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Korte berichten
Voor de jeugd
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vóór 22 december 2017:

michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :
"De helte fan 'e Kompenije is yn 't spier
foar de Krystkuier dit jier!
De oare helte rint mei
op dizze moaie doarpsdei!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
10 november
20.00 uur
13 november
20.00 uur
16 november
19.30 uur
Nije Kompe
18 november
20.00 uur
24 november
20.00 uur
6-7-9 dec.
8 december
20.00 uur
12 december
20.00 uur
14 december
14.00 uur
15 december
20.00 uur
16 december
ca. 16.30 uur
zondag
17 december
ca. 10.30 uur
20 december
19.30 uur
Nije Kompe
21 december

Wat?
Klaverjassen

Wie?
vv TFS

Algemene
ledenvergadering

vv TFS

Mevr. Glas over haar werk als
verpleegkundige op de
centrale meldkamer.

Fr. CPB

Kroegconcert met solist en
jeugd in café Aans
(Toegang € 5)
Lezing Peter Karstkarel in
café Aans

Brassband
Halleluja
Uitvaartvereniging
DLE

Krystmerk: zie flyer!
Klaverjassen

Oudheidskamer
vv TFS

Ledenvergadering
Café Aans

IJsclub
Dr. Compagnie

Kerstviering
(Nije Kompe)

Ouderensoos

Klaverjassen
In het clubhuis

vv. TFS

Vervolg kerstbiljarttoernooi
Drachtstercompagnie

Krijt uw Topje
café Aans.

Regionaal
driebandentoernooi
(opgave bij het bestuur).

Krijt uw Topje
café Aans.

Roelie Woudwijk (Opeinde)
verzorgt samen met een
paar muzikale vrienden de
kerstliturgie.
Krystkuier

Fr. CPB

De Frissel/ PB.

24 december
v.a. 21.00 uur
31 december
14.00 uur
4 januari 2018
10.30 uur
18 januari
19.30 uur
Nije Kompe

Gezellige avond met live
muziek van Tjeerd Henstra

Café Aans

Carbidschieten en
oliebollen eten op het
sportcomplex
Nieuwjaarsborrel met
maaltijd (Nije Kompe)

Organisatie
v.v. T.F.S

Jellie Krook (Kollum) zal het
boek: Hinke van Jap, van
Harm Lodewijk bespreken.

gconcert brassband Halleluja, met solist en jeugd

Ouderensoos
Fr. CPB

Café Aans, aanvang 20.00 uur, toegang € 5,-.

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

Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl
 Verschijningsdata De Barte:
Barte nummer

Kopij inleveren

Verschijnt

145 januari 2018
146 maart 2018
147 mei 2018
148 september 2018

22 december
24 februari
28 april
25 augustus

13 januari
17 maart
19 mei
15 september

Plaatselijk Belang
_____________________________________________
De najaarsledenvergadering van PB heeft bij het verschijnen van
deze Barte al plaatsgevonden. ( 8-11-2017). Toch wil ik hier twee
zaken vermelden die op de vergadering aan de orde zijn
gekomen.
Ten eerste de stand van zaken rond het MFC. U heeft in de vorige
editie van de Barte kunnen lezen dat we op de Perspectiefnota
staan wat inhoudt dat we ook op de begroting van de gemeente
komen. En dat betekent weer dat er voorgang zit in het realiseren
van het MFC. Op dit moment zijn gemeente en de werkgroep
bezig een Convenant te schrijven. Hierin staan doelen en functies
genoemd en beschreven waaraan het MFC moet voldoen. Basis
voor dit convenant is de visie die wij al eerder hebben beschreven
in een stuk naar de gemeente toe. Er zullen nog veel procedurele
zaken geregeld moeten worden voordat er van realisatie sprake
kan zijn. Dit jaar 2017 en heel 2018 zullen tenminste nodig zijn om
tot een goed plan van aanpak te kunnen komen. Rest mij nog u te
vertellen dat er op de website ook het item MFC is toegevoegd
waar u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de
vorderingen t.a.v het MFC.
Keunstwurk.
Op 25 sept. hebben we een presentatie meegemaakt over “Art in
Woodlands”. Dat verlangt verduidelijking. In het kader van CH 2018
is het idee ontstaan om in zoveel mogelijk dorpen in Smallingerland
een creatief ontwerp te maken en te plaatsen wat verbinding
heeft met CH 2018. Het creatieve idee houdt in dat met wilgentenen, dus natuurlijk materiaal, een ontwerp gemaakt wordt wat
op een zichtlocatie in het dorp komt te staan en wat langere tijd
(aantal maanden) zal blijven. Samen met kunstenares Karin van
der Molen is het de bedoeling dat een groep creatieve mensen dit
object gaat ontwerpen en maken. Het hele project wordt
gefinancierd door “Iepen Mienskipsfûns”en de gemeente
Smallingerland ondersteunt dit plan van harte. Er zijn al dorpen die
klaar staan om te beginnen. Wat wij vragen aan het dorp is een
groep mensen die zich hiermee bezig wil houden. Het is een

beperkt project m.a.w. een aantal ochtenden bouwen in het
voorjaar van 2018 en onder begeleiding van Karin dus. We kunnen
ons aanmelden tot eind van dit jaar. Op de ledenvergadering is
hierover een PowerPoint getoond met fantastische foto’s van
voorbeelden.
Belangstelling? Meldt u aan bij PB, zie mail adres verder op.
Brievenbussen.
Op 27 sept. hebben twee leden van PB een bijeenkomst bezocht
uitgeschreven door Postnl. met als onderwerp: reorganisatie
brievenbussen. U begrijpt dat wij deze bijeenkomst niet aan ons
voorbij konden laten gaan vanwege het feit dat er opnieuw een
voorziening in het dorp dreigt te worden aangetast. Op het gebied
van Drachtstercompagnie staan nu nog de volgende
brievenbussen: midden in het dorp staat een “dubbele” en op de
andere
locaties
staan
“enkele”
bussen:
kruising
Smidswei/Folgersterleane; bij “Jezus Leeft”; midden op de Feart en
op de Skieding.
Postnl. wil de routes optimaliseren omdat de zogenaamde
“vulgraad” onvoldoende is om rendabel te kunnen blijven werken.
Uit de bijeenkomst werd ons duidelijk dat de dubbele bus midden
in het dorp en de enkele bus op de Skieding blijven bestaan.
Berichten uit de ouderensoos gaven aan dat zij tevreden zouden
zijn wanneer de dubbele bus in het dorp zou blijven bestaan. En
dat is dus het geval.
Wat nog wel mogelijk is dat we advies kunnen uitbrengen naar
Postnl. omtrent weghalen, verplaatsen van bussen. Daarvoor
moeten we wel steekhoudende argumenten aanvoeren. Ook daar
kijkt PB nog naar . We kunnen tot eind 2017 advies inbrengen.
Winkel.
It is hiel spitich dat de winkel yn ús doarp der net mear is. Troch
alderlei oarsaeken mocht it krewearjen fan de fam. van Kammen
om de winkel yn stân te hâlden net slagje. Foar harren is it spitich
mar just ek foar de bewenners fan de soarchbuorkerij en foar tal
fan ynwenners fan it doarp. Wy winskje eltsenien dy’t belutsen
wienen by de winkel, yn hokker foarm dan ek, dat elts syn paed
wer fyne kin.

