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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 22 december bij:
Michèl Houwen, it Heechfean 12

e-mailadres :
michelhouwen@hetnet.nl

Grutte Steffen seit :

“Hjerst: de natoer komt ta rêst,
mar de krobben ferlitten harren nêst!”

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@hetnet.nl
Wanneer?

Wat?

Wie?

15 november
18.15 uur

Spokentocht voor groep 7/8
en jeugd t/m 16 jaar in
Opende
Intocht Sinterklaas

JAC

Sinterklaasviering

Ouderensoos

Winterfair

k.v. TFS

Krystmerk yn en om de
Aldheidskeamer
Krystmerk yn en om de
Aldheidskeamer

Stichting
Oudheidskamer
Stichting
Oudheidskamer

Ledenvergadering IJsclub

IJsclub Drachtster
Compagnie

Kerstbiljarttoernooi
Drachtstercompagnie

Krijt uw Topje

22 november
13.30 uur
4 december
14.00 uur
Nije Kompe
12 december
16.30-20.00 uur
Sportveld
10/11 december
19.00-21.00 uur
13 december
10.00-15.00 uur
15 december
20.00 uur
Café Aans
18 + 19 december
19.00 uur
Café Aans.
21 december
ca. 10.30 uur;
café Aans.
30 december
19.00-20.00 uur
‘t Gebouke
8 januari
10.30 uur
Nije Kompe
12 januari
31 jannewaris
20.00 oere
Seal Aans

JAC

(opg. bij Aalzen/Geert-Willem)

Regionaal
driebandentoernooi

Krijt uw Topje

(opgave bij het bestuur).

Oudejaarsbingo voor
peuters en groep 1 t/m 8

JAC

Nieuwjaarsborrel en
‘open tafel’

Ouderensoos

Barte 130 verschijnt
Toaniel

Redactie
Mei Inoar Ien

7 febrewaris
20.00 oere
Seal Aans
12 februari
14.00 uur
Nije Kompe
12 maart
14.00 uur
Nije Kompe
20 maart
19.30 uur
café Aans
16 april
17.00 uur
Nije Kompe

Toaniel

Mei Inoar Ien

Optreden ‘Spilersnocht’
uit Drachten

Ouderensoos

Verhalen over “het Boeren”
in Rusland, door dhr. Meirink
uit Wijnaldum
Ledenvergadering

Ouderensoos

Uitgebreide broodmaaltijd

Ouderensoos

Vogelwacht

Plaatselijk Belang
E-mail adressen.
Het bestuur van Plaatselijk Belang zou het zeer op prijs stellen uw email adres te ontvangen. Het zou ons de gelegenheid bieden om
ook deze vorm van communicatie te kunnen benutten. Op de
presentielijst tijdens de ledenvergadering werd u de gelegenheid
geboden uw e-mail adres in te vullen. Mocht u de
ledenvergadering niet bezocht hebben dan vragen wij u uw e-mail
te sturen aan pb-dekompenije@hotmail.nl Bij voorbaat dank!
Verkeer.
De gemeente heeft plannen om de voorrangsregel op het fietspad
langs de Folgersterloane te veranderen. Reden hiervoor is dat straks
de bromfiets op de rijbaan komt. Na bestudering van de ons
aangeleverde kaarten zijn wij tot de conclusie gekomen niet
gelukkig te zijn met de voorstellen. Wij hebben daarom ook
bezwaar ingediend.
Op 4 november zullen twee mensen vanuit de gemeente samen
met ons (PB) de situatie langs het fietspad letterlijk op locatie gaan
bekijken. Wordt vervolgd.

It Krobbenêst
Op 8 september hebben de laatste twee kinderen van de
peuterspeelzaal afscheid genomen. Zij gaan per 1 oktober naar
groep 1 van de basisschool. Daarmee is er ook een einde
gekomen aan de peuterspeelzaal. Er zijn helaas geen nieuwe
aanmeldingen op dit moment. We hebben afscheid moeten
nemen van de leidsters Fokje Weening en Betty Bruinsma. Het was
best een roerend en weemoedig moment. Betty gaat door met
haar werk in Drachten. Voor Fokje betekende dit ook het afscheid
van haar loopbaan. Voor veel kinderen en jongeren is Fokje van
betekenis geweest. Hoe belangrijk is het niet om als jong kind goed
en vertrouwd opgevangen te worden in een nieuwe situatie als
naar school gaan, in dit geval voor het eerst naar de “peuter”. Een
oprecht woord van dank aan beide leidsters is hier op zijn plaats.
Op die bewuste donderdagochtend zijn nog de kinderen van de
Skûle langs geweest om afscheid te nemen. Een fantastisch gebaar
en dit werd ook zeer gewaardeerd. Later op de ochtend hebben
we onder het genot van koffie, gebak en de geur van een
bloemetje namens PB afscheid genomen.
Foar beide froulje: it giet jim goed.
Contact wethouder.
Op 22 september heeft PB nader kennis gemaakt met onze nieuwe
contactwethouder mevr. Nieske Ketelaar. Samen met onze vaste
contactpersoon van de gemeente, Sietze van der Weij hebben we
anderhalf uur met elkaar overleg gehad over actuele zaken in ons
dorp. Het zal u niet verbazen dat krimp en de gevolgen daarvan
een belangrijk deel van het gesprek in beslag heeft genomen.
Maar ook ontwikkelingen rondom vliegveld, woonwagenkamp en
Skieding zijn aan de orde geweest. Praktische dingen als verlagen
trottoirbanden bij het ecoveldje en fietscrossbaan voor de jeugd
zijn eveneens meegenomen. We hebben dit gesprek als open en
eerlijk ervaren.
Infobord.
PB heeft het voornemen het infobord wat nu bij het Gebouke staat
te verplaatsen naar het ecoveldje. Wij denken op die plek meer
mensen te bereiken met de info.
Sietse Wijbenga, secr. PB

