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"Achttjin jier service en gemak! 

Hooplik binne jim ek  

yn Nij Beets te plak!" 
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Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 
 

  Wanneer? Wat? Wie? 

7 november Spokentocht JAC 

7 november 

20.00 uur 

PKN-kerk 

Dubbelconcert  Halleluja, 

de jeugdmuzikanten, 

fanfare uit Burgwerd 

Brassband 

Halleluja 

12 novimber 

19.30 oere 

Beamer presintaasje oer Iislân 

troch Nieske Koster    

Fryske CPB 

21 november 

13.30 uur 

Sinterklaasintocht('t Gebouke) JAC 

24 november 

19.45 uur 

Eenakter “ Om ‘t Leijen lân” 

(Café Aans) 

HKDK 

9/10 dec. 

19.00-21.00 uur 

Krystmerk yn en om de 

Aldheidskeamer 

Stichting 

Oudheidskamer 

12 december 

10.00-15.00 uur 

Krystmerk yn en om de 

Aldheidskeamer 

Stichting 

Oudheidskamer 

13 december 

15.30 uur 

Kerstconcert met samenzang 

(PKN-kerk) 

Brassband 

Halleluja 

15 desimber 

18.30 oere 

Bôle-ite en  Krystjûn mei de 

frouljusferieniging 

Fryske CPB 

17+18 dec. 

19.00 uur 

Café Aans 

Kerstbiljarttoernooi (opg. bij 

Aalzen/Geert-Willem). 

Krijt uw Topje  

20 december 

Ca. 10.30 uur 

Café Aans 

Regionaal driebandentoernooi 

(opgave bij het bestuur). 

Krijt uw Topje  

30 december 

18.30-20.00 uur 

Oudejaarsbingo Groep 1 t/m 8 

('t Gebouke) 

JAC 

14 jannewaris 

19.30 oere 

Under nul sprekker ( snie en iis 

ferhalen)  H. Bijlsma oer it ferline 

en no 

Fryske CPB 



13 febrewaris Toaniel (Bloody Mary) Mei Inoar Ien 

20 febrewaris Toaniel (Bloody Mary) Mei Inoar Ien 
 

 

 

Van de redactie 

 

 Verenigingen, graag jullie aandacht: Het is niet de bedoeling 

om een complete jaaragenda in de agenda op te nemen. 

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

 Wij zijn ons er van bewust dat de Barte maar 5x per jaar 

verschijnt, maar wellicht is het 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! 

 

Insturen kopij: 

Graag alle kopij op tijd aanleveren als Word-document. 

 

Prijzen advertenties in de Barte: 

De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(september t/m mei) zijn: 

 

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

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

 

Advertenties plaatsen wij voor een jaar (5 nummers), van 

september t/m mei. Kleine veranderingen zijn natuurlijk altijd 

mogelijk. Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl    

 

Verschijningsdata De Barte: 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

Januari  2016 (135) 21 december 9 januari 

Maart (136) 22 februari 12 maart 

Mei (137) 18 april 7 mei 

September (138) 22 augustus 10 september 



Plaatselijk Belang 

 

Verkeer. 

Het is alweer enkele maanden geleden dat er verkeersmetingen 

zijn gedaan op de Smidswei ter hoogte van het “skelpepaedsje”. 

Reden voor deze meting was dat PB de klachten over “hardrijders” 

aldaar serieus wilde nemen en daarvoor de verkeersdienst van de 

gemeente heeft ingeschakeld voor gegevens. Immers, wellicht was 

er de mogelijkheid om een verkeersremmend object te 

bewerkstelligen. De uitslag van de metingen staat op de website 

van de Kompenije, Drachtstercompagnie.info Maar de conclusie 

kan ik alvast wel verklappen. Het blijkt dat er te weinig redenen zijn 

om de situatie daar wat het verkeer betreft op dit moment te 

wijzigen. 

 

AED. 

Dit najaar zal er opnieuw een  herhalingscursus georganiseerd 

worden voor adequaat gebruik van de defibrillator. Voor mensen 

die het betreft let u goed op nadere aankondigingen dit najaar. 

Van degenen die een AED certificaat in bezit hebben willen we 

vragen dit per mail te bevestigen aan Annie van der Mei-

Heddema, mail adres: anniemei@upcmail.nl. De organisatie van 

de AED heeft er alle belang bij de lijst van gecertificeerden te 

actualiseren . Mogen wij in deze op uw medewerking rekenen? 

 

Huisnummerpaaltjes buiten de bebouwde kom 

Op de voorjaarsledenvergadering kwam ons ter ore dat er hier en 

daar nogal wat mankeerde aan de nummerpaaltjes zoals die 

buiten de bebouwde kom ons ten dienste staan. Op onze oproep 

om aan ons door te geven wat het mankement is en bij wie, 

hebben we één reactie gehad. Wij veronderstellen dat het er meer 

moeten zijn. Dus nogmaals, is er iets aan de hand met paaltje en of 

nummer geef dat aan ons door. Wij willen ons best doen dat te 

verhelpen. Per mail graag: sswijbenga@live.nl. 

 

mailto:anniemei@upcmail.nl
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Bouke en Grietsje Haverkamp stienen garant 

foar ‘service en gemak’. 
 

‘Dy lêste wiken, it jout ús wol wat in dûbeld gefoel. Oan de iene 

kant útsjen nei wat mear tiid foar ússels, foar ús bern en de lytse 

pake- en beppesizzer. Mar dy oare kant, alles loslitte wat je yn al 

dy jierren opboud ha en dêryn altyd je wurk dien ha ‘mei hert en 

siel’ dat is net maklik’.  

 

Hiel folle doarpsgenoaten witte it noch wol. Mar ek hiel folle 

minsken binne hjir letter kommen te wenjen. Dêrom efkes in pear 

feiten út it  ferline.  