Burgemeester.
Wellicht is bij u bekend dat onze voormalige burgemeester dhr.
Van Bekkum een functie heeft geambieerd bij CH 2018. Intussen is
er een interim burgemeester benoemd voor onze gemeente, dhr.
Tom van Mourik. De heer van Mourik wil graag kennismaken met
alle besturen van PB’s in de gemeente. Zo zal hij 1 november
aanwezig zijn in het MFC van Rottevalle om kennis te maken met
Rottevalle,
Houtigehage
en
Drachtstercompagnie.
De
burgemeester zal vertellen over zijn insteek ten aanzien van dorpen
en de besturen van plaatselijke belangen krijgen de gelegenheid
zaken aan de orde te stellen die spelen in hun dorpen. Wij gaan
deze bijeenkomst met twee bestuursleden bezoeken en het mag
duidelijk zijn dat er meer dan genoeg over ons dorp te vertellen is.
Sietse Wijbenga, secr. PB. sswijbenga@live.nl

Werkgroep Groen
_____________________________________________
De werkgroep Groen is in het leven geroepen door Plaatselijk
Belang. De werkgroep bestaat, naast vertegenwoordigers van
Landschapsbeheer Friesland, uit Maeike Nijboer, Margriet Dongstra,
Corry Keuning, Kerstin van Kammen, Henk de Jong, Wiebren
Santema en Michèl Houwen (namens PB). Samen met de
Gemeente en Landschapsbeheer Friesland werkt ze samen om
enkele openbare groenlocaties op te knappen, alsmede de
wandelpaden en het singellandschap een kwaliteitsimpuls te
geven, zodat de bewoners weer kunnen genieten van het dorp en
haar omringende landschap.
Namens de werkgroep, Michèl.

Kulturele Kommisje

Wat in moaie jûn. Wy fan de kulturele kommisje binne dik tefreden
mei mear as 70 minsken yn seal Aans.
Foar Kompenijster
begrippen dan, want it hiene ek wol 170 wèze kennen. Mar it giet
om de de minsken dy’t der wol wiene. Sietse sil it iepenje en
oanelkoar prate, no hy naam de tiid, dat hie hy fan lytse Teake
leart ”wat mear tiid foar elkoar nimme” is wichtich.
Wy ha genoaten fan Jildau har sjongen, al wie hja dea
senuwèftich, fan Gjèrt van der Vlugt mei syn reserve poat, je
moatte goed oefenje foar dat je dit ûnder de slach ha. Dan hiene
wy de “the Young ones” as wiene it no “the ald ones” it is mar hoe
je it besjèn wolle, fan acht man sterk noch wol. It wie tige
ferrassend, fan de measten wisten wy it wol, mar dat Jan Germ
fan de Stoomfiets sa’n moaie whisky lûd hie wisten wy net en Jan
Willem de pikeboer as “Clif Richard” en wat ek wichtich is, Johan
”it wie net te lûd”.
Wy ha om’t leven song mei de Sjongstra’s. Anco dy’t eartiids de
oare helte fan Ferbean wie, is it noch net ferleard, sa ek Paul
eartiids fan” it Wille Hûske” en Ron dy wat it sûchje spile, mar dat
echt net wie, se koene geweldich trije stemmich sjonge. Ek Roel
en Antje (âld Kompenijster) mei twa gasten wiene noch fan de
partij. Al wie Antje tige senuweftich, hie net hoecht, it gie knap.
It wie al aardich let as Mindert úteinsette kin mei syn âlde bylden.
Mindert sei noch wat moatte jim no noch mei dy âlde bylden, dat
is dochs neat. Hy hat lokkich net gelyk hân, de minsken bleauwen
allegear sitten. It is dan tige nijsgjirrich te sjen hoe fluch de tiid giet,
herkenning, fernuvering, soms hylarysk en soms in bytsje
emosjoneel.
Al mei al in tige noflike jûn en dat foar € 3,00. Allegear tige tank
foar jim meiwurking, sûnder jim waard it neat.
Sietse, Maeike, Hiltsje en Anny fan de kulturele kommisje/Pleatslik
Belang.

Vereniging v. School- en Dorpsfeest

Kompenije zoekt podiumtijgers!
Hallo dorpsbewoners,
De donderdagavond van het dorpsfeest krijgt in 2018 een nieuwe
invulling en daarbij een nieuwe, klinkende naam: BRYK. Om deze
avond tot een spektakel te maken zoeken wij acteurs, dansers en
muzikanten, in alle soorten en maten !
De avond wordt een aaneenschakeling van muziek, toneel en
dans, uitgevoerd door dorpsbewoners, met het zomerse thema:
The Caribbean. Het zal een op zichzelf staand programma worden
met uiteenlopende items.
Wij zoeken:
Acteurs:
Er worden 3 éénakters gespeeld (reeds uitgezocht).
Een éénakter is een kort toneelstuk uitgevoerd door meerdere
acteurs. Oefenavond: in overleg met de betrokken spelers. Regie:
Folkert Visser
Dansers:
3 á 4 dansen zullen worden ingestudeerd, op 4 of 5
zaterdagochtenden, dit in overleg met de dansinstructrice:
Mannon van de Meer uit Wommels.

Zangers
Dit onderdeel zal in samenwerking met Johan Mud opgezet
worden. Drachtstercompagnie heeft enorm veel muzikaal talent!
De brassband van Halleluja zal de muzikale begeleiding verzorgen.
De drie groepen deelnemers zullen op verschillende tijdstippen
vanaf maart 2018 repeteren. In de laatste weken voor de grote
avond zullen repetities met alle drie groepen plaatsvinden.
Durf jij het aan om op het podium jouw misschien wel tot nu toe
onbekende talenten te tonen? Geef je dan op via de mail:
dorpsfeestdrcomp@gmail.com

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 hè?
In de vorige Barte stelde Marsha Booman de volgende vraag aan
haar moeder Maria Brugman: "Mam, hoe vind je het om hier te
wonen, naast je dochter, terwijl je uit het drukke westen komt? Voel
je je een beetje thuis tussen al die Friezen?
Hieronder het antwoord van Maria:

Vol trots heb ik het ingezonden stukje van mijn dochter Marsha
gelezen, maar voordat ik verder vertel zal ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Maria Bruggeman en ben de moeder van Marsha
Booman.
Marsha woont inmiddels al 11 jaar in Drachtstercompagnie en
vanaf dag één vind ik het een geweldige plek!
Ik ben weliswaar een stadse en kom, zoals de mensen hier zeggen,
uit het westen, maar deze omgeving trok mij altijd enorm aan.
Jaren heb ik samen met mijn man en gezin in Huizen (N.H.)
gewoond aan het Gooimeer, een heerlijke plek.
Maar op een gegeven moment gaan de kinderen de deur uit en
dan wil je samen wel wat kleiner wonen.
Daarom hadden we ons huis te koop gezet en uiteindelijk na jaren
verkocht te hebben zijn we verhuisd naar een appartement in
Amersfoort.
Daar hebben we samen maar anderhalf jaar van mogen genieten
want mijn man is vrij plotseling overleden.
Omdat niemand of niets mij in Amersfoort hield heb ik samen met
mijn dochter en schoonzoon besloten om bij hen in de buurt te
gaan wonen.