Van de redactie
Bedankt Hans!
Op de vrijwilligersavond in het afgelopen voorjaar
was er speciale aandacht voor o.a. Hans de Jong
die na 25 jaar stopt als hoofdredacteur van de Barte.
Plaatselijk Belang beloonde Hans met een attentie
en aan het slot van zijn dankwoord zei Hans ‘nog wel
wat hand en spandiensten bleef verlenen’. Maar nu
moest het er dan toch maar van komen: Hans stopt
definitief. De geest wil wel maar het lichaam zegt
‘Stop’. Met pijn in het hart, dat wel, want Hans was niet alleen de
drijvende kracht achter de Barte, hij wás de Barte. De naam ‘de
Barte’, een houten brug zonder leuningen tussen de weg en de
boerderij, had hij bedacht en daar zat een gedachte achter: de
dorpskrant moet een medium zijn vóór, maar vooral dóór de
Kompenijsters. De Barte moest een brug slaan tussen de
verenigingen en de bewoners!
Hans was zeer gedreven, het hoofd vol ideeën, want ook dit was
een middel om de Kompenije op de kaart te krijgen. De
Kompenijsters zelf moesten gaan zorgen voor een unieke
dorpskrant! Maar dat bleek anders uit te pakken: de dorpsgenoten
waren een beetje huiverig om kopij in te sturen. De verenigingen
gelukkig niet!
Het ging Hans juist om de kleine, leuke berichtjes en dan het liefst
mét foto. Zelf heeft hij vaak een stukje voor de Barte geschreven,
denk maar eens aan de rubriek ‘Historie’, maar dat lukte de laatste
tijd niet meer. Wel bleef hij lang de contacten onderhouden met
de adverteerders en regelde hij nog de verspreiding van de Barte.
Een dorp heeft baat bij een school, een winkel, maar zeker ook bij
vrijwilligers!
Hans, ik wil je graag namens alle Kompenijsters bedanken voor 25
jaar redactiewerk en jou en Gaatske veel gezondheid toewensen!
Michèl Houwen.

Van de redactie
Een berichtje voor de verspreiders van de Barte:

Willen jullie aan Imme Nijboer doorgeven of het aantal
Barten dat jullie ontvangen klopt? Teveel, te weinig, het is van
belang te weten hoeveel Barten er precies gedrukt moeten
worden. Mensen die geen lid zijn van Plaatselijk Belang krijgen geen
Barte. Twijfel je? Vraag het even aan Hermien Peters(PB).
Insturen kopij:

Graag alle kopij, m.n. illustraties/posters, etc. op tijd
aanleveren als Word-document, ik kan de opmaak dan
eenvoudiger aanpassen.
Prijzen advertenties in de Barte:

De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(september t/m/ mei) zijn:
1/4
1/3
1/2
1

pagina
pagina
pagina
pagina

zwart/wit
zwart/wit
zwart/wit
zwart/wit

€ 40
€ 50
€ 75
€ 120

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 de schrijv(st)er 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 werd Barry de Wagt gevraagd een stukje te
schrijven over hoe het dorp in de toekomst leefbaar zou moeten
blijven, aangezien veel jeugd om verschillende redenen wegtrekt.
Hier zijn reactie:
Uit de vraag van Riemer begrijp ik dat hij verwacht dat over een
aantal jaren De Kompenije minder leefbaar zou worden, omdat we
de jeugd niet kunnen vasthouden voor het dorp om de reden dat
zij door een hoog aantal “eigen” woningen noodzakelijkerwijs
zullen vertrekken naar elders. Ik ben het hier grotendeels mee eens.
 Er is inderdaad weinig goedkoop of betaalbaar woningaanbod
in koop en huur
 Banken doen moeilijk, of willen de starter onvoldoende lenen
 De jeugd heeft ook minder belang bij een dure woning met
grote tuin en onderhoud. Zij hebben veel aanbod voor andere
dingen waar ze hun tijd en geld liever in steken. Zelfstandigheid is
minder belangrijk dan vroeger, waardoor ze langer bij hun
ouders blijven wonen.
 Gemeenten volgen te veel de regelgeving. Vergunningstrajecten zijn moeizaam en kosten steeds meer. OZB wordt
voortdurend verhoogd. Veel kosten voor de eigen woning
bezitter.
Oplossing zou kunnen zijn om voor de jongeren bijvoorbeeld de
momenteel populaire mantelzorgwoningen te kunnen inzetten. Zij
zouden dan alvast op een redelijk goedkope manier kunnen
wennen aan het zelfstandig wonen. Of dit nu in de achtertuin
moet, of op een braakliggend terrein van de gemeente weet ik
niet. Maar het zou zeker kunnen helpen om de jeugd te behouden
voor het dorp. Echter de regelgeving zal dit wel in de weg staan
verwacht ik.
Ook zal de rol van de banken anders moeten gaan worden, maar
door de regelgeving verwacht ik hier eigenlijk ook niets van.
Misschien is het een idee om als dorp te investeren in de jeugd. Je
zou deze goedkope woningen kunnen verhuren als dorp. Elke
dorpsbewoner zou kunnen investeren en een aantal procenten
rendement kunnen krijgen.
Dit zou de saamhorigheid en
gemeenschapszin binnen het dorp kunnen verbeteren.

Ik geef het woord aan… Nieske Ketelaar.
De volgende vraag wil ik aan Nieske Ketelaar, onze wethouder van
de gemeente Smallingerland, stellen:
Na jarenlang gesteggel is er eindelijk in plan Zuid beweging
gekomen. Nu blijkt dat er eigenlijk geen animo is. Wat is volgens
haar de reden en wat zou de gemeente hierin ten aanzien van de
leefbaarheid in de buitendorpen kunnen betekenen?

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 2014 € 580.00
opgebracht.
Hartelijk dank namens Marian Bijma.

