensdagmiddag 22 februari was 

er eerst met de familie een korte ceremonie op het kerkhof bij het 

graf van Harm en Sijke. Daarna verzamelden de genodigden zich 

in De Nije Kompe, waar Ank en Yt, temidden van vele familieleden, 

de eremedaille met bijbehorende oorkonde in ontvangst namen. 

Een onderscheiding die postuum aan hun ouders was toegekend. 

Het was voor de eerste keer dat een dergelijke plechtigheid in 

Drachtstercompagnie plaatsvond.  



Voor bijna alle aanwezigen was het de eerste keer dat zij zoiets 

meemaakten, ook voor burgemeester Van Bekkum. Hij benadrukte 

in zijn toespraak dat postuum stilstaan bij wat mensen uit 

naastenliefde en zorg voor anderen deden, glans geeft aan 

menselijke waarden en normen die we moeten koesteren.  

De bijeenkomst stond onder leiding van Arjen Lont uit Leeuwarden, 

sinds vorig jaar een van de drie honoraire consuls van Israël in 

Nederland. Voor Lont, een echte Israël-kenner, een bijzondere eer 

dat hij als niet-Jood dit werk mag doen.  

Voor hem was het ook pas de tweede keer dat hij namens de 

Israëlische ambassade een dergelijke ceremonie mocht 

voorbereiden met de familie. Mevr. Nina Staretz, Minister Counselor 

van de ambassade, noemde in haar toespraak de houding van 

Harm en Sijke Beintema het levend houden van hoop. ‘Zij bleven 

mens in één van de meest onmenselijke periodes van de 

geschiedenis.’   

Eind jaren dertig verhuisden Harm Beintema en Sijke Beintema-de 

Jong met hun drie kleine kinderen en met de ouders van Harm, 

vanuit Blija naar het boerderijtje op de Dammen, waar Lieuwe en 

Dyke nu wonen. Harm zijn zuster Maaike en haar man Sake 

Oevering en ook broer Gerrit en zijn vrouw Houkje waren al eerder 

hierheen verhuisd. 

Op een avond in 1943 werden Ank en haar broertje Jan wakker 

van zacht gepraat in de kamer. Glurend door de bedsteedeurtjes 

zagen ze dat er twee onbekende jonge vrouwen in de kamer 

stonden. Het waren de tweelingzusjes Betty en Vera de Leeuw, die 

na een gevaarlijke reis per trein vanuit Almelo, waarschijnlijk 

begeleid door de verzetsman Willem Mondriaan, uiteindelijk  bij de 

familie Beintema terecht kwamen. Dat het niet zonder gevaar was 

om Joodse mensen in huis op te nemen, daarvan noemde Ank 

Tromp ook enkele voorbeelden. Vader Harm had in en buiten de 

woning verschillende schuilplaatsen ingericht en het is meerdere 

keren voorgekomen dat die gebruikt moesten worden. De zesjarige 

Ank mocht er nooit met iemand over praten; zelfs niet met pake en 

beppe. Pas veel later kwam ze te weten dat hun buren ook Joodse 

mensen verborgen hadden gehouden. 



Uit Israël en Zweden waren kleinkinderen van Vera en David 

Baginsky (70 jaar getrouwd) en Betty en Eli (beiden overleden) naar 

de Kompenije afgereisd. Zij bedankten de familie Beintema 

namens hun grootouders. ‘Dankbaar voor het delen met 

vreemden van het weinige dat ze hadden, voor hun moed en 

barmhartigheid en dat met enorme persoonlijke risico’s voor hun 

eigen gezin’, aldus Faith Baginsky. Sissy Heringa-Tromp, de dochter 

van Ank en Popke, werd tijdens haar bezoeken aan het museum 

en het park Yad Vashem in Jeruzalem geconfronteerd met de 

verschrikkingen van de Holocaust.  

Maar ze werd ook geraakt door Gods belofte aan het volk Israël, 

een tekst uit Ezechiël, die ze daar boven een poort zag staan. 

Volgens Sissy hebben pake en beppe altijd blijk gegeven van hun 

liefde voor Israël. Pake en beppe zouden zelf nooit om een 

onderscheiding hebben gevraagd. Zoals vele anderen, zagen ze 

het als hun plicht. De dochters Ank en Yt, en ook beppe Sijke zijn 

zelf bij de families in Israël op bezoek geweest.  

 

De Britse rabbijn Jonathan Sacks predikt in zijn boeken de 

boodschap van liefde, maar waarschuwt voor het oplaaiende 

antisemitisme, dat een gevaar betekent voor de wereldorde. 

Iedereen  kan volgens hem vanuit verantwoordelijkheid het verschil 

maken. Sissy: ‘En wat doen wij als het straks weer zo donker dreigt 

te worden? Zullen wij net zo moedig zijn als Harm en Sijke?’  

 

Een indrukwekkende middag, ook voor de groep mensen van de 

Joodse Gemeente uit Leeuwarden. De muzikale intermezzi van 

twee leerlingen van het Conservatorium in Groningen gaven de 

aanwezigen de gelegenheid om na te denken over alles wat hier 

werd gezegd. Maar ook om even stil te staan bij al die andere 

‘redders’ van Joodse en niet-Joodse mensen. Weliswaar niet op 

deze wijze geëerd, maar daarom niet minder gerespecteerd. Ik 

ben dankbaar dat ik er die middag bij mocht zijn. 

 

Ruurd Verbeek  



Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 

 

Stichting Oudheidskamer 

Drachtstercompagnie 

Ien fan de doelstellings fan de Histoaryske 

Kommisje dy’t yn 2010 troch Pleatslik Belang 

yn it libben roppen is, wie fan it begjin ôf 

oan: de realisaasje fan in Aldheidskeamer yn 

de Kompenije. Goed twa jier letter, ein 2012, ha we dy 

Aldheidskeamer al ynrjochtsje kinnen yn it karakteristike hûs 

Fallaetswei nr. 17, dat we yn gearwurking mei Zorgboerderij It 

Fallaet fan Jurjen Visser hiere koenen. Dêr wienen we hiel  bliid mei, 

mar we wisten daliks al dat we te min romte hienen. Op it plak fan it 

âlde hok op it hiem soe in nije romte boud wurde moatte.  