Mijn dochter en schoonzoon kwamen met de optie van een
mantelzorgwoning waar ik in het eerste geval niets van wilde
weten, je gaat tenslotte toch niet bij je kinderen op hun lip zitten!

En daarbij dacht ik dat het iets was voor hele oude en hulpbehoevende mensen en zo voel ik mij echt niet.
Na veel praten en uitleg begon het idee mij toch wel aan te
trekken en ik ben over de streep getrokken waar ik nu heel erg blij
om ben.
Nu kan ik het een ieder aanbevelen als de gelegenheid zich, in wat
voor opzicht dan ook, voor doet.
Ik heb mijn eigen huisje helemaal privé met alles er op en er aan, ik
kan ook heel goed alleen zijn maar altijd alleen is natuurlijk ook niet
alles, dus wanneer ik wat drukte en aanspraak wil dan ga ik naar
de overkant en dan is het gedaan met de rust.
Verder is het een heel fijn idee, wanneer ik iemand nodig heb,
Marsha en Patrick er voor mij "samen" zijn!!
Om Marsha haar vraag, hoe ik het vind om hier te wonen, te
beantwoorden zeg ik FANTASTISCH!
Ik voel mij erg thuis en begin de omgeving goed te leren kennen,
de mensen vind ik heel vriendelijk, wel moet ik nog wennen aan de
Friese taal maar ik doe mijn best om het te leren, maar dat valt niet
mee.
Een paar maanden geleden kwam ik terwijl ik mijn hondje uit liet
een keurige heer op klompen tegen die mij aansprak.
Ik stopte en we begonnen een gesprekje, de meneer vroeg mij of ik
hier pas was komen wonen, waar ik met een ja op antwoordde.
Hij vertelde mij dat Drachtstercompagnie vroeger vol met bloemen
stond en dat dat nu minder was, hij woont hier al zijn hele leven.
Hij is een biologische boer en schijnt van huis uit grond te bezitten.
Nu weet ik inmiddels wie die keurige meneer is, zijn naam is
Sieberen Hartman en woont op de Feart, in boerderij Werklust,
notabene vlak bij mij.
Helaas heb ik hem daarna nog maar één keer gezien en daarom
wil ik hem het woord geven in de volgende Barte om uit te leggen
waarom hij Drachtstercompagnie zo veranderd vindt, daar ben ik
wel erg in geïnteresseerd, want ik weet natuurlijk niet hoe het hier
vroeger was.
Ik hoop dat deze meneer Sieberen de Barte leest en
dat de cirkel niet verbroken wordt.
En Marsha, zoals je nu kan lezen ben ik geslaagd voor de ultieme
test!

Mei ûnder oare, priisútrikking foar de heechste en de moaiste
sinneblommen
Freed 15 septimber wie it dan safier. De froulju fan de wurkgroep
hiene mei wat help fan inkelde mannen alles ree makke om in
útstalling hâlde te kinnen. Fjouwer oere middeis kamen de minsken
fan alle kanten en waarden de opkweekte blommen en de frije
ynstjoeringen yn it Gebouke brocht.
It duorre mar krekt en it wie yn it Gebouke in prachtich moaie,
kleurige fertoaning.
De sjuery, Albert Bosma fan it Túnsintrum te Boelensloane, dy’t alle
stekjes ek levere hie, hat syn saakkundige eagen dêroer gean litten
en de prizen fêststeld.
En doe jûns healwei sânen kamen de earste besikers. Alders mei
bern en ek noch wol paken en beppen.
Sân oere de priisútrikking. It wie doe gesellich drok yn it Gebouke.
Fansels earst de útslach fan de sinneblommen.
Alle bern fan De Frissel hiene ôfrûne maaie sa'n trije, fjouwer
sinneblompitsjes krigen. Hjirfan binne, sjoen nei de oanmeldingen
dy’t wy krigen, yn de praktyk 25 % werklik útgroeid ta moaie
sinneblommen.
Twa froulju fan it wurkgroepke hawwe efkes op paad west en al
dizze blommen by de bern thús besjoen. En wy ha ús der oer
fernuvere en ferwûndere oer al dy prachtige sinneblommen. It wie
te sjen dat de bern en harren âlders echt alle war dien hienen om
dy blommen ek foaral moai rjochtop groeie te litten.
Mei help fan de beamer koene ek alle minsken dy sinneblommen
bewûnderje. Per leslokaal wiene der twa prizen. Hjirûnder de
útslach. We meitsje efkes ien útsûndering, de heechste sinneblom
stie oan de Feart, lyk by de wei. En dizze wie fan Nynke v.d. Lei.
En foar wa’t der each foar hie, dy hat dizze blom sa troch de
simmer hinne groeien en bloeien sjoen. En hy is útgroeid ta in
prachtich moaie sinneblom mei in hichte fan 4 meter!

Fantastysk Nynke, lokwinske! En Nynke krige derfoar neist de priis (in
mok mei wat lekkers deryn) in oarkonde oanbean.
Groep 1 en 2
Finnan Streefkerk, Wildfjild 7
Alja Bouma, Swarte Wyk 2

2 meter 75 cm
2 meter 40 cm

Groep 2 b en 3
Willem Tjerkstra, Tsjerkebuorren 37
Marije de Boer, Goudberch 4

3 meter
3 meter

Groep 4 en 5
Eelco Vogelzang, ’t Heechfean 13
Alwin Nijboer, Trilker12

3 meter en 2 cm
2 meter 40 cm

Groep 6 en 7
Nynke vd Lei, De Feart 11 a/ de topper!!
Nikita van Gageldonk, Goudberch 4

4 meter
3 meter 30

Groep 8
Jappie Baron, Smidswei 34
Sjoukje Bouwer, Trilker 1

3 meter
2 meter 20 cm.

By de ynstjoerde blommen wie der foar elke soarte in priis. En dat
der froulju mei echt griene fingers binne, dat hat bliken dien. De
meast suterige stekjes wiene útgroeid ta hiele grutte prachtige
blommen. Eins net te leauwen en te begripen, mar wy hawwe it sels
sjoen.

Dan wiene der ‘Oud Hollandse Spelen’ opsteld en dêr koene de
besikers fergees oan dielnimme, en ek dêr wiene prizen oan
ferbûn.
Froulju, manlju, bern en âlders allegearre tige tank, troch jimme
meidwaan kinne wy sizze dat Floralia 2017 slagge is.
En komt wat ús oangiet seker yn oanmerking foar werhelling.
Miskien oer in jier as wat.

Elk jaar, na 'de Trije' gaan we met elkaar uit eten. Meestal naar de
pizzaria. Zo ook vorig jaar, maar we hadden er wel een kleine
evaluatie als toetje aan vast gekoppeld. Hoe kwam het toch dat we
ineens zo weinig deelnemers hadden? Was het het warme weer?
Zouden de -oudere- wandelaars liever niet 3 avonden door de
weilanden lopen? Het blijft gissen, maar voor de laatste hap
besloten we unaniem: we organiseren de tocht nog één keer, maar
als er weer zo weinig deelnemers op af komen, stoppen we en
moeten we iets anders bedenken.
Dit jaar waren we er klaar voor: de routes waren uitgestippeld (om
aan ieders wensen tegemoet te komen zat er dit jaar een volledig
verharde route in), de medailles besteld, de choco stond warm, wat
kon er nog gebeuren?
Het weer! Op de avonden zelf viel het achteraf nog wel mee, maar
de weilanden stonden al blank. Over 2 jaar-volgend jaar is het
dorpsfeest- maar weer een keer proberen. We rekenen dan op jullie!
Weer op naar de 100!
Djoek, Petra, Hella, Jan, Kees en Michèl.