Ingezonden
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

Vereniging v. School- en Dorpsfeest
DORPSFEEST 2015
In de vorige Barte hebben we de data van het dorpsfeest 2015
bekend gemaakt.
Heeft iedereen deze al genoteerd? Nee? Oei, straks missen jullie
het nog! Wat eigenlijk onvoorstelbaar is!
27, 28, 29 en 30 augustus 2015 is het zover, ons driejaarlijks feest!
De eerste acteurs en actrices hebben zich ondertussen gemeld,
maar daar kan nog meer bij. We hebben nog lang niet genoeg,
zonder jullie inbreng gaat het absoluut niet lukken! Twijfel je nog?
Niet doen……gewoon opgeven. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat
het hartstikke leuk is om mee te doen! Stuur een email naar mij,
karinschoute@gmail.com.
Bij het feest kan een sfeervol versierd dorp natuurlijk niet ontbreken.
De thema’s kunnen opgegeven worden bij Geert via email:
geertnijboer@outlook.com, ook voor de versierde wagen kun je
daar je thema doorgeven.
Sjoch ek op ´e website:
https://www.vogelbesc
herming.nl/index.cfm?
act=files.download&ui=
Sjoch
81EB312E-B425-A7FCek op
8502C3F04031FFE8
´e
websi
te:
https:
//ww
w.vog
elbes
cher
ming.
nl/ind
ex.cf
m?act
=files.
down
load&
ui=81

Ingezonden
Nieuws van het Krobbenêst
Sinds 1989 is peuterspeelzaal ’t Krobbenêst in Drachtster
Compagnie gevestigd.
Ondanks verschillende inspanningen, zoals actieve PR middels
open ochtenden, is het niet gelukt om voldoende aanmeldingen
van kinderen te krijgen om door te kunnen gaan met de
peuterspeelzaal in ’t Gebouke.
Half september vertrekken de laatste twee kinderen omdat ze bijna
4 jaar zijn en gaan wennen op de basisschool. Dat op deze manier
de peuterspeelzaal eindigt vinden wij voor het dorp en de kinderen
die er nog gebruik van zouden kunnen gaan maken erg jammer.
M.O.S. is daarom nog met de basisscholen in gesprek om te kijken
of daar in samenwerking met de onderbouwgroepen in de
toekomst een aanbod voor een klein aantal peuters gerealiseerd
kan worden. Immers peuterspeelzaalwerk kenmerkt zich door een
groepsgericht aanbod, wat de ontwikkeling van kinderen stimuleert
en zorgt voor een goede voorbereiding op de start in de
basisschool. Maar om te kunnen spreken van een groepsgericht
aanbod zijn er wel voldoende kinderen nodig, minimaal 5 à 6, die
daar gebruik van maken.
Aanmelden van peuters voor de peuterspeelzaal kan nog steeds
bij M.O.S. Zolang het nog niet lukt een aanbod in Drachtster
Compagnie te realiseren, kunnen peuters in overleg met de ouders
geplaatst worden op een peuterspeelzaal in één van de
omliggende dorpen. Wij hopen van harte dat u daar gebruik van
zult maken. Mochten er in de toekomst voldoende peuters vanuit
Drachtster Compagnie gebruik maken van de peuterspeelzaal,
dan kunnen wij weer een locatie in het dorp openen.
Op www.mosweb.nl vindt u meer informatie over de andere
locaties van M.O.S. Voor vragen over peuterspeelzaalwerk kunt u
vanaf nu in plaats van met ’t Krobbenêst, contact opnemen met
het Servicebureau van M.O.S., tel: 0512-525583 of mailen naar
peuters@mosweb.nl
Namens M.O.S. Annet Folkersma,
Manager Peuterspeelzalen en Opvoedingsondersteuning.

Fysiotherapie Ureterp & Drachtstercompagnie
Naar de fysiotherapeut in uw eigen dorp? Dat is mogelijk vanaf 1
november, want dan opent de nieuwe locatie van Fysiotherapie
Ureterp in Dachtstercompagnie zijn deuren!
Al jaren komt een deel van onze patiënten vanuit
Drachtstercompagnie naar Ureterp voor de fysiotherapie. Om deze
mensen dichter bij huis te kunnen helpen zijn wij op zoek gegaan
naar een geschikte behandelruimte in Drachtstercompagnie.
Deze ruimte hebben we gevonden in basisschool De Skûle. We
hebben hier de beschikking over een ruime behandelkamer op de
begane grond direct naast de hoofdingang. Daarnaast kunnen we
ook gebruik maken van de gymzaal voor de behandelingen.
Basisschool
De
Skûle
is
mooi
centraal
gelegen
in
Drachtstercompagnie.
Matthijs gaat hier twee dagdelen in de week patiënten
behandelen.
Het gaat om de dinsdagmiddag en de
donderdagmiddag. Ook voor het maken van een afspraak in
Drachtstercompagnie kunt u bellen of mailen met:

U bent van harte welkom op ons nieuwe adres: Aldewei 8,
Drachtstercompagnie. Met vriendelijke groet,Fysiotherapie Ureterp.

Ingezonden
Van het Roemenië comité (belangrijke informatie)
Beste dorpsgenoten,
Zoals wellicht bij u bekend is is ook dit jaar (op 29 september) weer
met behulp van een groot aantal vrijwilligers een vrachtauto met
hulpgoederen geladen, bestemd voor ons zusterdorp Cernatal de
Sus in Roemenië. In totaal is naar schatting 70m3 kleding, schoenen,
textiel, beddengoed, houdbare etenswaren, knuffels, snoep, fruit,
schoolbenodigdheden, etc. op transport gegaan.
Tegelijkertijd zijn Foppe Bosma, Melle Sietzema en Harm van der Bij
diezelfde avond met de auto vertrokken naar Roemenië. Zij
hebben daar meegeholpen met het uitdelen en tijdelijk opslaan
van de goederen. Daarnaast is evenals voorgaande jaren een
geldbedrag aan onze contactpersonen Laszlo en Ilonka (het
domineesechtpaar) overhandigd, dat zal worden besteed aan ons
“speciaal project”.
Dit speciaal project houdt o.a. in dat een groep van ongeveer 30
kinderen van de lagere school uit de armste gezinnen worden
ondersteund. Deze kinderen hebben door allerlei oorzaken op
school een achterstand opgelopen, maar er is geen mogelijkheid
voor de school om ze extra aandacht te geven.
Met de hulp van een tweetal (betaalde) externe leraressen en een
psychologe wordt ze geleerd eten te koken (dat eten ze dan ook
meteen op, een welkome aanvulling op hun menu) en doen ze
allerlei vormen van handenarbeid om zo vaardigheden te krijgen
die ze later kunnen gebruiken om voor zichzelf te zorgen. Om een
centje te verdienen wordt geprobeerd het geknutselde
te
verkopen.
Daarnaast krijgen deze kinderen elke twee weken een
levensmiddelenpakket mee naar huis. Hun ouders moeten voor de
ontvangst ervan tekenen!
Tijdens het bezoek van Foppe, Melle en Harm bleek dat ook in
Roemenië dingen veranderen. Zo zijn Laszlo en Ilonka verplicht om
het ontvangen geld in een boekhouding op te nemen. Na
ontvangst werd er gelijk een kwitantie afgestempeld en aan Foppe
meegegeven. Eerdere jaren werd er voor een groep kinderen twee
keer per week door hen een maaltijd gekookt, maar na een

inspectie door de Roemeense voedsel- en warenautoriteit is hun
keuken afgekeurd en worden ze verplicht om een soort
horecapapieren te hebben. Het ontbreekt hen hiervoor aan tijd,
daarom is deze maaltijdvoorziening helaas gestopt.
Ook voor ons als comité
omstandigheden te maken.