Oan de ynrjochting fan in âldheidskeamer feroaret men net safolle. 

Wy moasten dus wolris útwike nei in oare romte as we byg. in 

tentoanstelling hâlde woenen. De ôfrûne fjouwer jier ha wy 

meininoar, de beide hierders en de ferhierder, yn goed oerlis in 

protte opknapt om hûs en hear. Elk jier wer ha wy dêrfoar wat 

subsydzje krigen fan it Oranje Fûns.   

De opbringsten fan de beide boeken dy’t we as kommisje útjûn ha, 

de aksjes, de jierlikse foarjiers- en krystmerk, dat jild ha wy diels 

bestimme wollen foar in nije romte by de Ahk; dêr ha we foar 

sparre.  En doe die yn it begjin fan 2016 him ynienen de 

mooglikheid foar om de romte dêr ’t we sa’n ferlet fan hienen, te 

realisearjen. Foar in hiel skaplik bedrach ha we in fiiftal brûkte units 

fan it azc yn Drachten kocht en dy waarden hjir op it Fallaet delset. 

En troch de ynset fan ús as bestjoer, Jurjen as ferhierder en net te 

ferjitten de ynset fan in tal frijwilligers en fakminsken út ús doarp stiet 

der no in kreas gebou dat ús allegear mooglikheden jout om ús 

plannen útfiere te kinnen!   

 



Wy binne der as bestjoer grutsk op dat we dit foarinoar krigen ha 

en we hoopje wier dat de minsken yn ús doarp dat ek binne of 

noch wurde. Dat men derfan oertsjûge wurdt dat de Ahk yn de 

Kompenije besteansrjocht hat en in weardefolle oanfulling is op de 

fersjennings yn ús doarp. Dat 

men ek ree is is om der 

finansjeel wat oan by te 

dragen. We brûke de nije 

romte diels foar opslach en 

argyf. Mar we wolle ek yn de 

grutte seal fan 54 kante meter 

tentoanstellings, wurkwinkels en 

ynformative byienkomsten 

hâlde. We wolle allerhande 

aktiviteiten foar jong en âld op 

preammen sette en noch folle 

mear dat ferbân hâldt mei ús 

doelstelling.    

Mar wy sykje noch minsken dy’t bestjoerlik meitinke wolle oer ús 

aktiviteiten of yn in wurkgroep de hannen út de mouwen stekke 

wolle. Men hoecht net perfoarst wat te hawwen mei âldheden, 

mar byg. wol wat mei it organisearjen fan al earder neamde 

aktiviteiten. Wa nimt dy útdaging oan?  

De doelstelling fan de Histoaryske Kommisje is gelyk oan dy fan de 

Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie en it bestjoer fan 

beide ynstellings bestiet út deselde minsken. Omdat it wolris 

ondúdlik wie fan hokker klub men no stiper wie, ha we dat oanpast.  

De HKDK wurdt in wurkgroep en de bydrage fan ús stipers giet nei 

de Stichting. Dan is dêr gjin argewaasje mear oer en sa’t it no liket 

geane we fierder as:  

Stichting Aldheidskeamer Drachtstercompagnie. 

Ut namme fan it bestjoer, Ruurd Verbeek. 

 



Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 

 

Wij zijn op zoek naar mensen die ons wat 

meer kunnen vertellen over: 

 

Trijntje (Tine, Tina) Lindeboom 

* 22-3-1911 Drachten 

                             † 6-2-1984 Dan Jacinto (USA( 
 

In Nevada City, California, USA  ligt voor het 'Nevada City Veterans 

Building' een gedenkplaat met als opschrift: "dedicated to the 

memory of Tina Lindeboom (March 1911 - February 1986) with 

gratitude and appreciation of the American people for gallant 

service in assisting allied soldiers escape from the enemy  WW II 

1939 - 1945.  V.F.W. post 2655" 

 

De Commander of the Veterans of Foreign Wars (VFW), beheerder 

van het gebouw, heeft geen informatie over de gedenksteen. 

 

Het gezin van Eize Jan Lindeboom (zoon van Sipke Gjalts 

Lindeboom en Trijntje Eizes Pool) emigreerde van Houtigehage naar 

Californië. Op 26 november 1929 vertrok het ss. Volendam uit 

Rotterdam met aan boord: Eize Jan Lindeboom, de zwangere 

Aukje Lindeboom-Stienstra en hun kinderen Trijntje (geboren 22 

maart 1911), Pietje (17j),  Sipke (15), Teake (11), Gjalt (8) en Jeltje 

(5); in maart 1930 werd  zoon Miente (Martin) geboren. 

 

Ze arriveerden te Ellis Island US Immigratin) op 8 december 1929. 

Volgens het scheepsmanifest was hun bestemming neef J.T. Winia, 

Hynes CA. Trijntje keerde op 30 juni 1936 terug naar Nederland, 

waar ze ging wonen in Deinum, gem. Menaldumadeel. Op 24 

september 1936 trouwde ze daar  Age Salverda (geboren te Veen, 

Dtsl op 27 augustus 1912, zeeman op de grote vaart). Ze krijgen een 

zoon, Willem Age. In mei 1941 verhuist het gezin naar Houtigehage 

nummer 156. 

 

Niet bekend is of Trijntje via Johannes Siebinga, huisarts in Opeinde, 

met het verzet in contact gekomen is of andersom, zeker is wel dat 



Trijntje  tijdens WO II een rol gehad heeft in het verzet. US National 

Archives heeft een zogenoemd 'helper file' over haar. Lt T. Dwars 

van de US Military Intelligence Service rapporteert op 13 oktober 

1945:   "Subject's work was mainly collecting money and clothing for 

underground workers and pilots. Once she had a couple of fliers in 

her house, but she does not remember names anymore. She lost a 

bicycle. Should like to receive a bicycle." (Die ze twee weken later 

krijgt). De vraag; 'Personen die u bekend zijn welke geallieerd 

personeel hielpen' beantwoordt ze met; dr Siebinga, J. Zijlstra, ds 

Buitenbos . 