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

Geane jim ek mei op reis?
21 Desimber giet de Kompenije wer op reis!
Wy sykje it keningsbern en in plak om te sliepen!
Opjaan:

Foar 16 desimber 20.00 oere by
Sietse en Sita Wijbenga (Klamersreed 8)
sswijbenga@live.nl

Starttiid:

Fanôf 18.30 oere, skoalleplein De Frissel
Op moandei 18 desimber hingje de groepslisten
mei starttiiden by SWS De Frissel.
Earst fansels wol efkes ynskriuwe, dan krije jimme
de 'liturgy'.

Route:

Skoalleplein-de Pream-de Wiksel-de Feartit Heechfean-Alde wei-Smidswei-Tsjerkeplein
(Wolle jim in kears foar it finster sette)?

Rin mei en lit jim ferrasse!

De trije Wizen út it Easten: Gauke, Marten en Tseard (2012).
De reis yn 't koart:
Ofhinklik fan de starttiid komme jim nei Bethlehem, it skoalleplein.
Dêr stiet de Heraut jim al op te wachtsje en it korps spilet. Earst mar
efkes ynskriuwe en as it tiid is, sette soldaten it stek iepen. De reis
begjint!
U.l.f. in gids en in bern mei in ljochtsje rint de groep by ferskate
ûnderdielen fan it Krystferhaal del: Jozef de timmerman, kening
Herodes, de herberch, de trije wizen en de ingel.
Der is musyk en in moai koar sjongt ferskes. De reizgers sels ha ek
teksten, mar dy steane op papier.
De reis eindigt op it tsjerkeplein. Dêr stiet in kryststâl mei Jozef en
Maria en kin jim wat lekkers krije!


Oan dizze reis hawwe wy ek in goed doel ferbûn: Yn de stâl
kinne jim in meinaem geskink dellizze dat nei de voedselbank giet.

Jozef (Jurjen) en Maria (Minke) yn 'e stâl (2012).

It is no noch net wis, mar it kin wêze dat der wer in
winskbeam komt te stean! Nimme jim foar de wissichheid in euro
mei?



Anny soarget foar de klean fan de spilers. Jim krije berjocht.
De Krystkuier wurdt organisearre troch
SWS De Frissel en Pleatslik Belang.
Ut namme fan SWS De Frissel en
Pleatslik Belang winskje ik jim in goeie reis!
Michèl Houwen.

Ingezonden
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden verhuist eind oktober van
Burgum naar Buitenpost. De agrarische natuurvereniging zal vanaf
1 november 2017 officieel gevestigd zijn in het Kennis- en
Innovatiehuis aan de Kuipersweg 5 in Buitenpost.
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van
zes afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren
en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De NFW is één
grote netwerkorganisatie die nauw samenwerkt met streek- en
gebiedspartners. De beslissing om naar Buitenpost te verhuizen, is
gemaakt vanwege de wens om aan te sluiten bij de tien
kennisorganisaties die inmiddels al zijn gevestigd in het Kennis- en
Innovatiehuis.
Deze kennisorganisaties vormen samen het Kennispunt van de
regio. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een organisatie die
gericht is op innovatie en ontwikkeling. Door krachten te bundelen
en verbinding te zoeken, wil de vereniging zo verder werken aan
een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het
cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.
Het Kennis en Innovatiehuis Het Kennis- en Innovatiehuis (KEI)
Noordoost
Fryslân
behandelt
individuele
vraagstukken
van
ondernemers op het gebied van
subsidie, innovatie, groei en export.
Het doel van het KEI is het
versterken van de economie in de
regio Noordoost Fryslân. Dit doet
het KEI niet alleen. Samen met het
Kennislab en de Kenniswerkplaats vormt het KEI het Kennispunt van
de regio. Door krachten te bundelen en partijen aan
elkaar te verbinden zorgt het Kennispunt voor het
behoud van werkgelegenheid in Noordoost Fryslân.

Ingezonden
Beste dorpsgenoten,
De collecte van de kankerbestrijding heeft
dit jaar in ons dorp € 893,13 opgebracht.
Namens de kankerbestrijding willen we iedereen die hieraan een
bijdrage heeft geleverd hartelijk danken.
Ook alle collectanten bedankt voor jullie inzet.
Hotske Paulusma en Jantsje Veenstra.

Ingezonden

Beste collectanten en
dorpsgenoten
Langs deze weg wil ik alle collectanten en de gevers heel hartelijk
bedanken voor jullie inzet en bijdrage voor het Fonds verstandelijk
gehandicapten.
In Drachtstercompagnie heeft de collecte in 2017 € 643
opgebracht.
Hartelijk dank, Marian Bijma.
Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’
Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten:
coördinatoren:
Ietzen Drost
tel: 0512-341716
Chris Bosma
tel: 0512-342484

Ingezonden
Bêste minsken,
Moandei 4 septimber 2017. Neat bysûnders wol? Of dochs?
Perfoarst wol! Benammen foar de leden fan it koar "Blide Stimmen".
It hat yn 'de Keppelstok' stien: As der op dizze datum gjin nije leden
bykommen binne, lûke wy de stekker derút! En no is it safier, wy
kinne net oars. Wy hawwe ús bêst dien. Wy sjogge efkes werom:
Mear as 40 jier 'Blide Stimmen'. De foto's hingje hjir noch. It
koar hearde derby. In pear kear yn it jier sjonge yn 'e
tsjerke, bygelyks mei Kryst as Peaske û.l.f. Pyt dy't mear
as 15 jier dirigint west hat. Sels ha ik in lytse 15 jier
meidien. Knilles, Melle en Jan wienen der doe ek al by.
Wat wienen wy bliid dat der in autofol sjongers út de
Rottefalle by ús kaam, oars hy it al earder dien west, miskien. Wy
hawwe hiel moaie, mar ek fertrietlike saken mei makke. Maar wy
hienen in moaie ploech mei in goede sfear: de moandeitejûn wie
de koarjûn. Wy sille se misse: de reiskes, de itentsjes, it Lichtpunt, de
Schakel. Mar wy sjogge it: it Lichtpunt en de Schakel draaie wol
troch, dus it hinget net fan 'Blide Stimmen' ôf.
"Beste minsken, ik wol it koart hâlde. Pyt betanke foar de moaie
koarjierren. Wy sille no fuortendaliks ús léste ledegearkomst hâlde
mei in hiel koarte wurklist: 1. Opheffing fan it koar. En wat koar hjir yn
de buert kin sizze: "Wy hawwe op 'e tv sjongen!? Blide Stimmen wol!"
Utsprutsen troch de foarsitter op 4 septimber 2017.
It bestjoer en leden fan it koar 'Blide Stimmen' wolle alle minsken út
'e Kompenije hertlik tank sizze foar de stipe, dy 't se elk jier wer oan
ús koar jûn hawwe. Tige tank!
It Bestjoer.