hebben

we

met

veranderende

De afgelopen jaren kregen we te maken met verminderde
inkomsten uit de diverse gehouden acties. En met deze inkomsten
wordt o.a. het transport gefinancierd. Dit is een grote kostenpost
(vorig jaar ruim € 3.700,-). Gezien de huidige financiën is dit niet
meer haalbaar. Daarom hebben we helaas moeten besluiten dat
er volgend jaar geen transport zal plaatsvinden.
We zijn echter van mening dat de hulp die we bieden moet blijven
bestaan, ook als dit op een andere manier moet worden ingevuld!
Daarom willen we onze acties (verkoop oliebollen, rommelmarkt,
winkelactie) ook het komende jaar weer gewoon doorzetten. Met
het geld dat voor het transport wordt uitgespaard kunnen we ook
veel doen.
De komende tijd zullen we op zoek gaan naar een passend doel
voor de in te zamelen kleding e.d. (een deel is sowieso bestemd
om tijdens de rommelmarkt te worden verkocht); onderzoeken we
de mogelijkheden om levensmiddelen uit de winkelactie volgend
jaar via andere kanalen toch in Cernatal de Sus te krijgen. Zodra
we hierover meer duidelijkheid hebben hoort u van ons.
Mogen wij ook in het komende jubileumjaar (we zijn gestart in 1990,
dus inmiddels alweer 25 jaar) op uw steun en hulp rekenen? Het
blijft voor de mensen in Cernatal de Sus broodnodig!
Het Roemenië comité.

Verslag Roemeniëreis (deel 1)
Op maandag 29 september mocht ik, Harm van der Bij, samen met
Foppe Bosma en Melle Sijtsma beginnen aan de reis naar
Roemenië. We hadden afgesproken om ‘s avonds om 8 uur te
vertrekken en na te zijn uitgezwaaid kon de reis beginnen. We
konden goed doorrijden. Dinsdagmiddag zo rond 4 uur hebben we
om een slaapplaats gezocht. Wij kwamen zonder verder
oponthoud gemakkelijk de grens over. Maar het is daar wel gelijk
gebeurd met de snelweg, dus ook met het flink door rijden. Dus
ging de reis weer verder door de dorpjes, over hoge heuvels en
diepe dalen, door het mooie landschap. Woensdagmiddag waren
wij in de buurt van de stad Sibiu waar we een hotel-restaurant
vonden wat er allemaal netjes uit zag en wat niet te duur was, dus
we besloten om hier maar te overnachten en dan donderdag het
laatste stukje van de reis af te leggen. Eerst maar een welverdiende
en goede maaltijd. Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt
begonnen we donderdagochtend aan de laatste etappe naar het
dorpje Cernat. Om ongeveer 1 uur in de middag kwamen we daar
aan. We werden hartelijk verwelkomd door dominee Laszlo en zijn
vrouw Ilonka, er moest uiteraard eerst onder het genot van een
kopje koffie en een uitgebreide maaltijd worden bijgepraat over
hoe het met iedereen ging en wat er het afgelopen jaar gebeurd
was. Later die middag zijn wij met Laszlo wezen kijken bij een
bouwproject. Er worden een paar kilometer buiten het dorp
vakantiehuizen gebouwd, die bedoeld zijn om als vakantieverblijf
te dienen voor in eerste instantie de kinderen uit het weeshuis in het
dorp en de kinderen van de armste gezinnen, zodat zij in de zomer
een aantal weken weg kunnen en de sleur van elke dag kunnen
vergeten. Ze hopen volgend jaar in de zomer alles klaar te hebben.
Rond etenstijd waren we weer thuis en toen werd er gebeld dat er
een heleboel beren gezien waren in een veld niet ver van het dorp
en of de gasten uit Holland hier ook even heen wilden om beren te
zien. Hier hoefden wij niet lang over na te denken. ’s Avonds rond 8
uur in het donker de velden in op “berenjacht”. Op een gegeven
moment kwamen er in de verte 2 lichten aan. Dat bleken 2 herders
te zijn die met 4 honden probeerden de beren weg te jagen zodat
ze niet te dicht bij de schaapskudde kwamen. Ze zeiden tegen

Laszlo dat als Foppe beren wilde filmen dat ze maar achter hun
aan moesten rijden. Dus zo gezegd zo gedaan. De honden
hadden een baby beer van de rest afgescheiden en die was het
bos ingevlucht. Een van de herders kwam uit het bos en zei dat de
beer in een boom was geklommen en als Foppe wou filmen dat hij
mee moest komen. Nou dat lieten de mannen zich geen twee keer
zeggen dus Foppe en Melle uit de auto en ook het bos in.
Ondertussen probeerden de herders door met stenen en stokken te
gooien de beer uit de boom te krijgen. Dit lukte ook, de beer
sprong uit de boom en rende weg. Hiervan schrokken mijn
reisgenoten zo dat ze zo snel mogelijk uit het bos richting de auto
wilden. Vanaf een afstand zagen wij ze dus struikelend uit de bosjes
tevoorschijn komen. Toen we na deze belevenis weer thuis kwamen
waren wij wel toe aan een goede nachtrust, met de nodige
dromen waarin een paar van ons, gezien de gemaakte geluiden,
weer op berenjacht waren.

Vrijdagochtend zou de vrachtwagen met de hulpgoederen uit
Drachtster Compagnie om ongeveer 8 uur aankomen, dus waren
alle hulptroepen opgetrommeld om te helpen bij het lossen van de
vrachtwagen. Ik zei al, zou aankomen, dus u raad het al, alles
behalve een vrachtwagen. Na wat rond gebeld te hebben bleek
dat hij pas in de loop van de middag kwam, dus werd iedereen
maar weer naar huis gestuurd. Wat nu? Eerst maar eens rustig
koffiedrinken en daarna inkopen gaan doen voor het weeshuis.
Toen we weer terug kwamen kregen we bericht dat de
vrachtwagen er al bijna was.