 

 Uit US National Archives komen drie namen van 

vliegtuigbemanningsleden ('pilots): 

- Paul H. Moseley, bemanningslid van de B24  'Portland Anne', die 

op 8 maart 1944 verongelukte bij Balkbrug. Hij verbleef 14 dagen bij 

TL (gebracht door J.Zijlstra en gehaald door dezelfde); 

- Marlowe B. Olson, zelfde vliegtuig, 2 dagen (gebracht door ds De 

Groot en gehaald door J. Zijlstra); 

-James T. Moulton, ?. één dag (gebracht door P. Blom en gehaald 

door dezelfde).   

 

 Paul Moseley legde zijn ervaringen vast. Twee delen daaruit zijn 

onder de titel 'A Long Way Home' gepubliceerd in het plaatselijk 

blad 'Linn County Leader'. 

Citaat: .... there was a Dutch doctor with the underground who 

took care of me. Moving through the underground from a home of 

a woman and her little boy in Drachma, to the attic over a grocery 

store in Guttensalag  ....  

De arts moet Johannes Siebinga geweest zijn en de vrouw en kleine 

jongen, Tine Lindeboom en Wim. De kruidenier was Wouda, in 

Boelenslaan. Paul bleef daar geruime tijd. Moseley werd, op 

doorreis naar het inmiddels bevrijde Parijs, in Antwerpen gevangen 

genomen; hij overleefde. 

 

Op 3 januari 1945 wordt Tine thuis opgepakt door de 

Sicherheitspolizei, Einsatzkommando Leeuwarden. De achtjarige 

Willem smokkelt (naar verluidt) een pistool en enige papieren naar 

buiten. Hij wordt opgevangen door het gezin Jan en Minke 

Veenstra in DC, waar hij verblijft tot moeder uit gevangenschap 

terugkeert. Trijntje  wordt (samen met onder meer Johannes  



Siebinga en zijn echtgenote Goes Lofvers) overgebracht naar de 

Blokhuispoort in Leeuwarden, alwaar ze op 6 februari 1945 weer 

wordt opgehaald door de Sipo. Of ze berecht is, blijft onduidelijk. 

Ze wordt overgebracht naar Wernigerode, een buitenkamp van 

Buchenwald. Dat kamp wordt  door het derde Amerikaanse leger 

bevrijd. 

 

Op 27 september 1945 spreekt de rechtbank Leeuwarden de 

echtscheiding uit tussen Trijntje Lindeboom te Rottevalle en Age 

Salverda, 3e machinist bij de Nederlandsch Indische Tankboot Mij. 

Trijntje Lindeboom huwt op 27 november 1946  Johannes Siebinga 

(geboren 9 mei 1898 te Marum),  huisarts en archeoloog te 

Opeinde. (Siebinga was eerder getrouwd met Goes Lofvers, 

echtscheiding 5 december 1945). 

Na het overlijden van dr Siebinga op 25 februari 1969 woont Trijntje 

van 29 mei 1969 tot 24 juli 1970 op Alde Wei 12 in 

Drachtstercompagnie, inwonend bij Minke Veenstra-Hylkema en 

dochter Atsje. Datzelfde gezin had zich over Wim ontfermd 

gedurende Trijntjes gevangenschap. (Vader Jan was in 1965 door 

een ongeval tragisch om het leven gekomen. Zijn broer Wieger was 

in 1930 geëmigreerd naar Californië en trouwde daar Trijntjes zus 

Pietje (Patricia). 

Na het gezin Veenstra woonde Trijntje vervolgens van 24 juli 1970 

tot 5  januari 1971 in bij familie van haar, de huisarts Dijkstra, 

Stationsweg 96 in Drachten. In januari 1971 keert ze terug naar USA. 

 

In 1983 wordt aan haar het Verzetsherdenkingskruis toegekend. 

Daartoe moest een aanvraagformulier worden ingevuld. Namens 

TL is dat gedaan door haar zoon Willem Salverda. Die vult bij de 

vraag over gepleegde verzetsactiviteiten in: "kontakt met Friese en 

Drentse KP'ers; huisvesting KP'ers en geallieerde piloten in 

Drachtstercompagnie". Bij de vraag met wie ze in het verzet heeft 

samengewerkt schrijft W. Salverda: Ritze Vos, KP Drente; Jan 

Barendsma, KP Friesland ; Jilles Zijlstra (pilotenlijn) en Nel Bolleman, 

(Stichting 40-45). Tine Salverda Lindeboom schrijft op 1 mei 1983 in 

een brief aan het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis - 

nadat ze de onderscheiding per post had ontvangen -  ondermeer:  

"Om eerlijk met u te zijn zegt dat Kruis ons niets. We hebben gedaan 

omdat we dachten onze plicht te doen. Maar onze kinderen en 

kleinkinderen zijn er op gesteld". 



 

Andere aan T. Lindeboom toegekende onderscheidingen: 

- Certificaat wegens 'pilotenhulp', verstrekt door Dwight D. 

Eisenhower, Commanding General of United States Force 

European Theater of Operations; 

- Certificaat voor hulp aan British Commonwealth of Nations, 

verstrekt door Arthur William Tedder, Air Chief Marshal, Deputy 

Supreme Commander Allied Expeditionary Force 

 

Johannes Siebinga ontving ook beide certificaten. Het 

Verzetsherdenkingskruis werd hem postuum toegekend.. 

 

Vader Eize was in 1964 overleden. Terug in the States ging Tina bij 

haar moeder inwonen, in San Jacinto CA. Ook zus Pietje (Patricia) 

nam daar haar intrek (echtgenoot Wieger Veenstra stierf in 1966). 

Op 6 februari  1984 overleed  Trijntje Lindeboom. Pietje stierf vijf jaar 

later. Broer Gjalt (George) betrok daarop de woning. Hij is in 2007 

overleden 

Omdat Gjalt - hij overleefde Pearl Harbour - actief was in kringen 

van oorlogsveteranen is het denkbaar dat hij de hand gehad heeft 

in het plaatsen van het gedenkteken voor Tina. Maar zeker is dat 

niet. Ondanks de vele daaraan tot dusverre gewijde woorden.  

