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“Sjoch ris om dy hinne 

en besef hoe gelokkich wy al binne!” 

 
 

 

 

 

In dit nummer 
 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 
 

 
    Kopij inleveren: 

            vóór 23 februari bij: 

    Michèl Houwen, it Heechfean 12 

 

 

    e-mailadres : 

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

 

Grutte Steffen seit : 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 

  Wanneer? Wat? Wie? 
25 januari 

09.30 uur 

Kerk Smidswei 

Kerkdienst door ds. J.A. van 

der Veen-Bosgra 

 

PKN 

31 januari 

20.00 oere 

Seal Aans 

Toaniel Mei Inoar Ien 

1 februari 

09:30 uur 

Kerk Smidswei 

Kerkdienst door 

 Drs. T.R.A. Simonides, 

Birdaard 

PKN 

1 februari 

 

Taizeviering door  

Br. E. van der Veen 
PKN 

7 febrewaris 

20.00 oere 

Seal Aans 

Toaniel Mei Inoar Ien 

8 februari 

9:30 uur 

Kerkdienst door  

ds. J.A. van der Veen-Bosgra 

PKN 

12 februari  

14.00 uur 

Nije Kompe 

Optreden ‘Spilersnocht’ 

uit Drachten 

Ouderensoos 

15 februari 

9:30 uur 

Evangalisatiedienst door 

 Dhr. W. Boorsma met Revival 

PKN 

22 februari 

9:30 uur 

Kerkdienst door mw. ds. A.E. 

De Jong-Wiersema, Tzum 

PKN 

1 maart 

9:30 uur 

Kerkdienst door  

mw. A. Oppewal, Drachten 

PKN 

8 maart 

9:30 uur 

Jeugddienst door  

ds. J.A. van der Veen-Bosgra  

m.m.v. PUUR 

PKN 

8 maart 

19:30 uur 

Wereldgebedsdagviering 

door Br. R. Verbeek 

PKN 

11 maart 

9:30 uur 

Biddag door  

ds. J.A. van der Veen-Bosgra 

PKN 

12 maart 

14.00 uur 

Nije Kompe 

Verhalen over “het Boeren” 

in Rusland, door  

dhr. Meirink uit Wijnaldum 

Ouderensoos 



15 maart 

9:30 uur 

Kerkdienst door  

Br. R. Verbeek 
 

PKN 

20 maart  

19.30 uur 

café Aans 

Ledenvergadering Vogelwacht 

22 maart 

09:30 

 

Kerkschoolgezinsdienst door 

ds. J.A. van der Veen-Bosgra 

m.m.v. De Wyngert 

PKN 

28 maart 

Café Aans 

Benefietconcert 

Alpe d'HuZes 

 

29 maart 

9:30 uur 

 

Kerkdienst door  

mw. H. de Kok-Mellema, 

Diever 

PKN 

16 april  

17.00 uur 

Nije Kompe 

Uitgebreide broodmaaltijd Ouderensoos 

25 mei 

Pinkstermaandag 

District Kampioenschap 

Noord 

Wielercomité 

 

 

 

 

 

Wy winskje alle doarpsgenoaten, besoargers 

en advertearders in goed 
 

 
 

en wêz gelokkich mei foaral  lytse dingen! 
 



 

Plaatselijk Belang 
 

Verkeer. 

In de vorige Barte bent u op de hoogte gesteld van het bezwaar 

wat PB heeft ingebracht t.a.v. de veranderde voorrangsregel met 

name bij de kruising Smidswei en Folgersterloane. Deze wijziging 

staat er aan te komen zodra het besluit om de bromfiets op de 

rijbaan te laten rijden ingaat. Verkeer van rechts krijgt dan 

voorrang. Mede op basis van ervaringen van aanwonenden heeft 

PB gemeend bezwaar te maken met name voor genoemde 

kruising met als doel de voorrangssituatie te laten zoals die nu is. We 

hebben inmiddels een heroverweging van de gemeente 

ontvangen. Verkeersdeskundigen en politie hebben er zich over 

gebogen en concluderen dat het toch beter is om de 

voorrangsregel op genoemd kruispunt op te heffen. Op grond van 

de volgende argumenten: 

1.Door alleen op dit kruispunt de voorrang voor fietsers te regelen 

met borden en haaientanden ontstaat er een inconsistent beeld. 

Een uniforme aanpak van verkeerssituaties komt de veiligheid ten 

goede. M.a.w. voor de hele Loane hetzelfde beeld. 