Dus alle hulptroepen weer opgetrommeld en de vrachtwagen
gelost. Eenmaal klaar kwam iedereen bijeen in de tuin van Lazslo
en Ilonka waar nog even nagepraat werd. Iedereen die
meegeholpen had met het lossen van de vrachtwagen kreeg een
pakketje uitgedeeld door Melle en een paar sigaren van Foppe.
Die avond zijn wij nog even op bezoek geweest bij Ida samen met
Lazslo. Zaterdagochtend hebben wij de dozen gesorteerd zodat
alles wat uitgedeeld zou worden bij het weeshuis, de school en na
de kerkdienst, gemakkelijk terug te vinden zou zijn. Daarna lekker
eten en daarna vertrokken we samen met Ilonka en een kofferbak
vol eten en snoepgoed naar het weeshuis. Heel mooi om te zien
hoe blij deze kinderen zijn als ze, voor ons iets heel normaals als een
reep chocola krijgen.
Mede namens onze Roemeense vrienden en mijn reisgenoten
Foppe Bosma en Melle Sijtsma,
Bedankt en de hartelijke groeten, Harm van der Bij.
(In de volgende Barte deel 2 van de Roemeniëreis.)

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
OPSPORING VERZOCHT
Oude foto’s, verhalen en materiaal
van en over de OORLOG in
DRACHTSTER COMPAGNIE
Heeft u nog wat liggen dan zouden wij dit graag willen
gebruiken.
U krijgt uw eigen foto’s altijd terug
HKDK zal u dankbaar zijn!
U kunt contact opnemen met T. Jager 06-51042692

KRYSTMERK
by de Aldheidskeamer
Fallaetswei 17
Drachtster Kompenije

woansdei 10 desimber
tongersdei 11 desimber
fan 19.00–21.00
en
sneon 13 desimber
fan 10.00–15.00
prachtige kryststikjes
gesellige krystsfear binnen & bûten
waarme dranken mei
wat lekkers derby

Jeugdactiviteitencommissie
Skelterrace
Vrijdagavond, 18.30 en het zonnetje schijnt! Het is 19 september en
het lijkt wel een warme zomeravond terwijl over 2 dagen de
officiële herfst begint. Op het schoolplein van de Skûle is het een
drukte van belang. Skelters in alle soorten en maten staan klaar om
te gaan racen! De eerste groep die gaat racen zijn de leerlingen
van groep 1 t/m 4. Het gaat hard om hard en de dames doen niet
onder voor de heren. Het is uiteindelijk ook een dame die er met de
beker vandoor gaat.
Prijswinnaars van groepen 1 t/m 4:
3e prijs: Jurre
2e prijs: Marius
1e prijs: Jantine
Van harte gefeliciteerd!
Daarna kregen de deelnemers
allemaal een ijsje en ook de kinderen
en ouders die kwamen kijken kregen
er één. Toen kwamen de groepen 5
t/m 8 in actie. Ook daar deden de dames erg hun best om de
heren af te troeven, maar de jongens waren toch de snelsten, al
was de derde plaats wél voor een dame!
Bijna ging het mis, Senna kwam erg hard met
zijn been tegen de ping pong tafel aan, maar
hij was een echte bikkel en racete de race
gewoon uit!
Prijswinnaars van de groepen 5 t/m 8:
3e prijs: Alize
2e prijs: Wessel
1e prijs: Jelle Houtigehage
Ook jullie, van harte gefeliciteerd!
Volgend jaar is er weer een skelterrace en als iemand een andere
leuke plek weet, laat het ons dan weten! JAC

Jeugdactiviteitencommissie
De griezelbus
Woensdagmiddag 15 oktober werd er een film vertoond voor de
groepen 5 t/m 8 in it Gebouke. De film was “de Griezelbus” naar de
boeken van de bekende kinderboekenschrijver Paul van Loon. Wat
was het een SUPERLEUKE middag!
Er was een echte popcornmachine, cola, sinas, ranja en M&M’s.
Johan Mud had een beamer met scherm neergezet en met de
gordijnen dicht was het net een echte bioscoop!
De kinderen gingen
helemaal op in de film.
Voordat de film begon,
had ik gevraagd wie de
film al had gezien. Bijna
de helft had hem al
eerder bekeken, maar
het was muisstil, op een
enkele groep stoere
jongens na die soms
even mee moesten
praten met de film. (Vonden ze het stiekem toch wel eng?)
Bij navraag aan de
jeugd bleek wel dat
een filmmiddag wel
voor herhaling vatbaar is. Dus wie
weet, volgend jaar
weer
een leuke
kindergriezelfilm.
Als je een idee hebt,
geef het dan door.
De JAC

Werkgroep bijzondere activiteiten

De tredde ‘Trije fan’e Kompenije’ wie dit jier op 10, 11 en 12
septimber. It wie moai waar ta de jûn út en san 70 dielnimmers
hienen har opjoun. Dat is ek sa’n bytsje it gemiddelde fan de trije
jier, mar neffens ús moat 100 mooglik wêze!

Dizze kear wer twa nije kuiers en ien bekinde. De nije wiene betocht
troch Kees van der Meulen (Kees’kuier) en Jan Nicolai (Jans
loopke). Nochris betanke mannen! Nei ôfrin fan de lêste jûn krigen
de bern wer in medalje en foar eltsenien wie der wer in lekker bakje
sop. It musykkorps soarge foar in geselliche sfear.
Geert&Tineke, it musykkorps, Wietske&Hiltsje, alle ferkeersregelaars
en fansels de boeren, tige tank foar jim ynset.
Kin wy oer twa jier wer op jim rekkenje?
Ut namme fan Djoekie, Hella en Petra,
Michèl Houwen.