Bouke, is berne en opgroeid as bakkerssoan yn St.Nyk. It like der 

earst op dat hy yn’e bakkerij stappe soe. Alle diploma’s dy’t 

dêrfoar noadich wienen hie Bouke yn de bûse. Mar dat is it dus net 

wurden. Hy keas foar de ridende SRV-winkel. Sechstjin jier lang hat 

hy rûnriden yn in oantal wenwiken fan it Hearrefean. ‘In fantastysk 

moaie tiid dêr’t ik hiele moaie oantinkens oan ha. Mar ek in swiere 

tiid’. Grietsje giet dêr hielendal yn mei. Hja hie oerdei har wurk by 

de bank en dan jûns let noch tegearre de auto wer ynlade mei 

alderhande boadskippen. En hja hienen ûnderwilens ek in 

húshâldinkje, twa moaie lytse berntsjes. Dit wurk wie eins net te 



kombinearjen mei harren priveelibben. Hja seagen om nei wat 

oars. Yn 1997 kaam Drachtster Kompenije yn byld. Hja waarden 

eigener fan de Pro-markt yn Kompenije.   

 

Achttjin jier letter  

Service en gemak. Wêr fine je dat noch. No, dat wie al dy achttjin 

jier te finen by Bouke en Grietsje. Beide setten hja har folslein yn om 

de winkel goed  draaiende te hâlden en ek mei te gean yn alle 

ûntwikkelingen yn de maatskippij. Drok, der altyd wêze en ek altyd 

oansprekber wêze, want dat is foar klanten dy’t yn de doarpswinkel 

komme in fanselssprekkende saak. Boadskipje is in sosjaal barren. It 

moetsjen fan doarpsgenoaten, nijtsjes útwikselje en gean sa mar 

troch. Gemoedlik en fertroulik, dat is sa bysûnder yn in 

doarpsmienskip. Dat skept in bân.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkoars rjochterhân wêze 

Dat kinne je sizze fan Bouke en Grietsje. Tegearre in winkel geande 

hâlde fan dizze omfang yn dizze tiid moat je net lytsachtsje. Hja 

hawwe elkoar altyd yn alle dingen bystien en altyd mar wer elkoar 

oanfolje.  

En al hiel folle jierren hawwe se stipe ûnderfûn fan Rika Donker. 

Sûnder mis kin sein wurde dat Rika foar harren ek in rjochterhân is. 



‘We kinne eins wol sizze dat we nea om’e nocht in berop op har 

dien hawwe. Wier-wier, dat wie en is fantastysk.  

Wat ha we geniete fan dit allegearre, elke dei opnij’.  

 

Sûnens 

Sûnens is alles! En as de sûnens it dan wat sitte lit, dan kom je dochs 

wol wat oars yn it libben en yn je wurk te stean.  

De strange wetjouwing fan’t tsjintwurdich, dy liicht der ek net om. 

Tink hjirby ûnder oare oan de keuringstsjinst en legitimaasjeplicht 

fan de jongerein.  

‘Ja, wy hoege der net om hinne te heljen, soks jout wol stress en 

ûntnimt je de wurknocht. 

Mar wy kinne nei al dy achttjin jier fol oertsjûging sizze dat it foar in 

mienskip lyk as hjir yn De Kompenije hiel weardefol is dat der in 

doarpswinkel is. En dat we der ek alles oan dwaan wolle en sille 

foar it behâlden fan dizze winkel’.   

 

Ferhúzje   

Bouke en Grietsje hawwe de realiteit ûnder eagen sjoen en mei de 

hjoeddeistige gegevens hawwe Bouke en Grietsje maart fan dit jier 

foar harsels it beslút nommen om op termyn ôfstân fan de winkel te 

nimmen. 

En wat is der it ôfrûne healjier in protte tinkwurk west. Bouke en 

Grietsje hawwe op eigen inisjatyf  kontakten lein mei minsken en / 

of ynstânsjes dy’t mooglik foar oername yn oanmerking komme 

koenen.  

It is gjin geheim mear, elk sil it witte en oars elk moat it witte. Want it 

is wol hiel bysûnder.    

De Helianthus Zathe mei Cor en Kirsten van Kammen as 

ûndernimmer hawwe mei stipe fan Crowd Funding it pân mei alles 

wat der by heart no op harren namme stean.  

Bouke en Grietsje: ‘de ûnderhannelingen hawwe yn in och sa’n 

goede sfear harren beslach krigen. Wy binne hiel posityf en hawwe 

alle fertrouwen yn it fuortbestean fan ‘ús winkel’.  

En dan is it heal oktober fan itselde jier. Bouke en Grietsje gean 

ferhúzjen. Yn Nijbeets stiet in prachtich moai hûs op harren te 

wachtsjen. 

 

Wieke de Boer 

 



Ik geef het woord aan……. 
________________________________________________ 
 

Kompenijsters opgelet! 

Een nieuwe rubriek in de Barte: “Ik geef het woord aan…..”.  

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 Marcel Briggen de volgende vraag aan 

Henk de Jong: "Hoeveel aardappelen moet je dagelijks schillen om 

de honger van de patiënten te stillen?" 

 

Hieronder het antwoord van Henk de Jong: 

 

Dankjewel Marcel Briggen voor jouw vraag aan mij: Hoe is de 

voedselvoorziening geregeld in Ziekenhuis Nij Smellinghe? 

Het ziekenhuis is een plek waar je voor je plezier niet snel naar toe 

zult gaan. Toch komen de meeste mensen vroeg of laat eens in het 

ziekenhuis terecht, het zij als bezoeker of als patiënt. De laatste 

decennia is het ziekenhuis van een klinisch beddenhuis met stoffige 

afstandelijke doktoren veranderd in een modern vraaggestuurd 

gezondheidsbedrijf. Met de opkomst van de marktwerking in de 

zorg is het aanbod van zorg ook in Nij Smellinghe enorm 

toegenomen. Ik ben trots op het grote aanbod van zorg in "ons" 

ziekenhuis. Dit alles ligt toch op een steenworp afstand van ons 

dorp.  