2.Door over te gaan naar een situatie waarbij in 60 km-zones 

“voorrang voor bestuurders van rechts” geldt, voldoen we aan de 

landelijke uitgangspunten van het verkeersbeleid. In 60 km zones 

horen kruispunten gelijkwaardig te zijn voor alle bestuurders. 

3. Bij andere kruispunten, die nu nog op dezelfde manier zijn 

ingericht als het kruispunt Smidswei – Folgersterloane krijgt men nú 

regelmatig klachten over de verkeerssituaties. Men geeft aan dat 

verschillende voorrangssituaties op één kruispunt verwarrend zijn en 

leiden tot verkeersonveilige situaties. Door bromfietsers naar de 

hoofdrijbaan te verplaatsen wordt de verkeersveiligheid verbeterd. 

Voor het verbeteren van het uitzicht vanaf de Smidswei naar rechts 

op het fietspad zullen de hinderlijke bosschages  gesnoeid worden. 

Het volledige verslag is ter inzage bij de secretaris van PB. Ik kan 

het u per mail toe sturen. 

Mocht u als inwoner van Drachtstercompagnie willen reageren 

naar PB. Graag. 

U kunt alle leden van PB aanspreken. 

 



Pilot. 

Misschien is het u opgevallen dat er aan enkele lantaarnpalen in 

het dorp bijzondere kunststof knoppen zijn bevestigd. Deze 

knoppen zijn bedoeld om de plastic afvalzakken aan op te 

hangen. Doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat vogels / 

honden aan de zakken beginnen te plukken. Dit zou rommel 

kunnen voorkomen. PB heeft een aantal van deze “knoppen” 

gekocht en in het dorp als probeersel bevestigd. Wanneer deze 

pilot naar behoren werkt en inwoners zien het nut ervan in kunnen 

we wellicht in overleg met u deze actie uitbreiden. We kunnen dan 

afspraken maken over gezamenlijke inkoop. 

Namens PB, Sietse Wijbenga, secr. tel: 232664 

e.mail: sswijbenga@live.nl 

 

 
 

Van de redactie 
 

Een berichtje voor de verspreiders van de Barte: 

 Willen jullie aan Imme Nijboer doorgeven of het aantal 

Barten dat jullie verspreiden klopt?  

 

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  pagina: € 40   1/3  pagina: € 50 

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

 

Nieuw email-adres: 

 Het nieuwe email-adres van Michèl Houwen is: 

michelhouwen@outlook.com 

 

 

 

mailto:sswijbenga@live.nl


Turftraperke 
 

 

Langs deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken  

voor het warme medeleven, 

betoond bij het overlijden van mijn zorgzame man  

 

Sybe Hoekstra. 

 

Het heeft mij heel erg goed gedaan. 

 

Jikke Hoekstra-Zandbergen. 

 

 

 

 

Turftraperke 

 

 

Saterdei 13 desimber krigen we it drôve berjocht  

dat ús trou Sooslid 

 

Sietske van der Vee 

 

yn de leeftyd fan 88 jier ferstoarn is. 

 

Sietske wie in bliere, altyd warbere frou dy't har rûnom foar 

ynsette en as it mooglik wie ek alles meimeitsje woe. 

In hiel soad bestjoersfunksjes hat se yn ús doarp hawn,  

werfan by de Soos 11 jier as foarsitter. 

Us oantinken oan Sietske sil altyd bliuwe. 

We winskje de bern en bernsbern in protte sterkte ta. 

 

It bestjoer en de leden fan de Alderen Soos. 

 

Drachtster Kompenije, 13 desimber 2014. 

 

 



Ik geef het woord aan……. 
 

In de vorige Barte stelde Barry de Wagt de volgende vraag aan 

onze wethouder Nieske Ketelaar: 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? 

 

Helaas kon Nieske haar antwoord niet op tijd inleveren. In de 

volgende Barte haar antwoord. 

  

 

 

Ingezonden  
  

De opbrengst van de collecte voor het diabetesfonds was € 675.30 

De opbrengst maakt onderzoek mogelijk naar betere 

behandelingen en genezing van diabetes. 

Hartelijk dank! Sibbelina Bosma. 

 

Ingezonden  
  

Michèl bedankt! 

  

Ook Michèl is vanaf het begin al bij de Barte, heeft zijn krachten 

gegeven voor “ús Barte”. Met de Barte bezig zijn en hoe, vooral in 

het begin, typen, knippen, plakken, enz. om het geheel een goede 

vorm te geven. 

Hij was als redactielid en lay-outman beschikbaar en zeer inventief.  

Ook Michèl was 25 jaar verbonden aan de Barte, en dat werd door 

Plaatselijk Belang zeer gewaardeerd en beloond met een 

cadeaubon.  