“Brassband Halleluja”
Info & contact :
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl
Ga naar de vernieuwde Site:
www.brassbandhalleluja.nl
Volg ons op twitter @BBhalleluja
Of bel 06 – 13 67 54 99
Diploma’s zijn tegenwoordig heel belangrijk, ook in de muziek. Een
aantal muzikanten heeft al de nodige diploma’s, daar zijn
afgelopen zomer weer 2 van onze jeugdmuzikanten bijgekomen.
Richtsje de Boer en Corine de Boer behaalden, na veel studie en
de nodige zweetdruppels, het A-diploma. Gefeliciteerd. Nu gaan
ze voor het B-diploma. De jongere muzikanten hebben eigenlijk
allemaal wel één of meer diploma’s. De ouderen leerden het
vroeger van een andere, vaak oudere muzikant of van een
familielid en gaan (meestal) diploma-loos, maar wel met zeer veel
ervaring, door het muziekleven.
Na de vakantie hadden wij direct iets te vieren want onze dirigent
ging trouwen. Het werd een leuk feest met heel wat muzikanten,
want ze is dirigent van 4 muziekkorpsen.
Ook hebben we weer een bijdrage geleverd aan de finish van de
Trije fan ‘e Kompenije. Leuk om zo weer even heel wat andere
muziek te spelen dan we gebruikelijk spelen.
Op 25 september hebben de jeugdleden Martine, Richtsje, Corine,
Tia, Johannes en Johannes Klaas een bijdrage geleverd aan een
avond van de Chr. Plattelandsvrouwen uit diverse dorpen
waaronder Drachtstercompagnie. Voor de jeugd was het zeer
spannend, ze speelden samen enkele koralen en hadden ook een
eigen inbreng. Maar het was voor hen tegelijk ook genieten, zeker
toen ze na afloop elk een grote zak met snoep kregen. En voor het
korps was er nog een envelop met inhoud.
Dat komt ook altijd van pas, we hebben het direct omgezet in
nieuwe muziekboekjes voor de jeugd.

Donateurs.
De afgelopen weken zijn we het hele dorp door geweest om
nieuwe donateurs te werven. Het is voor ons heel belangrijk: een
stabiele groep die ons jaarlijks financieel steunt.
De actie heeft ons tot nu toe ongeveer 50 nieuwe donateurs
opgeleverd.
Daarvoor aan iedereen die al donateur was of het is geworden:
onze hartelijke dank !
En mochten we u niet thuis hebben kunnen treffen en wilt u ons blij
maken door ook donateur te worden : hier boven staat vermeld
hoe u ons kunt bereiken, wij komen graag langs.
Boekjes met kortingsbonnen.
Ook dit jaar houden we deze actie weer. De boekjes met
ongeveer 40 aantrekkelijke kortingsbonnen kosten € 5,-. Daarmee
steunt u het muziekkorps. Maar u kunt dat bedrag – en meer –
gemakkelijk terugverdienen als u gebruik maakt van de
kortingsbonnen. Het boekje kan ook een origineel cadeautje zijn
voor bijvoorbeeld Sinterklaas, met natuurlijk een passend gedicht er
bij. Wij komen bij u langs maar wanneer we u niet thuis hebben
kunnen treffen dan kunt u ook één of meer boekjes bestellen via
Jan de Boer, tel. 342307. Hij zorgt dan dat u het krijgt. Ook kunt u
ons bereiken via de mogelijkheden die in het kopje van dit artikel
zijn aangegeven.
Dubbel-brass-concert.
Op 18 oktober gaven wij, samen met de brassband Excelsior uit
Surhuizum, een concert. Excelsior speelde vòòr de pauze en wij,
Halleluja, erna. Het concert besloten we met het samen spelen van
de mars Barnard Castle. Het podium was toen dus overvol met
muzikanten, het klonk heel mooi en heel luid. Het dak vloog er nog
net niet af, het kwam wel bijna los van de gevel. Maar dat moet
kunnen zo één keer per jaar. In de pauze was er weer de
gebruikelijke verloting met grote, kleine en verrassingsprijzen. Aize
de Jong werd in het zonnetje gezet omdat hij 50 (!!) jaar muzikant
is, steeds zorgt voor de koffie en thee in de pauze van de repetities
en verder nog heel veel dingen doet voor het muziekkorps. En we
bedanken natuurlijk ook Sietse Wijbenga die alles op een heel
leuke manier aan elkaar praatte. En nee, we gaan hier verder niet
in op dames in een brassband of dames als dirigent. Wat ook nog

opviel was dat een aantal muzikanten van Excelsior als 2 druppels
water, ja als één-eiige tweelingen leken op muzikanten van
Halleluja en omgekeerd. De muziekwereld is één grote, gezellige
familie.
Kerstconcert.
Op 21 december houden we een mooi Kerstconcert in de PKNkerk. Vanaf 15.30 uur ontvangen wij u graag met poeiermolke,
koffie, thee en heerlijke Kerstchocolaatjes. Het concert begint om
16.00 uur en zal ongeveer vijf kwartier duren. Het programma is
zeer gevarieerd en past bij Kerstmis. Ook de jeugd heeft er zowel
vocaal als instrumentaal een aandeel in en u wordt ook
uitgenodigd om mee te zingen. De toegang is weer gratis, wel
wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. U bent allemaal
van harte welkom.

Heb jij je al opgegeven? Of durf je niet……….
Wanneer: zaterdag 15 november vanaf 18.15 uur
Voor wie: groep 7, 8 en jeugd t/m 16 jaar.
Ook vragen we begeleiders met auto.
JAC

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
In de afgelopen periode hebben we meerdere gesprekken met
onze dragers en bode gehad. Onderwerp van gesprek was: hoe
verder in de toekomst. Dit nadat Geert en Wietze Bron beide
hadden aangegeven hun activiteiten binnen onze vereniging te
beëindigen. Bij Geert had dit te maken met een verschil van
mening en bij Wietze was het om gezondheidsredenen.
Tijdens de jaarvergadering in april willen we graag op officiële wijze
afscheid van deze twee vrijwilligers nemen. Beide hebben namelijk
ontzettend veel voor onze vereniging betekend.
De dragers van dit moment zijn Renze de Boer, Gosse de Boer,
Ruurd de Haan, Jaap Veenstra en Sibbele Bart Bosma. De dragers
gaan zelf op zoek naar een zesde drager. Renze en Gosse zullen
vanaf nu tevens het graven en sluiten van het graf verzorgen. Dit
met assistentie van de beheerder van onze begraafplaats. Met
Hiltsje van der Brug als bode hebben we hiermee het verzorgen
van een uitvaart in ons dorp geborgd.
Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website:
www.dledrachtstercompagnie.nl
Namens het bestuur,
Pieter Postma (voorzitter).
Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Bode: Hiltsje van der Brug
Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar)

IJSCLUB DRACHTSTER COMPAGNIE
Incasso
De contributie t.w. € 5,00 wordt in november van uw rekening
afgeschreven!