Voeding is een belangrijk onderdeel van het genezingsproces, dit 

neemt Nij Smellinghe dan ook heel serieus. Met een team van 



diëtisten, koks en voedingsassistenten wordt er dagelijks een vers 

bereide maaltijd aan de klanten voorgeschoteld. Op het gebied 

van (dieet)voeding kunnen we aan iedere vraag voldoen.  

Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een natriumarm, eiwit 

beperkt of glutenvrij dieet. De vraag naar "halal" neemt ook steeds 

meer toe, net als vegetarische en veganistische maaltijden.  

De patiënten op de verpleegafdelingen zijn niet de enigste klanten 

van de voedingsdienst in Nij Smellinghe. We verzorgen ook de 

maaltijden voor de "Marrewyk", enkele GGZ-afdelingen en het 

restaurant.  

Vooral de vraag naar maaltijden in het restaurant neemt de laatste 

jaren toe. Steeds meer bezoekers vinden de weg naar ons 

restaurant. Ik zie ook regelmatig Kompenijsters aan de balie 

verschijnen. We krijgen meer en meer klanten die dagelijks een 

verantwoorde verse en betaalbare maaltijd komen nuttigen. 

Binnenkort bieden we zelfs complete koelverse en 

diepvriesmaaltijden aan om mee te nemen, alles bereid in de 

eigen keuken. Op dit moment verwerken we jaarlijks ongeveer 

twintigduizend kilo aardappelen, vijfendertigduizend kilo groente 

en zo’n elfduizend kilo vlees. 

Buiten gerechten als Kip Tandoori, Boeuf Bourguignon en Babi 

Panggang zijn we gespecialiseerd in de Friese pot. De vele 

gerechten worden grotendeels bereid op basis van recepturen uit 

de regio. De sudderlapjes met rode kool bereiden we met dezelfde 

kruiden en op dezelfde wijze zoals mijn beppe dit deed. De 

maaltijden in Nij Smellinghe hebben dan ook altijd een 

Kompenijster tintje.  Hierin onderscheidt de keuken van Nij 

Smellinghe zich ten opzichte van de ons omliggende ziekenhuizen 

waar niet meer wordt gekookt. 

Het is mijn stellige overtuiging dat patiënten met behulp van een 

goede en smakelijke, vers bereide maaltijd sneller herstellen. Het 

mes snijdt dus aan twee kanten. 

In Nij Smellinghe zijn veel vrijwilligers actief. Deze gewaardeerde 

krachten helpen bij het wegwijs maken van patiënten en bezoekers 

en treden op als gastheer en gastvrouw.  



Bij ons in het dorp zijn ook vrijwilligers actief en  één van hen wil ik 

onder jullie aandacht brengen.   

Hierbij geef ik het woord aan Kees Konings, op it 

Skippersein bekend als “de Belg”. Ik zou van hem 

willen weten wat hem zoal bezig houdt.  

   

                                                                                                                                

Ingezonden  

 

Nieuw informatiecentrum (aanstaande) ouders in Boornbergum. 

Alles over borstvoeding, hechting en dragen  

Baby’s en hun ouders verdienen de beste zorg. Dat is de drijfveer 

van Trudie van der Zwaag-Cnossen, 

borstvoedingscoach, draagconsulent en eigenaar 

van Lief Kleintje dat is opgericht om kennis over 

borstvoeding, hechting en dragen over te brengen 

aan (aanstaande) ouders. Eind 2015 wil Lief Kleintje 

een informatiecentrum openen in Boornbergum om 

een plek te creëren waar ouders zich op 

ontspannen wijze kunnen laten voorlichten. Voor het oprichten van 

dit informatiecentrum is echter nog geld nodig. Hiervoor is ze op 

zoek naar sponsoren, investeerders, donateurs en spaarders. Op 

www.liefkleintje.com is alle informatie over dit bijzondere initiatief te 

vinden. 

Lief Kleintje merkt dat veel ouders te weinig (of niet correcte) 

informatie krijgen over borstvoeding, veilige hechting en het 

dragen van hun kindje. Dit zorgt ervoor dat zij stoppen (of niet 

starten) met het geven van borstvoeding of dat zij door onjuist 

gebruik van dragers negatieve ervaringen opdoen, terwijl het 

dragen juist zoveel kan bijdragen aan de hechting tussen ouder en 

kind. Hiermee wordt duidelijk dat deze ouders snakken naar een 

informatiecentrum. 

Tijdens inloopmomenten en workshops kan informatie vergaard 

worden m.b.t. borstvoeding, het dragen met een doek of drager, 

babymassage, babygebaren etc. en er zal een aanbod van 

 



producten zijn die hierop aansluiten zoals draagdoeken, 

ergonomische dragers, kolven (huur en koop), co-sleepers, 

wasbare luiers e.d. Ook kunnen ouders hier hun kindje wegen en 

worden doorverwezen naar lactatiekundigen uit de omgeving. 

Borstvoeding geven is de normaalste zaak van de wereld. 

“Borstvoeding bevordert de hechting tussen moeder en kind en 

bevredigt de emotionele behoeften van de baby. Daarnaast 

bevat het antistoffen tegen diverse ziektes. Ook 

voor de moeder heeft het vele voordelen, 

waaronder een lagere kans op borstkanker bij 

langere periode van borstvoeding geven”, 

aldus Trudie. Ook het dragen van baby’s in 

draagdoeken of ergonomisch verantwoorde 

dragers zou volgens Trudie meer gestimuleerd 

moeten worden. “Voor een baby is er geen 

fijnere en veiliger plek dan vlakbij zijn ouders. In een draagdoek 

ervaart hij minder stress, kan hij gemakkelijk getroost worden en 

lekker in slaap vallen door de rustgevende invloed van het 

lichamelijke contact.  