SHOWBAND “OERTERP” ZOEKT SLAGWERKERS!!
Showband Oerterp is een muziek
vereniging die al 50 jaar haar muzikale
bijdrage
levert
bij
diverse
feestelijkheden. Deze optredens vinden
plaats zowel in binnen- als in het
buitenland. Met onze traditionele
uniformen in het zwart/rood/wit zijn we
een graag geziene gast.
Binnen onze slagwerk groep is plaats ontstaan voor nieuwe
slagwerkers en dus zoeken wij jou (M/V) om onze band te komen
versterken.
Wij zoeken:
- Slagwerkers voor: snaredrums, timtoms, basedrums en
bekkens;
- Iemand die graag in showband verband, muziek
maakt;
- Drum ervaring is meegenomen maar geen must;
- Iemand met hart voor het slagwerk.
Wij bieden:
- Instrument in bruikleen van de vereniging;
- Uniform in bruikleen van de vereniging (schoenen
eigen aanschaf);
- Een eigen opleidingsteam;
- Ervaren en gedreven instructeurs;
- Wekelijks repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur
tot 21.45 uur in de podiumzaal van MFC de Wier te
Ureterp;
- Contributie per 3 maanden: slechts €32,- voor een
jeugdlid (tot 16 jaar) en €45,- voor volwassenen.
Lijkt het je leuk om deel uit te gaan maken van onze gezellige
band, kom dan eens langs bij onze repetitie! Je bent van harte
welkom te komen kijken en misschien ook al met ons mee te
spelen!
Vragen:
Heb je nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met:
Wiesje Oosterbaan, tel. 0512 303223 of email:
info@showbandoerterp.nl

Ouderensoos
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen genoten we van
de verhalen-met-dia’s van Willem Wilstra, een boerenzoon uit
Boornbergum, die als klein jongetje al zeker wist dat hij “naar zee’
wilde. Na de lagere school moest hij als lytsfeint werken bij de boer.
Op 16-jarige leeftijd begon hij als “lytsfeint” op een kustvaarder; 2
jaar later mocht hij op de zeevaartschool leren voor stuurman en zo
bracht hij het tot kapitein bij de kustvaart. Toen de gelegenheid
zich voordeed solliciteerde hij naar de functie van kapitein bij de
toenmalige KNZHR, de reddingsmaatschappij, die vanuit
Oostmahorn de Waddenzee bediende.
Hij vertelde bij elke foto prachtige verhalen. Wat is het toch fijn, als
je gepensioneerd bent en kunt terugzien op een werkzaam leven,
waar je zó van hebt genoten!
We hopen op de volgende bijeenkomst op 2 november te luisteren
naar de belevenissen van een voormalig touringcarchauffeur, die
tevens reisleider was. Zal hij nét zo enthousiast zijn?
Op 14 december houden we een kerstviering om 14.00 uur in de
Nije Kompe. Met een gedicht, verhalen en liedjes. En op 4 januari
wensen we elkaar Gelukkig Nieuwjaar. Dat begint om 10.30 uur met
koffie en een borrel en daarna een gezamenlijke warme maaltijd.
De groep “Sportief Actief” , rond de 20 ouderen, werkt elke
donderdagmorgen in de Nije Kompe om half elf aan de conditie
o.l.v. een fysiotherapeute. In november beginnen die lessen een
kwartier later, omdat er dan vanaf kwart voor tien danslessen voor
ouderen worden gegeven.
Dat gebeurt onder de naam “Tijd voor Talent”. Het is gratis.
Het gaat om 4 lessen door een danseres, betaald door de stichting
“Keunstwurk”, in het kader van
“Leeuwarden, culturele
hoofdstad”. En ze zijn bedoeld voor 65-plussers. Ook
voor
diegenen, die slecht ter been zijn.

In datzelfde kader worden er sinds september 12 schilderlessen
gegeven door een kunstenares. Elke maandagmorgen zijn 5
enthousiaste ouderen in de Nije Kompe bezig hun creativiteit op
papier te uiten. Naast al die activiteiten is het op de ouderensoos
gewoon heel gezellig. Een ontmoetingsplaats voor ouderen van
alle gezindten.
Hebt u zin om eens te komen kijken: van harte welkom!
Namens het bestuur: Elly van Dijk, tel. 341517.

Korfbalvereniging T.F.S.
Winterfair
Waar:

Sportpark ’t Trefpunt, Smidswei
13a, Drachtstercompagnie.

Wanneer: Vrijdag 8 december.
Tijd:

16:30 – 20:00 uur.

Korfbalvereniging TFS organiseert dit jaar weer een gezellige
winterfair met diverse activiteiten, stands en lekkernijen!
De winterfair is zeker geschikt voor jong en oud!
Kerstbomenverkoop
Koop dit jaar uw kerstboom op de winterfair van
kv TFS! De winterfair vindt plaats op vrijdag 8
december van 16:30 tot 20:00 uur. Zo kan de
kerstboom meteen na Sinterklaas in het huis! Ze
zijn te koop in diverse soorten en diverse maten.
Voor meer informatie: 06.31493205
(Annemiek v/d Meulen).

Stichting Oudheidskamer
Drachtstercompagnie

Boekenmarkt t.b.v. Oudheidskamer
Een paar maanden geleden kwamen wij in de gelegenheid om
een grote partij boeken over te nemen. Deze partij was dusdanig
omvangrijk en gevarieerd dat er besloten werd om een grote
boekenmarkt te organiseren. Het ophalen, sorteren en rubriceren
van de duizenden boeken nam geruime tijd in beslag. Het aanbod
bestond uit o.a. romans, streekromans, Fryske boeken, thrillers,
detectives, jeugdboeken, geschiedenis, gezondheid, koken,
geloof, western, oorlog, reizen, het Koninklijk Huis, sport, Friesland
algemeen, Nederland algemeen, dieren, kunst en hobby.
Op zaterdag 14 oktober stonden de
eerste klanten al om 09.30 uur voor de
deur.
Het werd gezellig druk en na een keuze
te hebben gemaakt bij de boeken was
er
nog
gelegenheid
om
de
Oudheidskamer te bezichtigen. Tevens kon men genieten van een
kopje koffie of thee met zelfgebakken cake.
Ook op de tweede verkoopdag, zaterdag 21 oktober, kwamen
veel kopers binnen. Zelfs mensen die voor de tweede keer
kwamen. De gehoorde reacties waren zeer lovend en positief.
De volgende activiteit op ons programma is de jaarlijkse Krystmerk.
Verderop in deze Barte leest u hier meer informatie over.
Bestuur Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie.