Korfbalclub T.F.S.

Winterfair Drachtstercompagnie
Ruim 25 stands met o.a.
kerststukken, een levende kerststal,
op de foto met de kerstman, rad van avontuur,
bierstube, sneeuwbalgooien,knutselen voor kinderen,
zorgboerderijen,
film van oud en nieuw Kompenije.
Ook kunt u natuurlijk terecht voor een hapje en
drankje: oliebollen, wafels, erwtensoep, glühwein,
warme chocolademelk.
Ook hebben diverse verenigingen
een stand op de Winterfair.
De toegang is gratis.
Tot ziens op vrijdag 12 december!

Sportpark ’t Trefpunt
16.30 – 20.00 uur.
rad van avontuur, bierstube, sneeuwbal gooien, knutselen voor kinderen,

Korfbalclub T.F.S.
Nieuwe workshop canvas schilderij
In samenwerking met Folkje hebben wij een nieuwe workshop.
Je leert verschillende technieken om canvas te decoreren.
(chalk verf en 3 d effecten) Het is voor iedereen te doen.
Je kunt kiezen uit verschillende
afmetingen: foto 1 (30-30) foto
2 ( 30 bij 40) en foto 3 (2 keer 20
bij 20)(Bij opgave doorgeven).
Ook de decoratie staat van te
voren niet vast en is naar eigen
smaak- en kleurvoorkeur te
maken.

Datum: woensdag 19
november
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Kantine kv TFS.
Kosten: 17.50 euro p.p.
Opgave voor 5 november bij
Annemiek van der Meulen meulenannemiek@hotmail.com

Folkje Borger

folkjeborger@msn.com
Voor kleuren foto’s zie ons
website, www.kvtfs.nl

Korfbalclub T.F.S.
SPONSORKLIKS!
Dorpsgenoten,
Wij van kv TFS vragen uw aandacht voor het volgende:
Vanaf nu is het voor iedereen die TFS een warm hart toedraagt
mogelijk om TFS GRATIS te sponsoren.
TFS ontvangt nl. geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd
winkels, waaronder bekende als Bol.com, Wehkamp, Zalando en
Booking.com en ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl
of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt TFS daar geld
voor.
Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je
ons dus helpen.
Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar:
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4511
Of ga naar de website van kv TFS op de website staat een banner
van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een
overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com,
Wehkamp, Zalando en vele anderen. Elke aankoop bij een van
deze bedrijven levert TFS een commissie op terwijl u zelf dezelfde
prijs betaalt, het kost U dus niets extra.
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen.
Via TFS kunt u terecht bij 4500 restaurants waarbij elke bestelling of
reservering geld oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
Het is ook mogelijk om je op te geven voor een mailing waardoor je
op de hoogte blijft van alle aanbiedingen, dit kan via deze link:
http://www.sponsorkliks.com/mailing_subscribe.php?club=4511&e
mail=naam@mail.com&nbta=0512
Door jouw e-mailadres door te geven aan SponsorKliks ontvang je
wekelijks een bericht met online aanbiedingen voor het weekend
en eenmaal per maand het overzicht van alle transacties met
bijbehorende commissies van TFS.
We hopen dat zoveel mogelijk dorpsgenoten hieraan willen
meewerken zodat we een gezonde korfbalclub houden.
Voor vragen kunt u mailen naar: meulenannemiek@hotmail.com
Namens KV TFS alvast heel erg bedankt voor de medewerking.

Sealsport Feriening Kompenije
Nieuws van SFK
De volleybaldames zijn vorig jaar gepromoveerd en staan
momenteel hun ‘mannetje’ in de tweede klasse. De eerste
wedstrijden zijn gespeeld en daarbij ook de eerste punten
verdiend. De inzet van dit seizoen is handhaving in de tweede
klasse!!
Lijkt het je leuk om een
keer te komen trainen,
stap dan gerust de
sportzaal
binnen
op
maandagavond.
We
beginnen om 20.00 uur.
De
grootste
groep
sporters
van
de
vereniging,
de
turners/acroërs,
trainen
keihard voor de aankomende wedstrijden. De aanwas van nieuwe
leden blijft maar doorgaan.
In Drachten en Drachtstercompagnie zijn we voor de
leeftijdscategorie 2-6 jaar een project gestart onder de naam
Nijntje beweegdiploma. Een lesprogramma opgezet door de
KNGU. Wij zijn daar officieel voor gecertificeerd.
In Drachten op dinsdagmiddag zijn er ca. 18 kindjes actief, in
Drachtstercompagnie op woensdagmiddag even zoveel!
Op zaterdag 13 december kunnen deze kinderen allemaal hun
beweegdiploma behalen tijdens een feestelijke les in MFC de Wier
in Ureterp. Voorafgaande aan onze jaarlijkse teampresentatie.
De jaarlijkse teampresentatie waar elke sporter van de vereniging
laat zien wat we van hem/haar kunnen en mogen verwachten dit
seizoen.

Naast het reguliere lesprogramma zij we op maandagmorgen
gestart met FIFTY FIT.
Een gevarieerd uurtje sporten aan het begin van de week voor
iedereen die daar behoefte aan heeft, ongeacht de leeftijd. Dit
onder leiding van een enthousiast gediplomeerd fysiotherapeut.
Elke les is weer anders!!
Kom gezellig meedoen, beleef het mee!
Ook ons jeugdbestuur heeft de eerste activiteit al weer gepland.
Op zaterdag 29 november zal een vossenjacht voor de jeugd tot
en met groep 8 worden georganiseerd. Voor de jeugdleden van
het voortgezet onderwijs en hoger is er in de avonduren een
dropping.
Eindelijk hebben we dan ook onze zeecontainer bij de gymzaal
kunnen realiseren met dank aan het sportbedrijf! Hierdoor komt er
veel ruimte vrij in de toestelberging, zodat elke gebruiker weer
volop gebruik kan maken van alle toestellen en deze ook weer
gemakkelijk terug kan zetten.
Hieronder de lestijden nog maar eens op een rijtje, het betreft de
lestijden voor kennismakingslessen voor de verschillende
disciplines!
Maandag:

09.30-10.30:
20.00:
Woensdag: 15.00-16.00:
Donderdag: 16.45-17.15:
Vrijdag:
16.00-17.30:
Zaterdag:
13.00-14.30:

Fifty Fit
Volleybal
Beweegdiploma 2-6 jr
Jongensturnen
Meisjesturnen
Acro

Voor meer info voor kennismakingslessen stuur je een mailtje naar:
info@sfkdrachtstercompagnie.nl
Kortom we zijn volop in beweging!