 

Dus heeft u meer informatie voor ons dan horen wij dat graag en 

kunt u contact opnemen  met T. Jager 06-51042692 of via dit mail-

adres hkdk@hotmail.nl 

 

 

 

 

Oorlog in de 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 brengen. 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 welkom. 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 

 

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 

ROMMELMARKT OUDHEIDSKAMER 

De Historische Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK) houdt in juli 

een rommelmarkt op het terrein van de Oudheidskamer aan 

Fallaetswei 17 in Drachtstercompagnie. 

De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de 

Oudheidskamer. Er is al een groot aanbod van tweedehands 

spullen, maar er kunnen nog meer spullen bij. 

Houdt u zolderopruiming of bent u aan het verhuizen en heeft u 

nog spullen die u weg doet dan houden wij ons aanbevolen. 

Deze spullen kunnen worden afgegeven bij Appie Heddema, tel. 

05122-342375 

 

  

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

coördinatoren: Ietzen Drost   tel: 0512-341716 

   Chris Bosma   tel: 0512-342484 

 



 

Wolkom  

Soms in het Fries, dan weer in het Nederlands…omdat ik de 

spreektaal van de bewoners gebruik.  

Alle seis nije wenten oan de Wiksel binne no bewenne. Ik neam se 

dizze kear allegearre, ek al binne der Kompenijsters by.  

 

Wiksel 19  

Hjirre wennet Jeldou Klamer, in Kompenijster  (fan de 

Sikt.Eringawyk) mar no op harsels. Jeldou is fysiotherapeut 

yn De Swaech.  

Wiksel 17  

Hjirre wenje Paulien Arendz  fan de Feanhoop, mei Janco 

Booi, in Kompenijster van de Folgersterleane. Paulien is 

fysiotherapeut yn it sikenhûs yn Hearrenfean. Janco wie 

ferkeaper yn de KPN-winkel mar siket no in oare útdaging!  

 

Wiksel 15  

 

Hjirre wennet no Geartsje van der Wal.  Hja is efkes tydlik 

yn De Tike west, mar no werom yn de Kompenije!  

 

 

Wiksel 13  

Hjir wennet no Loura Veenstra mei de bern Anna, 13 jier, 

en Froukje, 9 jier. Loura is in âld-Kompenijster. Hja docht de 

financiële administraasje by Fitaaal yn Drachten. Anne sit 

op CSG Liudger, Splitting 2de jier MAVO. Froukje sit yn groep fiif fan 

de basisskoalle yn Fryske Peallen.  

 

 



Wiksel 11  

Hjirre wennet op himsels, Kompenijster ( fan de Pream)  

Nick de Roos. Nick is marketier ( ingels wurd) fan in 

gruthandel yn automaterialen ( by twa saken) yn 

Ljouwert.  

Wiksel 9  

Hjirre wennet Jedidja Pander, in âld-Kompenijster, mei har 

bern Eric, 12 jier en Leevi, 9 jier. Eric giet al nei it Liudger 

oan de Raai en Leevi sit op de Frissel.  Jedidja hat har 

eigen webwinkel: biologischetoko.nl  

Smidswei 39  

Hier woont Prissilla Bos. Zij komt uit Drachten. Pricilla doet 

momenteel vrijwilligerswerk in Opende. Ze werkt daar met 

paarden, haar grote passie. Ze vindt het heerlijk rustig in 

Drachtstercompagnie!  

Tsjerkebuorren 4  

Hier wonen nu Edwin en Marjan Pater met de kinderen 

Christiaan, 3 jaar, Emmelie 2 jaar  en Marilieu van 6 

maanden. Edwin is militair, geeft les aan de VeVa, de 

vooropleiding van defensie. Van 2012 tot 2015 woonden 

ze in Amerika, waar Edwin voor het werk naar toe moest.  

 

Turftraperke_________________________________ 
 

 

Nei it ferstjerren fan myn leave partner Murk Roodbergen. 

It gemis is hurd en kâld, mar jimme meilibjen wie waarm mei 

in kaartsje of allinne mar in hândruk. 

It hat my tige goed dien. Hertlik tank dêr foar. 

 

Freonlike groetnis: Aaltje Boomsma. 

 



 

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

 

SFK in een nieuw ‘jasje’!  

In december was voor SFK de officiële aftrap van het nieuwe 

wedstrijdseizoen. Tijdens de Kick Off die toen georganiseerd werd in 

Ureterp presenteerden alle sporters hun oefeningen. Een dag met 

veel saamhorigheid en clubgevoel. Voor de vereniging hét 

moment om zichzelf te laten zien. Wie zijn wij en wat hebben wij in 

huis. Aan de sporters, trainers, bestuursleden, vrijwilligers en natuurlijk 

de supporters! Tot slot is het mooi om dit alles in een passend ‘jasje’ 

te steken, zodat ook afwerking passend is bij de club. Voor een 

vereniging als SFK is de afwerking’ van groot belang. Aangezien de 

turn -en acrosport een sport is waar het niet alleen om techniek 

draait, maar waar ook presentatie en uitstraling even belangrijk zijn 

om tot een technisch en artistiek verantwoordelijk geheel te 

komen.  

Tijdens de Kick-off kon SFK ook de nieuwe kledingsponsor 

bekendmaken. EPPINGA HOUT –en BOUWMATERIALEN van het 

bedrijventerrein A7 uit Drachten steekt de hele vereniging in frisse 

nieuwe trainingspakken. Het rode logo van Eppinga sluit mooi aan 

bij de rood/witte kleuren van de vereniging.  

SFk en Eppinga 'bouwen' samen aan een sportief jaar. De eerste 

Friese titels van dit seizoen zijn inmiddels in de wacht gesleept bij de 

spingwedstrijden in november. Evenals de eerste podiumplaatsen 

bij de acrowedstrijden in januari.  

                          

Bouwen aan zelfvertrouwen, bouwen aan ambitie, bouwen aan de 

toekomst, dit jaar mede mogelijk gemaakt door Eppinga hout & 

bouwmaterialen.  

mailto:info@sfkdrachtstercompagnie.nl


 

Gezellige 

 

Zaterdag 1 april 2017 - 10:00-14:00  uur 

Prachtige bloemstukjes 
Paasdecoraties 
Brocante 
Curiosa 
En nog veel meer…… 

 
Ook zal de worldservantsgroep aanwezig zijn met 

koffie/thee en zelfgemaakte lekkernijen. 