 

Draagt u dit bijzondere initiatief een warm hart toe? Lief kleintje is 

op zoek naar: 

- Sponsoren die belangeloos geld/materiaal ter beschikking willen 

stellen; 

- Investeerders die willen bijdragen in de kosten d.m.v. een 

renteloze lening; 

- Spaarders die hun spaargeld willen uitlenen tegen een nader af 

te spreken rentepercentage; 

- Donateurs die belangeloos geld willen overmaken (NL15 INGB 

0006 8664 77 t.n.v. Lief Kleintje te Boornbergum). 

- Investeerders, sponsoren en spaarders kunnen contact opnemen 

met Trudie van der Zwaag-Cnossen via 

 info@draagconsulentfriesland.nl of 06-10185786. 

Tegenprestaties als naamsvermelding, gratis workshops of 

informatieavonden zijn uiteraard mogelijk. 



 

Ingezonden  

  

 “ Om ‘t Leijen lân” 

Deze  eenakter speelt zicht af  in de 

kroeg ‘’t Nútsje” rond het meer de 

Leijen. De kroeg staat aan  de kant van 

de Tike en het tafereel speelt  in  de 2de helft van de 18e eeuw. De 

kroegbaas is Nelis Nútsje en zijn maat is snelle Jelle. Ze bereiden zich 

voor op de vergadering, die ‘s  avonds zal plaatsvinden in de 

kroeg. Een prachtige eenakter met typerende karakters uit die tijd. 

 

Spelers: Koop 

Hoekstra, Jan 

Posthumus, met 

muziek van Wietske 

Talsma. 

  

Muzikale omlijsting 

door de 

Voortvarende 

Vrouwen, een koor 

met fleur en kleur. 

 

Schrijver: Tom de 

Boer, gebaseerd op 

het boek 'It lijen yn de Leijen' van J.T. de Jager. 

 

Regisseur: Tryntsje van Bruggen 

  

Locaties:       

       

16-nov maandag 21.00 uur Opeinde De Wringe 

(zonder koortje) 

  

17-nov dinsdag 14.30 uur Houtigehage De Huchte   

21-nov zaterdag 19.45 uur De Tike Swalkerstee   

24-nov dinsdag 19.45 uur Dr.Compagnie Café Aans    

27-nov vrijdagav 19.45 uur Rottevalle Dgkerk   

 



       

 

Ingezonden  

 

Astrid's Tea & Cakes - afternoon tea catering en 

workshops Terug van weggeweest   

 

Na een aantal jaar bezig te zijn geweest met 

allemaal andere dingen begon het toch weer 

te kriebelen bij Astrid van Kampen. “Mensen 

vragen me geregeld of ik nog steeds “van die 

mooie taartjes” maakte. En ik miste het leuke 

contact met de mensen die een workshop 

volgden of een afternoon tea bestelden en 

voorál het bakken”. Dit is ten slotte haar passie, 

de allerlekkerste hapjes maken, zoet én hartig, voor bij de thee. 

Astrid's Tea & Cakes biedt u de 

perfecte gelegenheid te ontsnappen 

aan de hectiek van alledag. Geniet 

van rust en romantiek in de vorm van 

een traditionele Engelse afternoon tea 

met uw familie, vrienden of collega's. 

Gewoon bij u thuis, eens iets anders 

met kerst, zomers in de tuin of voor een andere gezellige 

gelegenheid. Een uitgebreide afternoon tea, een complete 

maaltijd, bestaande uit 5 hartige en 5 

zoete lekkernijen die bij u thuis bezorgd 

kunnen worden. Wanneer u zin hebt om 

zelf lekker aan de slag te gaan, het is 

ook mogelijk om een workshop 

afternoon tea of cupcakes te doen, 

waarbij u na afloop kunt genieten van 

alle lekkernijen die bereid zijn. Astrid heeft veel ervaring op het 

gebied van taartdecoratie, suikerbloemen maken, patisserie 

maken en het geven van workshops.  

 



Mooie voorbeelden daarvan vindt u ook op haar site. Maar haar 

grootste liefde blijft toch de Afternoon Tea! Zelf geniet ze er graag 

van in een chique hotel of een rustiek theehuis. Graag wil ze die 

ervaring met u delen. Daarom verzorgt en bezorgt ze ook met veel 

toewijding de heerlijke hapjes die passen bij een Afternoon Tea, of 

ze begeleidt u in de keuken wanneer u zelf een Afternoon Tea wilt 

bereiden. www.astridsteacakes.nl 

 

Ingezonden  

ER ZIJN 600 SPIERZIEKTEN, VOOR 1 HEBBEN WE AL EEN MEDICIJN 

Met zijn allen kunnen we proberen om hier verandering in te 

brengen! In de week van 13 tot en met 21 september zijn 16 

collectanten op de been geweest om donaties te werven voor het 

Prinses Beatrix Spierfonds. Ondanks dat we te vaak in de media 

horen dat er veel aan de strijkstok blijft hangen, wil ik iedereen 

bedanken voor zijn/haar bijdrage. 

In deze week is een totaalbedrag opgehaald van € 611.35. 

Geweldig toch! 

Collectanten, Kompenijsters en Houtigehaagsters: Hartelijk dank. 

Wilt u meer weten over het fonds en de spierziekten, kijk dan eens 

op de website: https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/spierziekten/ 

Volgend jaar is de collecteweek: 11 tot en met 17 september 2016, 

kan ik weer op jullie rekenen?? 

Hermien. 

 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

1e coördinator:  Wietse de Vries    tel: 0512-342765 

2e coördinator:  Ietzen Drost   tel: 0512-341716 

 

 

http://www.astridsteacakes.nl/
https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/spierziekten/


 

 

Ingezonden  

 

Zorgverzekering 2016. 