KRYSTMERK
by de Aldheidskeamer
Fallaetswei 17 Drachtster Kompenije

woansdei 6 desimber
19.00-21.00
tongersdei 7 desimber
15.00-21.00
sneon 9 desimber
10.00-15.00
en
11 t/m 15 desimber
middeis fan 14.00-17.00
prachtige kryststikjes,
gesellige krystsfear binnen&bûten,
en waarme dranken
mei wat lekkers derby

Toanielferiening Mei Inoar Ien
___________________________________________
As it wer wat flugger tsjuster wurdt jûns dan begjinne wy faaks wer
mei de repetities fan it winterskoft. Dit jier spylje wy foar jimme:
CHEZ DOLLY
Skreaun troch Jose Frehe en Rob van Vliet en oerset troch Gerda
van der Wijk.
De spilers binne: Marjan vd Mei, Hiltsje vd Brug, Antje Elzinga,
Jeanette Boersma, Monique Paulusma, Bonne Postma, Alfred
Maychrzak en Jan Bus.
It stik spilet him ôf yn in nachtclub, dy ferneamd is nei de
eigenaresse, Dolly. Mar mear gean ik der earst noch net oer
fertellen, dat doch ik yn de folgjende Barte. De útfiering sil wêze op
3 en 10 Febrewaris 2018. Dus skriuw it alfêst yn jim bûsboekje.
Liket it dy wat ta om ek by de toanielferieniging te spyljen, dan bist
fan herte wolkom! Kinsto altyd kontakt mei ús opnimme. Fia de
telefoan: 06-51042692 en mail: toaniel.meiinoarien@hotmail.com
P.S: Wy hawwe ek in facebookside:
https://www.facebook.com/meiinoarien/
De Toanielferiening Mei Inoar Ien hat in jeugdploech.
Twa leden fan it bestjoer binne drok dwaande, mei seis jeugdleden
om in stikje op te fieren, yn gearwurking mei de brassband
Hallelujah, wat barre sil op 18 novimber yn kafee Aans. Jonge wat
in nocht en wille hawwe wy en sy der oan.
Nei de earste kear lêzen wienen de rollen sûnder wanklank al
ferdield, en hja wisten al krekt hoe of se it dwaan sille. In ploech mei
in ynset fan mear as 100%. Jimme wolle dan ek wol leauwe dat wy
as toanielferiening ôfgryslik wiis mei harren binne.
Dus Kompenije oan't sjen op 18 novimber yn kafee Aans
Groetnis. Jente, Baukje, Jelle, Ilse, Wessel, Abby, Tseard en Trienke.

Voor u geknipt
Excursie aardrijkskunde
Dinsdag 3 en woensdag 4 oktober vertrokken ’s middags de
klassen
A3A/G3A
en
H3A/H3B
op
de
fiets
naar
Drachtstercompagnie. Startpunt van de excursie was de fietstunnel
onder de A7 bij de Noorderdwarsvaart. In groepjes vertrokken de
leerlingen naar Drachtstercompagnie om het landschap te
onderzoeken. In 2010 zijn hier zes informatieborden geplaatst over
de geschiedenis van dit dorp. Bij de wijken staan bordjes met de
namen en het jaar van ontstaan. Tijdens de fietstocht kwamen ze
o.a. informatieborden tegen over van ijs naar veen, getogen in het
veen en boer en landschap. Zo ontdekten ze o.a. hoe veen is
ontstaan en de betekenis van Raai en Splitting. Ook wat de
achtergrond is van de Lawei te Drachten. Bij de Bearend
Boardseswyk werd in de grond “gewroet”. Hier werd nl. een
grondboring gedaan. Met een grondboor werd de bodem
onderzocht. Na de bovenlaag – jakkes een worm! - kwam het
dekzand boven. We hadden geluk, want we kwamen net aan de
keileem toe. Steentjes uit de ijstijd werden mee naar huis genomen
voor het verslag. Daarna fietsen ze door naar de Skieding. Hier
gingen veel leerlingen op de foto met een enorme kei. Bij de
Imerwyk werd een onderzoek gedaan naar o.a. de stroomsnelheid
en breedte van deze wijk. Na opdrachten en twee onderzoekjes
was de excursie afgelopen. Ze hebben zo’n 20 km gefietst en
maakten zo kennis met dit unieke gebied. Met o.a. prachtige
elzensingels: “Moai sûnder wjergea binne de wâlden”!

OLIEBOLLENACTIE!

!

Ook dit jaar is het niet nodig om zelf ‘aan de
bak’ te gaan. Net als vorig jaar bakken wij van
SFK ze graag voor u! We hebben Bakkerij De
Jong wederom bereid gevonden voor de
broodnodige  ondersteuning!
De opbrengst van onze actie zal in het spaarpotje komen waar we
graag een airtrack van willen kopen. (Dat is een met lucht gevulde
lange mat).
Eind november komen onze jeugdleden bij u langs om een
eventuele bestelling te noteren.
Telefonisch bestellen kan ook via telefoonnummer 0512-785961, of
een email sturen met uw bestelling naar
saidacombee@gmail.com, voor 23 december.
U kunt bij uw bestelling ook aangeven of u uw bestelling thuis wilt
laten bezorgen of op komt halen. Indien niet bezwaarlijk stellen wij
betaling bij bestelling op prijs, overmaken van het bedrag mag
natuurlijk ook naar: NL79RABO 0311235743 o.v.v. naambesteller.
Te allen tijden het strookje inleveren a.u.b.
Thuisbezorgen 30 december vanaf 10.00 uur.
Afhalen 30 december vanaf 10.00 (afhaaladres wordt nog bekend
gemaakt)
Namens onze jeugdleden hartelijk bedankt voor uw bestelling en
medewerking!
Jeugdbestuur SFK Drachtstercompagnie.

Oliebollen zak 10 stuks € 7,50

Aantal zakken: …………

Bedrag € ……………
Krentenbollen zak 10 stuks € 7,50

Aantal zakken: ..……….

Bedrag € ……………
Appelbeignets zak 4 stuk € 7,50

Aantal zakken: …………

Bedrag € ……………

Naam:
…………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………
Tel.nr.:
…………………………………………………………………………………

Bezorgen : ja / nee

Betaald: ja/nee

Naam lid (ivm bezorging):…………………………………………………..

Fûgelwacht
Het jaar van de koekoek.
Iedereen kent het herkenbare geluid van de koekoek. Veel minder
weten hoe de vogel eruit ziet. Koekoeken leggen hun eieren in de
nesten van waardvogels, zoals karekiet of heggenmus. Deze
waardvogels zullen het koekoeksjong ook verzorgen en
grootbrengen. Dat is een gek gezicht want de waardvogels zijn
veel kleiner dan de koekoek. Maar de koekoek komt er mee weg,
ook omdat de eieren van de koekoek sterk lijken op die van de
waardvogel.
Maar de koekoek heeft
het
moeilijk.
De
afgelopen
tientallen
jaren is het aantal
koekoeken in WestEuropa misschien wel
met
de
helft
verminderd. Dat is ook
de
reden
dat
Vogelbescherming en
Sovon Vogelonderzoek
het jaar 2017 heeft
uitgeroepen tot “Jaar van de Koekoek”. Zo hopen deze
organisaties aandacht voor de bescherming van de koekoek te
krijgen en extra kennis te vergaren over het waarom van de
achteruitgang.
De oorzaken zijn ingewikkeld. Als het met de waardvogels slecht
gaat neemt ook het aantal koekoeken af. Zo zijn tapuiten en
gekraagde roodstaarten op veel plaatsen verdwenen. Ook het
aantal graspiepers is afgenomen. Koekoeken eten rupsen.