     Nije Kompe Smidswei 1  

 Drachtstercompagnie 



Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 

____________________________________________ 

In de afgelopen jaren hebben meerdere mensen aangegeven hun 

graven in te leveren. Dit omdat er vaak geen familieleden zijn die 

de graven willen/kunnen onderhouden. Dit betekent dat we 

binnenkort gaan beginnen met het verwijderen van de 

monumenten op deze graven. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te 

doen zoeken we vooraf contact met de betrokkenen om 

gezamenlijk na te gaan om welk graf het exact gaat. Dit om fouten 

te voorkomen.  

De algemene jaarvergadering staat gepland op woensdag 22 

maart a.s. Tijdens de vergadering gaan we onze tweede bode, 

Hinke van der Meulen-Heidinga, aan de leden voorstellen.  

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.   

Wielercomité Drachtstercompagnie  

Op zondag 9 april a.s. organiseert het Kompenijster 

wielercomité de 5de Kompenijster ATB-toertocht voor 

zowel dames als heren. Dit is een tocht georganiseerd 

voor en door de Kompenijster wielerfanaten. Familie en 

vrienden zijn uiteraard van harte welkom. De inleg is drie 

euro en de deelname is op eigen risico. Het dragen van een 

valhelm is verplicht.  

We starten dit jaar wederom vanuit café Aans. Dit keer hebben we 

twee categorieën: om 14.00 uur starten we met de groep 

fanatieke/ervaren fietsers (afstand ca. 65 km) en om 14.15 uur met 

de groep recreanten (afstand ca. 35 km). Na afloop komen we 



weer bijeen in het café. Daar is er voor elke deelnemer een kop 

soep en een broodje. Dit wordt ons aangeboden door Bonne Aans.  

Verder……  

Op zaterdag 17 juni a.s. organiseren we de 12de omloop van de 

Kompenije. Tijdens de omloop over de Klamersreed komen zowel 

de heren als de dames aan de start. Op dit moment zijn we druk 

bezig met het benaderen van sponsoren.   

Informatie  

Informatie m.b.t. het bovenstaande wielergebeuren is te vinden op 

onze website: www.omloopkompenije.nl   Op de site staan ook de 

sponsoren en de foto’s van de voorgaande wielerwedstrijden in 

ons dorp.   

Namens het wielercomité, Pieter Postma.   

Fûgelwacht  

De koolmees ( de blokfink).  

Eén van de meest voorkomende vogels in de tuin is de koolmees.  

Ook bij de laatste tuinvogeltelling in januari was dit het geval. Wel 

werden er wat minder geteld. In 2016 n.l. gemiddeld 3,4 per tuin en 

nu 2,8.   

Volwassen koolmezen zijn circa 14 cm. groot, hebben een 

spanwijdte van 22,5-25,5 cm. en een gewicht van gemiddeld 17 

gram. De koolmees heeft een zwarte kruin, witte wangvlekken, een 

gele borst en daarop overlangs een zwarte band. Mannetjes zijn te 

herkennen aan de duidelijk bredere zwarte band, maar ook aan 

de grotere hoeveelheid zwart tussen de poten en meer glans op 

de kop. Het jong is valer gekleurd en mist de zwarte streep, deze 

verschijnt pas in het najaar. De koolmees is de grootste soort mees. 

De roep van de koolmees klinkt als péh-puuh wat vergelijkbaar is 

met de sirene van een politieauto. De vlucht van de koolmees is 

meestal gelijk aan die van andere mezen.  



In grote bogen vliegt de koolmees door de lucht, afwisselend wordt 

met de vleugels geslagen en gezweefd.  

Ze leven vooral in het struikgewas en de plekken waar veel bomen 

zijn, in houtwallen en singels. Het aantal koolmezen in Nederland 

wordt geschat op 500.000 à 600.000. Een soort die het in Nederland 

dus goed doet.   

De gemiddelde maximum-

leeftijd van een koolmees 

in goede levensom-

standigheden is ongeveer 

10 jaar. De oudste 

geringde koolmees werd 

15 jaar oud. Aan het eind 

van het voorjaar wordt de 

koolmees seksueel actief. 

Het mannetje begint 

echter al vaker te zingen 

na 21 december, als de 

dagen gaan lengen. 

Wanneer een koppeltje koolmezen elkaar heeft gevonden blijven 

zij 1 tot 2 nestjes bij elkaar. Het is echter niet vreemd als het 

koppeltje hetzelfde nest jaren achter elkaar samen gebruikt.  

Het nest bestaat uit mos, haren, veren, bladeren, takjes en ander 

zacht materiaal. Wanneer het nest klaar is begint het vrouwtje met 

het leggen van de eieren. Een gemiddeld nest bevat 7 tot zelfs 15 

eieren, waarvan er meestal 6 tot 8 uitkomen.  Pas na het achtste ei 

begint het vrouwtje met broeden. Tijdens het broeden voedt het 

mannetjes het vrouwtje.  Het broeden duurt 13 tot 15 dagen. 

Jongen zitten 18 tot 21 dagen in het nest. Om er voor te zorgen dat 

roofdieren niet doorhebben waar zich een nest bevindt, zullen de 

ouders de ontlasting van de jongen, die in een speciaal zakje zit en 

ook de eierschalen ver van het nest brengen. Koolmezen die 

tijdens het broeden gestoord worden blijven op het nest zitten en 

kunnen blazende geluiden maken ter afschrikking. Als de jongen 

zijn uitgevlogen, worden ze nog 2-3 weken door de ouders 

gevoerd.  

De koolmees is een graag geziene vogel. Hij is afhankelijk van de 

hoeveelheid beschikbare insecten en rupsen. Door het steeds 



eerder voorkomen in het jaar (klimaatverandering) van insecten is 

ook het broedseizoen van de koolmees vervroegd.   

In een strengere winter overleeft de koolmees soms in een oud 

nest. Vooral omdat dit meestal insecten aantrekt. De koolmees 

kiest er ook wel voor te overwinteren in een warmer land.  