Wolkom
Op de Skieding nr 8, voorheen Witteveen, wonen nu Kirsten Dröge
en Wieger van der Veen met de kinderen: Neal, 12 jaar, Lina, 10
jaar, Daisy, 8 jaar en Ian 5 jaar. Zij komen van Suameer.
Kirsten is huisvrouw en Wieger is een eigen ondernemer. Hij
importeert consumentenvuurwerk voor winkeliers.
Op de Tsjerkebuorren 44 , voorheen fam. Van der Bij, wenje
no Ronald Baron en Suzanne Baron-Wubs. Ronald komt uit
Drachten en Suzanne uit Drogeham.
Ronald is frachtweinsjauffeur en Suzanne is bejaardenfersoargster.
Op de Feart 3, voorheen Willem Terpstra, wonen nu
Ronald Bosma, âld Kompenijster, en Paola Cisci met hun
kinderen: Giada Luna, 9 jaar en Gioia Ilaria van 6.
Ronald heeft samen met zijn broer Jeroen een bouw- en
montagebedrijf. Paola is bedrijfsleidster bij Bart Smit.

Op de Trilker 8, foarhinne Combee, wennet no de fam.
Van der Velde. Harren lêste wenplak wie Grins. Tobias,
wurket by de profinsje Grins en Ria wurket by Jeugdhulp
Fryslân.
Harren bern binne: Femke, 7 jier, Maaike 4 jier en Rutmer 3 jier.

Mei Inoar Ien
Wy binne wer los mei de repetysjejûnen fan toaniel.
No krije wy faak te hearren: “Oh, al dy tekst út de holle leare, wat
dreech!”
Mar eins is dat net sa, dy tekst leare, dat moat je foaral thús dwaan,
mar it echte learen en fêst hâlden fan de tekst, bart op de
repetysjejûnen. Alhoewol it by it âlder wurden steeds minder maklik
wurdt, mei ik út eigen erfaring wol sizze.
Wat wol folle dreger is en echt energzjy kostet en soms ek
frustraasje is, is it eigen wurden fan it typke wat je spylje. By my ropt
Gauke faak: “Do bist fierstente sterk yn dyn yntonaasje, ik hear
allinnich mar Wietske”.
Oei, wer net goed, dus wer sykje nei hâlding en stim. Dit kin soms in
hiele wrakseling wêze en dan ynienen is it typke der. Alles falt op
syn plak, mar soms bart dat pas echt in moanne foar de útfiering.
No, dat kin ik wol sizze, dat fielt net noflik as spiler. Dan kin de tekst
der noch sa goed ynsitte, it typke moat it dwaan.
Mar goed, wat gean we foar jim spyljen?

In goede freon en kollega
Skreaun troch Ton Elstgeest en ferfryske troch Janke van der Meulen
en Baukje Stavinga.
Spyldata binne 31 jannewaris en 7 febrewaris, jûns 8 oere yn Seal
Aans.
Set it yn jim bûsboekje, want it belooft wer in noflike sit te wurden. It
stik is in klucht, dus der falt genôch te sjen en te laitsjen.
Oant dan!
Gr. Wietske.

Fûgelwacht ‘De Kompenije’ e.o.
Nêstkasten yn soarten en mjitten.
Mei de winter foar de doar is it dé tiid om wer wat te meitsjen foar de
maaitiid, nammentlik fûgelhúskes! Hjirby wat foarbylden foar de ferskate
fûgels. In soad ‘klus-‘wille en alfést betanke út namme fan de fûgels.
Koolmees
Ophanghoogte: 2-3m.
Twee koolmeeskastjes
minimal 10 m. uit
elkaar hangen

Pimpelmees
Ophanghoogte: 2-3m.
Afstand minimal 3 m.
van koolmeeskast.

Ringmus
Ophanghoogte: 2-3m.
Hang meer dere kasten
bij elkaar. Mussen
houden van gezelligheid.

Huismus
Ophanghoogte: >2 m.
Hang de nest kast bij
voorkeur tegen een
gebouw.

Spreeuw
Ophanghoogte: 2-5m.
Traditioneel broaden
spreeuwen onder
dakpannen, maar bij
nieuwbouwwoningen
lukt dit meestal niet.

Boomkruiper
Ophanghoogte: 1,53m. De boomkruiper
heeft het liefst een
ongeverfde, verweerde
kast die zonder ophanglat
tegen een boomstam zit
bevestigd.

Bonte vliegenvanger
Ophanghoogte:>2m.
Deze vliegenvanger
arriveert laat in de lente.
Daarom tot half april
vlieggat afsluiten tegen
‘krakers’

Grauwe
vliegenvanger
Rechthoekig vlieggat.
Ophanghoogte:>2m. In
de vrije natuur redt
deze vogel zich goed,
maar op een erf is een
kast zeer welkom.

Sjoch ek op ´e website:
https://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=81
EB312E-B425-A7FC-8502C3F04031FFE8

Gekraagde roodstaart
Vlieggat ovaal.
Ophanghoogte: 2-3m.
De roodstaart broedt in
allerlei holtes, maar
ook graag in een
nestkast.

Zwarte roodstaart
Ophanghoogte: 2m.
De zwarte roodstaart
vindt zijn
nestgelegenheid in
gebouwen, ruìnes en
steenhopen.

Steenuil
De nestkast is een
langgerekte vierkante
pijp.
Ophanghoogte:1,5-10
m. Vóór in de pijp een
tussenschot met
vlieggat (7 cm)
aanbrengen.

Torenvalk
Rechthoekig vlieggat.
Ophanghoogte:
minimal 4 m. met vrij
uitzicht voor de valk.
De bodem bedekken
met wat stro

De uil zit graag in het
donker. Horizontaal
bevestigen aan een
schuur,
hoogstamfruitboom of
knotwilg