Dus het verval in vlinders is eveneens nadelig. Daarentegen zijn
enkele andere soorten waardvogels in aantal toe genomen.
Koekoeken overwinteren in Afrika. Om precies te zijn in de
regenwouden van Congo. Dus als daar de omstandigheden
verslechteren, heeft dat gevolgen voor de koekoek hier. De exacte
winterlocatie is pas sinds kort bekend. Men heeft gevangen
koekoeken voorzien van hele kleine satellietzenders op zonneenergie. Mogelijk verblijven ook Nederlandse koekoeken in Congo.
Uit zenderonderzoek blijkt dat koekoeken vroeg het broedgebied
verlaten. In Engeland is een koekoek met de naam Chris die al een
paar jaar gevolgd wordt. Deze koekoek spendeert 15% van het
jaar in zijn broedgebied, is 38 % van zijn tijd op trek en bivakkeert
maar liefst 47% in Afrika. Je kunt dus met recht zeggen dat de
koekoek een Afrikaanse vogel is.
Het verspreidingsgebied van de koekoek is heel groot. Behalve in
Europa komt de koekoek ook voor in een groot deel van Azië. Zelfs
in China komen ze voor. Ook deze koekoeken overwinteren, zo
blijkt uit zenderonderzoek, in Afrika.
Bijgaande foto: Karekiet met koekoeksjong.
Namens de Fûgelwacht “ de Kompenije eo”,
Sietse Wijbenga, sswijbenga@live.nl

Turftraperke

Te koop
Gele Woudboon
Eigen kweek - Nieuwe oogst - Zolang de voorraad strekt
slechts € 3.50 p.pond
Aan Spinder, De Feart 26, 0512 342324

Jeugdactiviteitencommissie

Op 20 september organiseerde het Jac een knutselochtend voor
de kinderen van groep 1 tm 8. Deze knutselochtend werd goed
bezocht, er waren 39 kinderen aanwezig. Het Jac had Silleke
uitgenodigd, zij staat bekend om haar creativiteit .
We hadden de groep in tweeën verdeeld, groep 1 t/m 4 maakte
een selfie op een canvas doek. Als ze klaar waren met het
intekenen van hun selfie mochten ze die inverven. Dit leverde
mooie zelfgemaakte portretten op.
Bij groep 5 t/m 8
maakten ze een
klok, dit werd op een
canvasdoek
gedaan.
Doormiddel
van tape plakten ze
gedeeltes af.
De rest mochten ze
inkleuren en als je de
tape eraf haalde
ontstond een echt
kunstwerk.
Om het af te maken
moesten de cijfers
en de wijzers erop en zo was het een echte klok.
Ondertussen kregen de kinderen iets te drinken met een koekje
erbij. Aan het einde mochten ze op de foto met hun kunstwerk. Dit
werd mogelijk gemaakt door dorpsfotograaf Jan Eyer.
Het was een gezellige en zeer geslaagde ochtend.
Het Jac.

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
Info & contact:
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl
Site:www.brassbandhalleluja.nl
Volg ons op twitter @BBhalleluja
Of bel 06-13 67 54 99

Concert op zaterdag 18 november “Let us entertain you”.
In zaal Café Aans geven wij op zaterdag 18 november een
concert waarbij we u zeer aangenaam zullen gaan vermaken. Als
solist treedt op Folkert-Hans Tolsma. Hij bespeelt op een virtuoze
manier diverse instrumenten en is ook een heel goede zanger.
Verder wordt er aan mee gewerkt door de jeugd van de
Toneelvereniging en door de jeugd van het muziekkorps. Kortom,
een concert dat u eigenlijk niet mag missen en waarschijnlijk ook
niet wilt missen. U kunt luisteren naar vooral veel populaire muziek
met melodieën en woorden die u gemakkelijk mee zou kunnen
zingen. De aanvang is om 20.00 uur en wij vragen van u een
geringe entree van € 5,-. Er is dit jaar geen verloting. Wij zijn direct
na de vakantie begonnen met het instuderen van de muziek en
beleven alleen daar al veel plezier aan.
Boekjes met kortingsbonnen.
Ook dit jaar komen we weer bij u langs met de verkoop van de
boekjes waarin ongeveer 40 zeer interessante kortingsbonnen van
ondernemers/winkeliers zijn opgenomen. U bent er zo
langzamerhand waarschijnlijk wel aan gewend geraakt dat wij
deze actie houden. Voor slechts € 5,- is het complete boekje voor
u. U steunt daarmee het muziekkorps en u kunt uw “investering”
gemakkelijk terug verdienen door gebruik te maken van de
kortingsbonnen. Sterker nog, u kunt er zelfs aan verdienen.
Mochten wij onverhoopt niet bij u langs zijn gekomen of mochten
we u niet thuis hebben kunnen treffen dan is één telefoontje naar
Jan de Boer, tel. nr. 34 23 07, voldoende. Hij zorgt er dan voor dat u
alsnog een boekje krijgt. Tip: het is ook een zeer origineel
Sinterklaascadeautje en het geeft veel mogelijkheden voor een
passend gedicht.

Wolkom
Op de Smidswei 49, foarhinne de fam. Brands, wenje no
âldkompenijster Teake Veenstra mei Fetsje de Vos. Teake is
calculator by Friso en Fetsje set hjirre har eigen praktyk op mei
massage, Guasha en healing.

Op it Heechfean 7, foarhinne mefr. E. Cartens, wenje no
Jimmy en Asseliene van der Vlis mei de bern Djurre (11 jier),
en Mayke (6 jier). Hja komme fan Drachten. Jimmy wurket
by Woon Friesland en Asseliene wurket by Van der Wiel.
Tydlik wenje Moniek Veenstra , âldkompenijster, en Jouke
Snip op de Aldewei 12, foarhinne J. Aans. Moniek is
administratief meiwurkster by Hectas en Jouke hat syn
Klusbedriuw Snip.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Drachtstercompagnie_______________________
Als uitvaartvereniging organiseren we op vrijdag 24 november a.s.
een lezing met als gastspreker Peter Karstkarel. In 2015 is van hem
het boek “Dag, mijn lieve moeder” verschenen. Dit boek is een
weergave van de bezoeken van Peter en zijn vrouw Klaske aan
ruim 480 begraafplaatsen in Friesland. Peter
Karstkarel komt samen met zijn vrouw vertellen over
de Friese grafcultuur. Na de pauze zal het verhaal
zich toespitsen op Drachtstercompagnie en
omgeving. Dit alles met vele foto’s van
monumentale grafmonumenten. De lezing in café
Aans is toegankelijk voor zowel leden als niet leden
en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Zoals al eerder aangekondigd zijn we onlangs
gestart met onze ledenwerfactie. Dit in
samenwerking
met
Twenthe
uitvaartverzekering. In de praktijk betekent het
dat
een
vertegenwoordiger
van
de
uitvaartverzekering
na
een
eerste
aankondiging bij u aan de deur komt om het
een en ander te vertellen over onze vereniging en de
mogelijkheden qua verzekering van een uitvaart.

Alles is geheel vrijblijvend. Eind 2018 hopen we de huis aan huis
actie te hebben afgerond.
Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze
website www.dledrachtstercompagnie.nl
Namens het bestuur, Pieter Postma.

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Uitvaartverzorgsters:
Hiltsje van der Brug (tel. 06-10542628)
Hinke van der Meulen-Heidinga (tel. 0512-356901)
Beide zijn dag en nacht bereikbaar.