In Nederland komen 's winters vaak meer koolmezen voor. De 

populatie wordt uitgebreid met koolmezen uit koudere noordelijk 

gelegen landen. Ze komen n.l. overal in Europa voor, met 

uitzondering van IJsland.  

Koolmezen maken winters graag gebruik van vetbollen, 

pindanetjes en voedertafels met een gevarieerde hoeveelheid 

zaden. Vaak nemen ze een klein hapje mee naar een beschutte 

plek waar zij veilig zijn. Een vijand van de koolmees is de sperwer. 

Uit onderzoek blijkt dat vette koolmezen goed bestand zijn tegen 

een tijdelijk gebrek aan voedsel. Fitte vogels kunnen echter 

makkelijker aan deze vijand ontsnappen. In Engeland bleek dat in 

een winter zonder sperwers de koolmezen één gram zwaarder 

waren dan normaal.  

Wat kunnen wij doen voor de koolmees? 

Enkele bomen, wat struiken en een 

nestkastje en uw tuin wordt bezocht door de 

koolmees. In de winter bijvoeren met 

vetbollen, pindanetjes e.d.  Op zich is de 

koolmees een holenbroeder, maar hij maakt 

ook graag gebruik van een nestkastje. Zorg 

er wel voor dat katten niet bij de nestkasten 

kunnen komen. Plaats ze ook met de 

vliegopening op het noordoosten gericht.  

Zie voor het maken van een nestkast de 

tekening. Voor slechts 7 euro kunt u lid worden van de Fûgelwacht 

De Kompenije en omkriten. Van de wacht krijgt u dan een 

nestkastje! Daarvoor kunt u zich aanmelden bij Sietse Wijbenga tel. 

0512-342664.  

 Fûgelwacht De Kompenije en omkriten.  



 

Toanielferiening Mei Inoar Ien   

___________________________________________ 
 

De twa toaniel jûnen sitte der wer op, mar wat hawwe wy 

prachtige jûnen hân! De seal wie beide jûnen bêst beset en dêr 

wie in moai stikje muzyk nei. Ek op de try-out wiene der aardig wat 

ferieningen dy nijsgjirrig nei ús spyljen wiene. As jo net west binne 

dan hawwe jo wer wat mist!  

Nei de generale foar de skoalbern hawwe wy der 18 nije 

jeugdleden by krigen. En ek hawwe wy 5 nije seniorenleden by 

krigen. Dêr binne wy as feriening fansels ôfgryslik grutsk op!  

Dit jier hawwe  wy ek wer in kofjejûn. Dy sil hâlden wurde op 25 

maart yn Seal Aans. En wy kinne no alfêst ferklappe dat de muzyk 

nei de tiid fersoarge wurdt troch Folkert-Hans Tolsma!  

Dêr wurde twa ienakters spyle. Nammentlik: 

Ik bin Herbert en O Godskes Geeske. 

 

De spilers fan "Ik bin Herbert" binne: Anneke vd Veen & Hindrik 

Zuidema. De spilers fan "O Godskes Geeske" binne: Jildou Loopstra, 

Saida Combee, Geartsje vd Veen, Tjitske Krans & Kevin de Boer.  

En ek al ús nije 18 jeugdleden sille foar jimme op de planken stean 

dy jûn! Dus net stinne mar hinne!  

De stipers binne fergees op dizze jûn. En foar de rest is het 5 euro.  

Jo kinne fansels ek stiper wurde en dat kostet 4 euro yn it jier.  
 

 



Voetbalvereniging T.F.S. 

________________________________________________________________________________ 

Het bestuur heeft onlangs de 37-jarige Björn Schilder uit Bakkeveen 

benoemd als hoofdtrainer van de v.v. T.F.S. Dit voor het seizoen 

2017-2018. Björn Schilder, momenteel assistent-trainer bij Drachtster 

Boys 1, gaat hier als voetballer/trainer aan de slag. Dit betekent dat 

hij op zaterdagmiddag onze jongens vanuit het veld gaat 

aansturen. Dit met Bert Nijmeijer als leider van een jong team dat 

het komende seizoen in de vijfde klas KNVB gaat uitkomen.   

Wie is Björn Schilder?  Björn is een voormalig verdediger / 

middenvelder van FC Groningen en BV Veendam. Nadat een 

definitieve doorbraak in het profvoetbal uitbleef, mede door 

blessureleed, kwam Schilder uit voor verschillende (top) 

amateurclubs. Björn is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC 

Groningen en maakte zijn debuut op 5 april 1998. De destijds 

achttienjarige verdediger kwam in het thuisduel tegen Roda JC na 

60 minuten voetballen in het veld. Drie dagen later maakte hij zijn 

debuut als basisspeler tegen SC Heerenveen. Björn werd echter 

nooit een vaste basisklant in het Oosterpark, onder meer door 

veelvuldig blessureleed. Na vier seizoenen en 21 wedstrijden 

besloot de Purmerender het Oosterpark om te ruilen voor de 

Langeleegte. Maar ook bij BV Veendam kwam Björn niet tot volle 

wasdom. In twee seizoenen kwam de blonde voetballer niet verder 

dan 28 wedstrijden. Hierop besloot hij zich in 2003 te richten op zijn 

maatschappelijke carrière. Op dit moment heeft hij zijn eigen 

internetbedrijf. Voetballen bleef hij ook: onder meer bij de 

amateurs van SC Genemuiden en SC Joure. Thans is Björn assistent-

trainer bij Drachtster Boys 1 en jeugdtrainer bij zijn zoontje in 

Bakkeveen. Ook in Bakkeveen is Björn ooit speler/trainer geweest.   

Zowel bij de jeugd als senioren zijn we op zoek naar nieuwe leden. 

Lid worden van onze vereniging kan vanaf 5 jaar. Nieuwe leden 

kunnen zich op de Pream 4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 06-

12112554. Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze 

website www.vv-tfs.nl    

Pieter Postma.  



Ouderensoos  

 

De groep ouderen begon het nieuwe jaar op 5 januari met een 

geanimeerde nieuwjaarsborrel, gevolgd door een 

stamppotmaaltijd. Na het middagmaal was er nog een 

verhalenbingo.   