 

        Als deze De Barte verschijnt loopt het 

al weer geleidelijk naar het einde van het jaar. Dit betekent dat er 

nagedacht moet gaan worden over de zorgverzekering van 2016. 

Een op de twintig mensen denkt voor dit jaar een verkeerde 

zorgverzekeringspolis te hebben afgesloten. Ze krijgen niet de zorg 

vergoed die ze nodig hebben, moeten veel bijbetalen of kunnen 

niet terecht bij de zorgverlener van hun keuze. Er zijn te veel 

polissen en patiënten krijgen te weinig informatie om echt goed te 

kunnen kiezen. Een op de vijf mensen weet niet welke polis voor de 

basisverzekering hij of zij eigenlijk heeft. 

Volgens onderzoek van zorgverzekeringwijzer.nl zijn ruim 1,4 miljoen 

mensen van plan om over te stappen van verzekering en nog eens 

14% van de mensen twijfelt hier nog over. Een lagere totale premie, 

een veranderend zorggebruik of deelname aan een collectieve 

zorgverzekering bij een andere verzekeraar zijn de belangrijkste 

motivaties hiervoor. 

Enkele verzekeraars hebben hun premie voor komend jaar al 

bekend gemaakt en de rest zal dat in de loop van november 

doen. Verschillende verzekeraars zullen u de komende weken met 

hun reclamecampagnes proberen te overtuigen van hun kwaliteit. 

Daarnaast zijn er op internet verschillende sites die de 

verzekeringen met elkaar vergelijken en niet in de laatste plaats 

hierbij ook op klantervaringen letten. Voor iedereen een goed 

moment om even stil te staan bij zijn of haar zorgverzekering: bent u 

nog tevreden over uw zorgverzekering en zal deze voldoen voor 

komend jaar? Mocht u twijfelen dan heeft u nog tot 31 december 

om u hierin te verdiepen en zo nodig over te stappen van 

verzekeraar of uw aanvullende verzekering aan te passen.  

 



Op zorgverzekeringwijzer.nl staat veel informatie over de 

verschillende verzekeringen en waar u op moet letten. 

Wij willen iedereen alvast een hele goede feestmaand toewensen 

en veel succes bij het kiezen van de juiste zorgverzekering. 

 

Matthijs Meijer, Fysiotherapie Ureterp & Drachtstercompagnie 

Alde Wei 8, Drachtstercompagnie. 

 

Ingezonden  

 

Beste Dorpsgenoten, 

Het huis aan de Steffensreed is verkocht.  

Door omstandigheden en mijn ziekte konden we daar niet blijven 

wonen. Toen ik een paar weken geleden afscheid heb genomen, 

zijn er wel tranen gevallen. Maar wat blijft zijn de mooie 

herinneringen! Aan mijn jeugd, de sniedúnen, het reedride leare op 

‘e sleat voor het huis. Het hutten bouwen en een diep gat graven 

waar je een huisje in kon maken. De groententuin van heit en al het 

vee. De gastvrijheid van mem en de koffie altijd bruin. 

Uitgevlogen en weer “thuisgekomen”. 

De prachtige beautysalon, afslankstudio. Nog wat later de B&B 

Noflik & Smûk, de koffie-schenkerij “koffie met boerencake”,  met al 

die wandelaars en fietsers. De mooie tuin en al de vogeltjes en in 

de winter zelfs  herten in de tuin. De ruimte, de rust en de vrijheid. 

Prachtige en fijne herinneringen. We wensen de nieuwe bewoner 

alle goeds en plezier. 

Peter en ik wonen nu in het centrum van Drachten, met veel 

gemak en vertier. En nog altijd koffie met boerencake,  jullie zijn 

welkom. Ongetwijfeld zien we elkaar wel weer eens op het 

dorpsfeest of zo. In mijn hart blijf ik altijd een Kompenijster. 

 

Jantsje de Graaf, Peter, 

Van Kobelsdorffplein 117, 9203 DH Drachten, 0512301857 

 

 

callto:0512301857


 

KRYSTMERK 
by de Aldheidskeamer 

                              Fallaetswei 17   

Drachtster Kompenije 
 

woansdei 09 desimber 

tongersdei 10 desimber 

fan 19.00–21.00 

en 

sneon 12 desimber  

fan 10.00–15.00 

 

           prachtige kryststikjes 

     gesellige krystsfear binnen & bûten 

              waarme dranken mei  

wat lekkers derby 
 

 

 



 

Ingezonden  

 

Drie heren vol sterke verhalen aan een pleintafel te Eastermar. Eerste 

Kamerlid Joop Atsma, diep geworteld in de Fryske Wâlden; professor 

dr. Theo Meder, senior-onderzoeker orale cultuur aan het Meertens 

Instituut in Amsterdam; verhalenverteller Douwe Kootstra, groot 

kenner van volksverhalen uit de Fryske Wâlden. Een niet alledaagse 

combinatie. Wat doen deze heren daar aan de pleintafel, de 

moderne versie van het leugenbankje…? 

 

Het is zaterdagochtend 19 september 2015. De zon schijnt stralend 

door de takken van de oude kastanjeboom, Eastermar is net 

ontwaakt. Uitstekend fiets- en kuierweer voor de opening van de 

Dam Jaarsma  fiets- en wandelroutes ‘Sagen jagen door de Fryske 

Wâlden’. 

Fietsliefhebber Joop Atsma toont zich direct een belangrijke bron 

van volksverhalen door de nodige sterke verhalen ten gehore te 

brengen. Douwe Kootstra weet het enthousiasme nog net op tijd af 

te remmen, omdat hij anders niets meer hoeft te vertellen. De heren 

zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd, het ene sterke staaltje na het 

andere vliegt over het dorpsplein. Over Jan Hepkes Wouda die voor 

de bui uit fietst, het achterwiel nat, hijzelf nog droog. En een andere 

variant: Jan Hepkes die allang binnen zit en iets bij de achterdeur 

hoort: het achterwiel, dat hem niet had kunnen bijhouden! Het is 

duidelijk, mochten Atsma’s Haagse aspiraties in de toekomst ten 

einde lopen, dan hebben we er een fantastische verhalenverteller 

bij hier in de Wâlden! 