Ingezonden
Kinderkledingbeurs
In oktober hebben we voor de 4e keer een kinderkledingbeurs
gehouden. Het was een geslaagde en gezellige ochtend. We
hadden veel kleding binnen gekregen en er is ook veel verkocht.
De opbrengst was € 250,00.
We hebben afgesproken dat we kleding 3 keer aanbieden (we
werken met kleuren, zodat we weten wanneer we iets voor de 3e
keer hebben aangeboden). Is iets na 3 keer nog niet verkocht dan
gaat het naar een goed doel. Hiervoor hebben wij de kledingbank
in Drachten uitgekozen.
Ook deze keer is er veel kleding gesorteerd en zijn er 20 zakken
naar de kledingbank gegaan; zij waren er erg blij mee.
De volgende kinderkledingbeurs staat gepland voor mrt /april 2018.
Hartelijke groet vanuit het Bernewurk, Marianne de Boer.

Voetbalvereniging T.F.S.
____________________________________________
Na twee jaar in de recreatieve klasse te hebben gespeeld is de v.v.
T.F.S. dit seizoen weer terug in 5de klasse standaard van het
amateurvoetbal. Doordat vorig seizoen een groot aantal
jeugdspelers de overstap naar de senioren hebben gemaakt heeft
de v.v. T.F.S. op dit moment zelfs twee seniorenteams en een 45+
team. Daarnaast beschikt de v.v. T.F.S. sinds kort ook weer over een
damesteam. Mede door de komst van een negental dames van de
v.v. O.N.B. was dit alles mogelijk. Wat betreft de jeugd nemen we
met drie teams deel aan de competitie.
De A-selectie van de v.v. T.F.S. bestaat uit 20 spelers waarvan een
gedeelte wekelijks met het tweede elftal voetbalt. Trainer is de 53jarige Gerke Hoogeveen uit Zevenhuizen. Met elftalleider Bert
Nijmeijer probeert hij het eerste elftal weer aan het voetballen te
krijgen. Met de jonge spelers, waarvan er nog acht jeugdspeler zijn,
zijn beiden deze mooie uitdaging aangegaan. Na de eerste winst op
Suameer hoopt de v.v. T.F.S. stiekem op een plekje in de
middenmoot. Daarmee zou het seizoen voor de Kompenijsters al
geslaagd zijn.
Uiteraard hoort bij een nieuwe start ook een nieuw tenue. Voor de
eerste competitiewedstrijd werd het traditionele zwart/groene tenue
aan de spelers uitgereikt. Trainingspak en tenue zijn beschikbaar
gesteld door Bosma Handelsonderneming, de zaak in hout- en
bouwmaterialen uit Drachtstercompagnie. Dit bedrijf is al meer dan
30 jaar als hoofdsponsor aan de v.v. T.F.S. verbonden. Daarnaast
hebben alle heren senioren een sporttas ontvangen. Deze is
gesponsord door kraanbedrijf Wieberen Nijboer, bestratingsbedrijf
Paulusma & v.d. Veen en gevelrenovatie Postma & Nijboer. Al deze
sponsoren komen uit Drachtstercompagnie. Binnenkort krijgt ook de
jeugd een nieuw tenue aangeboden. Dit inclusief trainingspak en
sporttas.

T.F.S. 1
Op de foto van Linda van der Meer staande van links naar rechts:
Gerke Hoogeveen (trainer), Rienk Jan Bron, Jogchum Otten, Farshid
Sheni, Siemen Couperus, Frits van der Meer, Chris Visser, Jille Peters,
Tim Nijmeijer, Bert Nijmeijer (leider), Durkje Reitsma en Barry de Wagt
(sponsoren). Op de hurken van links naar rechts: Jordan Rezelman,
Ronald Buursma, Nick de Roos, Stephan Orsel, Thijs Boiten, Jesse Kats,
Dani Rezelman, Tygo Bron en Aaron van der Heide.
Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 5 jaar. Meisjes
zijn ook van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich op de Pream
4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 06-12112554. Bert verzorgt
namelijk onze ledenadministratie.
Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website
www.vv-tfs.nl
Pieter Postma.

______________
Jurjen de Bruin 15 jier,
wennet op de Tsjerkebuorren
27.
 Mei wa wennest hjirre?
Mei heit en mem, myn broer
Pieter-Freek ( 22 jier) en myn sus
Riemke (20 jier).
 Nei welke skoalle giest?
Ik gean nei it VMBO op it
Gomarus College.
 Wat is dyn leafste fak?
Skiednis, foaral de 1ste en 2de
wrâldoarloch fyn ik interessant.
Myn pake hat dy ek meimakke dus dan hearst der allegearre
ferhalen oer.
 Ha jimme ek hûsdieren?
Nee.
 Wat yst it leafst?
No ik tink broccoli.
 Wat binne dyn hobby’s?
Fuotbal by v.v. R’falle. Wy spylje tredde klasse. Gewoan dus.
Saterjejûns sitte wy as freonen byinoar ( ik sûnder bier).
 Wat fynst leuk oan dyn keamer?
Net grut, net lyts, wol knus. Kinst hjir rêstich leare as oars even sitte.

 Wêr hast in hekel oan?
Minsken dy net serieus dogge. Sa as mei fuotbal, as dan dyn ynset
net goed is. Mar ek de lange lesdagen oan’t fjouwer oere ta! Dat
ha ik twa kear achterinoar!
 Bist ek ferliefd?
Nee. Wolris west.
 Hoe sjocht dyn libben der oer tsjien jier út tinkst?
My tinkt huisje boompje beestje.
 Stel dû bist ministerpresidint, wat soest feroarje wolle yn ús lân?
-Allerearst it eigen risiko ôfskaffe. Earme minsken wat mear jaan.
Goede soarch: foaral genôch personiel yn de sike- en
bejaardenhûzen.
 Wat woest feroarje yn de wrâld?
-Frede oeral, mear help foar de earme lannen, sa as Trump docht
mei Noord-Korea, dat hoeft net!

Agenda PKN
____________________________________________________________
Agenda van de Protestantse Kerk Drachtstercompagnie,
november 2017 tot januari 2018
Datum

Tijd

Voorganger

Bijzonderheden

12 november

9.30
uur

Ds. J. A. v.d. Veen Bosgra

Bevestiging Diaken

19 november

9.30
uur

Ds. J. Glas,
Kootstertille

19 november

19.30
uur

Ebele van der Veen

Vesper

26 november

9.30
uur

Ds. J. A. v.d. Veen Bosgra

Gedachtenisdienst

3 december

9.30
uur

Ds. H. de Kok –
Mellema, Wilsum

Fryske tsjinst

10 december

9.30
uur

Ds. J. A. v.d. Veen Bosgra

Heilig Avondmaal

17 december

9.30
uur

Ds. J. Huitema,
Drachten

24 december

9.30
uur

Ds. E. van Gulik,
Leek

Kinderkerstfeest

24 december

19.30
uur

Ds. J. A. v.d. Veen Bosgra

Kerstnachtdienst
m.m.v. Women
Praise, Ureterp

25 december

9.30
uur

Ds. J. A. v.d. Veen Bosgra

1e Kerstdag m.m.v.
Korps

31 december

9.30
uur

Gotse Stienstra

31 december

Ds. J. A. v.d. Veen Bosgra

Oudejaarsavond

Vanaf 9.30 uur
koffie drinken

1 januari

10.00
uur

Henk Bijma

7 januari

9.30
uur

Ds. J. de Kok, Wilsum