Voorzitter Piet Vlieg vertelt dan  verhalen, waarin hij veel getallen 

heeft verwerkt.   

Er wordt fanatiek meegedaan en met veel enthousiasme.  

Op 2 februari werden wij bezig gehouden door 2 leden van de 

groep Tsjirmerij met Ierse muziek op diverse instrumenten. We 

leerden ook veel over de geschiedenis van Ierland en de 

gewoonten in dat land en kregen uitleg over de verschillende 

muziekinstrumenten, zoals de doedelzak, de accordeon, de 

bardón (een trommel) en de fluiten.  

Als u dit leest hebben we op 2 maart een lezing gehad van onze 

eigen Ruurd Verbeek over 'it Fallaet”. Ongetwijfeld heel bijzonder, 

Ruurd kennende.  

We sluiten het seizoen af op 6 april met een gezellige koffiemaaltijd, 

die om 17.00 uur begint.  

De groep is groeiende: we tellen momenteel 49 leden.  

Zo’n 20 daarvan komen elke donderdagmorgen in de Nije Kompe 

om mee tedoen aan “Bewegen voor ouderen”. We doen 

oefeningen op en achter de stoel en hebben veel plezier bij de 

spelletjes. We werken onder de leiding van docent Sietse Pieksma 

van Sportbedrijf Smallingerland. Wilt u ook meedoen?  Dat kan, bel 

met Piet Vlieg, 341075  

En wilt u lid worden, bel dan met Elly van Dijk, 341517  

 



 

Uit de school geklapt 

SWS 'De Frissel' kent een aantal speerpunten: hoe leren kinderen, 

sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en wetenschap en 

techniek. In deze Barte wil ik u iets vertellen over techniek bij ons op 

school. 

Bij techniek hebben wij het over ontdekkend leren. We maken 

daarbij gebruik van verschillende methoden, constructiemateriaal, 

zelf samengestelde techniekbakken en de techniektorens. Meester 

Ronald en meester Michèl zijn de techniek-coördinatoren. Op de 

donderdagmiddag komt Mindert Kats op school om te helpen bij 

de technieklessen aan groep 7/8.  

 

 

De week voor de voorjaarsvakantie hebben wij een techniekweek 

gehouden. In de verschillende groepen werd extra aandacht 

besteed aan techniek. Er werd heel wat afgebouwd, onderzocht 

en gesloopt. Op donderdag 16 februari werd de week afgesloten 

met een raketwedstrijd. Kinderen mochten thuis, al dan niet met 

hulp van familieleden, een raket bouwen van een petfles. Op het 

plein werd de raket m.b.v. een compressor in een baan om de 

aarde gelanceerd. Het werd een prachtig spektakel. 



Natuurlijk waren er kleine prijsjes: De hoogste raket van de 

onderbouw was van Hilarius met 18 meter. Zijn broer André won bij 

de bovenbouw met maar liefst 27 meter. Ook de mooiste raket 

kreeg een prijs en die was voor Tygo. Hij had een raket gemaakt 

met lampjes erop en er zat een heuse bouwtekening bij. 

De volgende ruimtereis staat gepland voor februari 2018. 

 

 
 

 

Senioarenreis Drachtster Kompenije 2017  

_____________________________________________ 
 

Bêste minsken ,  

Us reiske is dit jier fêststeld op woansdei 17 maaie.  

It hiele programma is noch net rûn, mar hjir is toch efkes in lytse 

yndruk.  

We meitsje in rûnrit oer de Sallandse Heuvelrug mei syn prachtige 

bosken en heidefjilden en in boattocht troch it Overijsselse 

Vechtdal nei de âlde  slûs en stuw fan Vlisteren.  

Neier berjocht folget binnenkoart, mar notearje alfêst dizze datum ! 

 



Info & contact : 

Mail naar info@brassbandhalleluja.nl 

Site :www.brassbandhalleluja.nl 

volg ons op twitter @BBhalleluja 

Of bel 06-13 67 54 99 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar moesten we eerst op zoek naar een nieuwe dirigent. In al 

die jaren dat we nu bestaan – in 1921 is dat 100 jaar, dus er zit weer 

een groot feest aan te komen – is dit pas onze 9e dirigent, dus 

gemiddeld staan dirigenten vrij lang voor onze brassband. Met 

natuurlijk als uitschieter Freak van der Bij die er 50 jaar (van 1924 – 

1974) voor heeft gestaan. De oudere muzikanten die zo goed als 

hun hele leven al bij de band spelen (Jan de Boer en Aize de Jong) 

kunnen zich hem waarschijnlijk nog wel herinneren als dirigent. De 

meeste huidige muzikanten zullen zich hem niet meer herinneren of 

hem niet kennen, maar in de geschiedenis van de band zal hij altijd 

blijven bestaan. Je moet als vereniging nooit de mensen vergeten 

die jaren hun energie hebben gegeven voor het voortbestaan van 

een vereniging.   

Er kwamen spontaan ook genoeg sollicitaties binnen, ook van 

dirigenten die ons wel capabel leken. Twee dirigenten hebben we 

uitgenodigd voor een proefdirectie en daaruit hebben we op een 

democratische wijze een keus gemaakt. Ja, ook de jeugd had een 

volwaardige stem en voor enkelen van hen was dat best 

spannend. Onze nieuwe dirigent is Chris van der Veen uit Ternaard. 

U zult vast met hem kennis maken wanneer we een kerkdienst 

begeleiden of wanneer we een concert geven.    Het is eigenlijk 

net als met een trainer van een sportvereniging. Het is goed dat er 

zo nu en dan een nieuwe dirigent/trainer komt, die kijkt weer 

anders tegen de dingen aan en leert je ook weer andere dingen of 

dingen op een andere manier te doen, in ons geval dus muziek 

maken.  

 

Brassband halleluja 

mailto:info@brassbandhalleluja.nl
http://www.brassbandhalleluja.nl/


Boekjes met kortingsbonnen en de verloting.  

Ook deze keer hebben we onze boekjes weer kunnen verkopen. 