 

Atsma benadrukt het belang van het doorvertellen van verhalen 

aan de nieuwe generatie kinderen en kleinkinderen. Verhalen 

vertellen is een manier om geschiedenis, tradities, normen, waarden 

en identiteit van generatie op generatie over te dragen en 

geschiedenis levend te houden. 

 

 



Nieuwe verhalen? 

Misschien zijn er wel 17.000 nieuwe verhalen te vinden en te noteren 

door Theo Meder. Of worden er in deze moderne tijd niet meer zulke 

sterke verhalen verteld?  Desalniettemin verwachten de heren dat 

het vertellen van (sterke) verhalen iets is dat zal blijven bestaan. 

Bijvoorbeeld aan de pleintafel in Eastermar… 

 

1 cent 

Joop Atsma krijgt het eerste exemplaar van 

de routekaart ‘Sagen jagen door de Friese 

Wouden’ aangeboden door Theo Meder 

nadat hij daarvoor een cent heeft betaald. 

“Met de relatief eenvoudige opzet van de 

routekaart in zwart/wit met slechts één 

steunkleur, refereert  Stichting Dam Jaarsma 

aan een centsprent. Jaarsma verzamelde niet alleen verhalen, 

maar onder andere ook centsprenten, ruim 400 stuks. Centsprenten 

werden in de 18e en 19e eeuw in zeer grote oplagen op eenvoudig 

papier gedrukt, ter informatie van het volk. 

 

Zelf fietsen of wandelen met ‘Sagen jagen door de Friese Wouden’ 

Een routekaart met routes van 15-40 km. en verhalen is gratis te 

verkrijgen in Eastermar (knooppunt 79, hoek E.M. Beimastr./Teije 

Tolstraat). De routes volgen het netwerk van knooppunten. Uw route 

kunt u dus zelf inkorten of uitbreiden en begint in Eastermar. 

Dat de smartphone ook nieuwe kansen biedt, kunt u lezen en 

beluisteren op www.sagenjager.nl. Daar vindt u twee routes ‘In het 

spoor van Dam Jaarsma’, waarmee u onderweg verhalen kunt 

lezen en beluisteren in het Nederlands en het Fries. De laatste verteld 

door Douwe Kootstra.  

Een gratis PDF op de website van Stichting Dam Jaarsma geeft veel 

extra cultuurhistorische en landschappelijke informatie en nog meer 

tweetalige verhalen.  

Voor adressen waar de routekaart nog meer te verkrijgen is, zie 

onder ‘fiets-/wandelroutes’ op www.damjaarsma.nl. 

http://www.sagenjager.nl/
http://www.sagenjager.nl/
http://www.damjaarsma.nl/
http://www.damjaarsma.nl/


 

Jeugdactiviteitencommissie  

 

Filmavond groep 5 t/m 8 

 

Op vrijdagavond 16 oktober was er in het Gebouke een filmavond 

voor de oudere groepen. E.T. draaide er voor 34 kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder het genot van cola, ranja, chips en m&m’s, genoten de 

kinderen van het lieve, grappige wezentje, genaamd E.T. 

Verscheidene traantjes zijn er gevloeid toen hij 'dood’ ging, maar 

gelukkig werd hij weer levend en kon hij weer terug naar huis. 

Aan het einde van de film kregen de kinderen allemaal een 

vingerlichtje en konden ze ook net als E.T. met hun lichtgevende 

vinger: ” E.T. Phone home”  zeggen. 

Het was een geslaagde avond en weer voor herhaling vatbaar! 

 

JAC 

 

 

 

 



Info & contact : 

Mail naar info@brassbandhalleluja.nl  

Site :www.brassbandhalleluja.nl  

volg ons op twitter @BBhalleluja 

Of bel 06-13 67 54 99 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na de vakantie was er direct al het Dorpsfeest. En met onze huifkar 

waarop allerlei figuren uit het Wilde Westen muziek maakten 

wonnen we de vierde prijs! Daar waren we zeer tevreden mee. 

Op 5 september leverden we een bijdrage aan de manifestatie 'Er 

is Hoop' in Drachten. Veel regen en harde wind, maar de muziek 

die we speelden paste prima bij het thema van de organisatie.   

 

Oud papier. 

Met deze actie zijn we inmiddels gestopt. Het oud papier leverde 

maar heel weinig meer op, ook door de kosten van het huren van 

de container. In de loop van alle jaren dat we deze actie hebben 

gedaan heeft het ons toch aardig wat geld opgeleverd en wij 

willen u ook bedanken voor uw bijdrage. U kunt ons natuurlijk 

blijven steunen als donateur en door het kopen van de boekjes 

met kortingsbonnen. 

 

Boekjes met kortingsbonnen. 

Ook dit jaar komen we weer bij u langs met de boekjes met 

ongeveer 40 kortingsbonnen bij winkels/bedrijven in de buurt. De 

boekjes kosten € 5,-, daarmee steunt u het muziekkorps. Maar u 

kunt dat bedrag gemakkelijk terug verdienen door gebruik te 

maken van de kortingsbonnen. En zo’n boekje kan ook een 

origineel verjaardagscadeautje zijn of, eventueel met een gedicht, 

een mooi en origineel Sinterklaaspresentje. Zijn we niet bij u aan de 

deur geweest of was u niet thuis ?  

Brassband halleluja 

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


Bel dan even met Jan de Boer, tel. 342307 en hij zorgt dat het 

boekje (meer dan 1 mag natuurlijk ook) bij u komt.   