Het is nu dus zaak dat u gebruik 

maakt van de kortingsbonnen. Dan 

haalt u zelf de “investering” van  

€ 5 er gemakkelijk weer uit en als er 

veel bonnen binnenkomen bij de 

ondernemers, dan is de kans groot 

dat die een volgende keer weer 

meedoen. Op onze jaarver-

gadering van 2 februari hebben 

we de prijswinnende loten 

getrokken. 

 De gelukkige winnaars zijn :  

€ 100,-   A. de Jong te Opende , € 

50,- J.K. de Ruiter te Eastermar en € 

25,- S. de Vries te Surhuisterveen.  

Op de foto worden de winnende 

loten getrokken door Corine en 

Richtsje.    

SmallingerlandFestival.  

Het was op 11 februari ’s avonds wat een vreemd gezicht. 

Muzikanten die met hun instrument onder de arm van De Nije 

Kompe door de kou naar De Frissel liepen en weer terug. De 

charme van dit jaarlijkse festival is dat het ieder jaar door een 

ander muziekkorps wordt georganiseerd en ieder doet dat op de 

wijze en met de mogelijkheden die voorhanden zijn. Dit jaar lag de 

organisatie bij ons. En met veel hulp van de groep van World 

Servants is het prima gelukt. Het tijdschema werd goed 

gehanteerd, de laatste klanken klonken in de kerk op het moment 

dat dat ook moest. En we hebben, naast haar kwaliteiten als 

muzikant, een nieuw talent ontdekt bij de ladyspeaker van deze 

avond, Minke de Boer. Ze praatte alles op een voortreffelijke wijze 

en heel ongedwongen aan elkaar. Op onze website staan veel 

foto’s van dit festival, de moeite waard om ze te bekijken.         

 



 

 

Maitiid 

Litte de ljippen harren hearre 

Binne de krookjes wer te sjen 

Fielsto de waarmte fan de sinne 

Sjochsto de blidens fan in bern 

It docht dy ‘t herte brekken 

It taast dy yn it moed 

It tilt dy oer it djippe 

De maitiid docht de mins sa goed ! 

 

Wieke de Boer 

 

 

 

 
 



 

______________ 

Renske Mud,  

Tsjerkebuorren 36,  

9 jier, groep 6 fan de Frissel.  

 

 Mei wa wennest hjirre?  

Mei Nynke heit en mem en 

iksels.  

 Wat is dyn leafste fak?  

Handvaardigheid, want dan 

kinst hele leuke kreaasjes 

meitsje en kinst gewoan dyn 

gedachten rustig meitsje.  

 Wat is it moeilijkst?  

Rekkenjen, dêr ha ik eigenlik wol in hekel oan want as wy rekkenje 

moatte tink ik: o, nee,..net wer.  

 Jimme ha no ien skoalle, wat fynst der leuk oan?  

Ik ha mear freonen en ik ha no ek mear meesters en juffen.  

 Ha jimme ek hûsdieren?  

Ja, fisken. Dy binne allegearre fan my.  

 Wat is dyn lekkerste iten?  

Patat en pizza.  



 Wat binne dyn hobby’s?  

Moppen fertelle, skeelerje, skaatse op de iisbaan en sliepe.  

 No, dan wolst jûns graach op bêd tink?  

Ja! ( Nee! Seit mem, sy is net op bêd te krijen!) No, toen it hiel let 

wie, woe ik heel graach op bêd!  

 Wer hast in hekel oan?   

Pesterij en rúzje. Soms ha ik rúzje mei Nynke.  

 Bist ek ferliefd?  

Nee! (Mem: op heit toch?)   Ja, dat wol heit graach. No, ik bin it 

wolris west, mar ik wol it net yn de krante ha mei wa..!  

 Wat wolst skielk?  

Dan wol ik presentatrice wurde, en oars actrice! Ik ha my ek opjûn 

foar jeugdspiler!  

 Ast no de baas wêze mochst yn ús lân… wat soest feroarje?  

Dat alle vluchtelingen genôch iten en drinken ha, dat se goed leve 

kinne.  

 En wat soest dwaan mei 1 miljoen?  

Ik soe mei de hele famylje op fakânsje wolle, wol 5 wiken en ik soe 

in oxboard, dat is een skateboard mei discolampkes derop ha 

wolle en in privé swimbad yn de tún. En dan meie myn famylje en 

freonen der yn!  

 Wat fynst leuk oan dyn keamer?  

Myn keamer, ik ha in hele protte tekeningen, fanôf groep 4.  

 



 

   Agenda PKN 

___________________________________________________________  
 

 5  maart     9.30 uur Kerkdienst met Mevr. I. Baron,   

    Bakkeveen, gevangenispastor  

 5  maart  19.30 uur   Wereldgebedsdagviering met Henk Bijma  

 8  maart  19.30 uur  Bidstond voor gewas en arbeid met  

    Gotse Stienstra  

12 maart    9.30 uur  Kind School Gezinsdienst   

19 maart    9.30 uur Fryske tsjinst met Drs. T.R.A. Simonides,  

    Birdaard  

26 maart    9.30 uur Kerkdienst met Mw. Ds. J. van der Veen 

    – Bosgra  

2   april     9.30 uur Kerkdienst met Ds. J. Huitema, Drachten  

2   april   19.30 uur Dienst van gebed om genezing  

9   april     9.30 uur Kerkdienst met Ds. L. Oost, Wergea  

13 april   19.30 uur Witte Donderdag  Heilig Avondmaal, Ds. 

    J. van der Veen -  Bosgra  

14 april   19.30 uur Goede Vrijdag, Ds. G.J. Arensman,  

    Drachten  

15 april   19.30 uur Stille Zaterdag met Ebele van der Veen  

16 april     9.30 uur  1e Paasdag, Mw. Ds. J. van der Veen -  

    Bosgra  

23 april    9.30 uur  Kerkdienst met Ds. I. Postma,   

    Genemuiden  

30 april     9.30 uur  Kerkdienst met Mw. Ds. Y. Riemersma –  

    Beintema, Heerenveen  

7   mei    9.30 uur Gemeenteviering met Mw. Fr. Wesseling, 

    De Tike  

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+PKN&id=16831191CEB7006328D663E62FFB6C3D1335F6D8&FORM=IQFRBA


 

 

 

 

 

 

 