 

Dubbelconcert van onze brassband Halleluja samen met de 

fanfare uit Burgwerd op 7 november.  

De brassband wordt natuurlijk gedirigeerd door onze eigen dirigent 

Ellis Nijdam, de fanfare wordt gedirigeerd door onze oud-dirigent 

Erik van der Veen. 

Dit concert wordt gehouden op 7 november in de PKN-kerk. Het 

belooft een zeer afwisselend programma te worden met ook een 

bijdrage van onze jeugdmuzikanten o.l.v. Wander Hoen.   

De aanvang is om 20.00 uur. De toegang is gratis. Natuurlijk is er in 

de pauze weer de gebruikelijke verloting met prachtige prijzen, dus 

het is wel de bedoeling dat u uw beurs mee neemt. 

 

Kerstconcert met veel samenzang. 

Evenals voorgaande jaren kunt u ook dit jaar weer genieten van 

ons Kerstconcert met samenzang dat we houden op 

zondagmiddag 13 december.  Vanaf 15.30 uur is er koffie/thee met 

een Kerstlekkernij  er bij. Het concert begint om 16.00 uur.  

Naast het muziekkorps heeft het zangkoor Blide Stimmen een 

aandeel en ook de jeugd van De Wyngert werkt er weer aan mee. 

En natuurlijk laten ook onze  jeugdmuzikanten zich weer horen. En u 

kunt volop mee doen met de samenzang. Dat maakt het geheel 

ongetwijfeld tot een mooi en afwisselend concert, helemaal 

passend bij de Adventstijd.   

Het duurt nog wel even voordat het Kerstconcert wordt gehouden. 

Daarom zouden er nog kleine wijzigingen in het programma 

kunnen worden gemaakt. Alle informatie die volledig is bijgewerkt 

vindt u op onze website en via facebook, zie in het kopje boven dit 

stukje hoe u ons op die manier kunt bereiken. 

 

 

 

 



 

Ingezonden  

 

Beste dorpsgenoten, 

De collecte van de kankerbestrijding heeft 

dit jaar in ons dorp € 860,68 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  

 

Wie wil er gratis een groentetuin! 

Mijn echtgenoot is kortgeleden overleden en de tuin is voor mij te 

groot om te onderhouden.  

Wij hadden altijd een groententuin en ik vind het een prachtig 

gezicht. Alle gereedschap is aanwezig en de opbrengst is natuurlijk 

voor jezelf. Heb je belangstelling? 

Ida Voetberg, tel. 06.1121.8360 

 

 

Ingezonden  

 

Beste collectanten en dorpsgenoten.  

Langs deze weg wil ik alle collectanten hartelijk bedanken voor 

jullie inzet voor het Fonds verstandelijk gehandicapten. 

Ook alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage aan het Fonds 

verstandelijk gehandicapten. In Drachtstercompagnie heeft de 

collecte in 2015  €  681,20 opgebracht. 

 

Hartelijk dank, Marian Bijma. 

 

 

 



 

Mei Inoar Ien 
 

Ha jim ek sa sitten te genietsjen yn de feesttinte mei de opfiering 

fan de revu? Wat in sjongen en spyljen. En ek noch in aktueel tema. 

Hulde oan alle meiwurkers. Yn ús doarp is dus noch genôch 

libbenhyt. Sa ek by de toanielferiening “Mei Inoar Ien”. 

Wy bin der wer yn slagge om in moai stik foar jim út te sykjen. 

No wit ik, dat hotels, mar ek  fakânsjes in graach útsocht ûnderwerp 

binne foar toanielstikken. Dat sit beide ek yn it stik fan dit jier, mar 

dan bart alles wol op in “cruise” skip, dat yn de Middellânske see 

fart. Allinne dat al, is nijsgjirrich om  sjen te litten op it toaniel. Mar ús 

dekorbouwers Imme, Mindert en Gauke sil dêr grif wat moais fan 

meitsje. De titel fan it stik is: 

“Bloody Mary” 

 

Skreaun troch Mary Bakker-Schoon en ferfryske troch Siep Jorna. 

Troch it doarpsfeest binne de repetysjes letter útein set, dêrom pas 

yn febrewaris de útfierings en wol op 

 

13 en 20 febrewaris  yn seal Aans. 

 

Yn de Barte fan jannewaris mear nijs oer de spilers en ynhâld fan it 

stik. 

 

 

OPROP NIJE LEDEN 

Yn Maart 2016 wol de toanielferieniging 'Mei Inoar Ien' wer in oantal 

ienakters opfierre. 

Liket it dy wat ta om ek by de toanielferieniging te spyljen, dan bist 

fan herte wolkom! De rollen binne noch net ferdield, dus ast wolst 

dan kinst yn 2016 dyn debút meitsje. 

 

Wy binne op syk nei minsken tusken de 12 en 30 jier.  
 

Opjaan kin by: Tseard Jager 06-51042692 

toaniel.meiinoarien@hotmail.com 

 



 

Korfbalclub T.F.S. 

 

Winterfair Drachtstercompagnie 

 

Op sportpark ’t Trefpunt wordt op vrijdag 11 december 2015 een 

gezellige winterfair georganiseerd door kv TFS.  

Er is voor ieder wat wils! Er zijn ruim 20 kramen aanwezig met o.a. 

kerststukken, een levende kerststal, op de foto met de kerstman of 

als Elza van Frozen, bierstube, sneeuwbal gooien, zorgboerderij 

Helianthus Zathe, film van oud en nieuw Kompenije. Ook hebben 

diverse verenigingen een stand op de winterfair.  

Tevens zal er een loterij zijn waarvan de trekking om 19.00 uur zal 

plaatsvinden. 

Natuurlijk kunt u ook terecht voor een hapje en een drankje. Er zijn 

diverse stands met oliebollen, kniepertjes, erwtensoep, glühwein en 

warme chocolademelk, of een lekker broodje hamburger. 

 

Graag zien we u op vrijdag 11 december van 16.30 tot 20.00 uur in 

Drachtstercompagnie! De toegang is uiteraard gratis. 

 

 

Ingezonden  

 

Nieuwe Yoga groepen vanaf november.  

Even een uurtje in de week helemaal voor jezelf! Leer beter 

ontspannen en wordt leniger en sterker in de mooie zaal van de 

Yoga Studio te Drachtstercompagnie (kerkje Jezus Leeft).  

Hatha yoga op donderdagavond door Mark van der Galiën en Yin 

yoga door Laura Munne en Joan Niebuur op maandagavond en 

woensdag.  

Meld je aan voor een gratis proefles. 

Meer informatie: www.YinYo.nl /www.yogastroom.nl 

 

 





 



 

Ingezonden  

    

Pypskoft  
 

Pypskoft is een stichting die vrije tijdbesteding 

geeft aan geestelijk, lichamelijk en dubbel gehandicapten. We zijn 

inmiddels al 45 jaar actief. Dit varieert van soosmiddagen, 

volksdansen, disco, Laweibezoek, bloemschikken, filmavond en 

nog veel meer activiteiten. Eens per jaar gaan we een weekend 

naar Elsloo en hier spreekt men maanden van te voren al over. Zo 

fijn vinden ze dat. De deelnemers zijn lid van Pypskoft, en kunnen 

zich opgeven waar men aan mee wil en kan doen. Dit gebeurt 

aan het begin van het seizoen, door middel van een kalender met 

opgaveformulier. Deze kalender gebruiken ze dan een jaar lang als 

geheugensteuntje voor wanneer men een activiteit heeft, waar 

dat is en de tijden. We zijn een vrijwilligersorganisatie en  

aangewezen op mensen die zich hiervoor willen inzetten. Gelukkig 

hebben wij een vrij vaste groep, die vaak al jaren bij bepaalde 

activiteiten voor begeleiding zorgen en dit tot grote tevredenheid 

van vooral de deelnemers, die zich hierdoor erg prettig voelen bij 

het deelnemen aan de diverse leuke uitjes. Uitjes, want dat is het 

voor een groot aantal deelnemers zeker, soms is Pypskoft het enige 

uitje wat men heeft. Als u dit leest en denkt, dat is wel wat voor mij, 

dan mag u gerust met iemand van het bestuur bellen voor meer 

informatie. Ook kan men maatschappelijke stage bij ons lopen. We 

hebben een website waar alle activiteiten van ons opstaan en 

tevens het jaarverslag van wat we vorig jaar allemaal hebben 

beleefd. Hierdoor kan men al een indruk krijgen van onze 

belevenissen, en wat Pypskoft is. Je kan daar ook de gegevens 

vinden van het bestuur. 

 

Website; www.pypskoft.nl  

Namens Pypskoft, Joke Bosma Nijboer.  Telefoon: 0512-341161 

 

http://www.pypskoft.nl/


 

 



 

Ingezonden  

 

Oliebollenactie Drachtstercompagnie   STOPT 
 

Na 25 jaar is  besloten om alle activiteiten van 

stichting “Karpati” te beëindigen, waaronder ook 

de jaarlijkse oliebollenactie. Wij danken u voor alle 

jaren steun in welke vorm dan ook. Ook namens 

ons zusterdorp Cernatal de Sus in Roemenië,  

HARTELIJK DANK 

 

St. Karpati Drachtstercompagnie.  

 

 

Agenda PKN tot en met januari 2016 

_____________________________________________ 

1 nov. 10:30 uur Jeugd Open Doors Dienst m.m.v. ‘Focus’  

   (Opeinde) door ds. J.A. van der Veen-Bosgra  

 

4 nov. 19:30 uur Dankdag door Gotse Stienstra 

 

8 nov. 9:30 uur Evangelisatiedienst m.m.v. Sound of Faith 

 

15 nov. 9:30 uur Kerkdienst door mw. ds. R. van Gulik-Renooy,  

   Drachten 

 

15 nov. 19.30 uur Vesper door Ruurd Verbeek 

 

22 nov. 9:30 uur Gedachtenisdienst door ds. J.A. van der  

   Veen-Bosgra 

 

29 nov. 9:30 uur 1e  advent door mw. ds. Y. Riemersma-  

   Beintema, Heerenveen 

 

 



 

6 dec. 9:30 uur 2e  advent door ds. R.H. Veldman, Beilen 

 

13 dec. 9:30 uur 3e  advent door ds. J.A. van der Veen-Bosgra 

 

20 dec. 9:30 uur 4e  advent door Ruurd Verbeek 

 

24 dec.19:30 uur Kerstnachtdienst m.m.v. Harmonieorkest  

   Da Capo uit Leeuwarden door J.A. van  

   der Veen-Bosgra 

 

25 dec.9:30 uur 1e  kerstdag m.m.v. korps door J.A. van   

   der Veen-Bosgra 

 

26 dec.9:30 uur 2e  kerstdag Kinderkerstfeest (O.v.b.)) 

 

27 dec.9:30 uur Kerkdienst door Petra Nicolai 

 

31 dec.19:30 uur Oudejaarsdienst door J.A. van der Veen- 

   Bosgra 

 

1 jan. 10:00 uur Kerdienst door Gotse Stienstra 

 

3 jan. 9:30 uur Kerkdienst door Ds. P. Tönjes, Drachten 

 

10 jan. 9:30 uur Kerkdienst door J.A. van der Veen-Bosgra 

 

17 jan. 9:30 uur Ds. G.J. Arensman, Drachten 

 

24 jan.9:30 uur Evangelisatiedienst door n.t.b. 

 

31 jan. 9:30 uur Heilig avondmaal door J.A. van der Veen- 

   Bosgra 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 