Michèl samen met het nieuwe vrijwilligersteam, wens ik jou veel 

succes met “ús Barte” voor de komende jaren.  

  

Hans de Jong. 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

Ingezonden  
 

Sportworms-Drachtstercompagnie 

 

Heel veel mensen hebben er waarschijnlijk geen weet van, maar 

Kompenije is een heel bijzonder bedrijf rijker.  

Aan de Klamersreed nummer 2 zit het bedrijf Sportworms, dit is een 

professionele wormenkwekerij. Een niet al te grote bedrijfstak in ons 

land. Bedrijfsondernemers zijn Piet en Nynke Roersma en zij hebben 

de laatste jaren al ruime ervaring opgedaan met deze 

bedrijfsvoering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet en Nynke 

Roersma 

 

 



 

1980: Vanuit Menaam, waar senior Roersma een varken & kalveren 

bedrijf had is de familie naar Drachtstercompagnie verhuisd waar 

zij het bedrijf van de familie Rodenburg hadden gekocht, vanaf die 

tijd heeft het bedrijf zich alleen met varkens bezig gehouden. 

Piet volgt het Middelbaar Agrarisch Onderwijs en is werkzaam op 

het ouderlijk bedrijf. Na de militaire dienstplicht neemt Piet het 

bedrijf over. 

 

Vooral na de eeuwwisseling is het houden van fokzeugen niet erg 

winstgevend. “Fierstentefaak gebeurt it dat it yn dizze tak gewoan 

net in stoer wurdich is. It giet betiden striemin. Ja, en wat wol je en 

wat dogge je dan.” 

De regelgeving wordt aangescherpt en dat betekent, wil men 

doorgaan, dat men genoodzaakt is grote investeringen te doen. 

Piet besluit daarom de varkens van de hand te doen.  

 

“Mar o wee, ik hie noch gjin flau idee wat ik dan wol woe”.  

Vrienden adviseren hem gekscherend om dan maar een 

wormenkwekerij te beginnen. In diezelfde vriendenkring zijn er 

mensen die ervaring hebben met deze bedrijfstak. Van het een 

komt het ander. Piet gaat zich oriënteren en probeert een netwerk 

op te bouwen, want hij wil toch wel enige zekerheid hebben en 

weten of er markt is voor viswormen.  

Ze krijgen de toezegging van een klant / handelaar dat hij in de 

toekomst de geproduceerde viswormen van hen wil afnemen. Dit 

geeft voor Piet & Nynke de doorslag in 2008 de wormenkwekerij op 

te starten.  

 

Start van het bedrijf 

2008, het crisisjaar, was een spannend jaar voor veel bedrijven & 

particulieren, zo ook voor Piet en Nynke. Met een klein budget 

konden zij de noodzakelijke dingen aanschaffen. Een zeefmachine, 

heftruck, bakken en 1000 kg moederdieren om de 10 ton wormen 

te kunnen produceren. Voor de kweek van wormen was gekozen 

voor de worm de Dendrobena – de Canadese bosworm. Deze 

worm wordt ook wel springer genoemd, omdat de worm erg actief 

en beweeglijk is en dus een bijzonder aantrekkelijke worm is om 

mee te gaan vissen. 

 



 

De praktijk 

Kom je de loods binnen waar alles gebeurt dan zie je als eerste de 

grote zeefmachine en vervolgens een hele grote partij 

witlofbakken in rijen opgesteld en hoog gestapeld. De bakken zijn 

gevuld met een speciaal samengestelde leefbodem die bestaat 

uit tuinturf, waaraan toegevoegd papierpulp, kalk en 

wormenkrachtvoer. Hierin leven de moederdieren, deze zijn 

tweeslachtig. Ze moeten wel paren om zich te kunnen 

voortplanten. Zijn de eieren gelegd, dan worden bij ideale 

omstandigheden na ongeveer 6 á 7 weken de jonge wormen 

geboren. In zes maanden tijd zijn deze wormen volwassen. 

Maar dit gebeurt natuurlijk niet allemaal in die ene bak. Het is 

eigenlijk vanzelfsprekend dat er in groepen, de zogenaamde 

groeitrappen wordt gekweekt. 

 

 

 
 

 

De wormen krijgen elke week voedsel toegediend en worden om 

de drie weken uitgezeefd en krijgen dan schone grond.  

De jonge wormen leven tijdens het groeiproces zo’n 2 maand op 

een langgerekt bed in de naastgelegen stal. 

En wat heel belangrijk is, dat dag en nacht het licht brandt.  



“Ik wie it mei de bargen sa wend om it ljocht jûns út te dwaan. In 

automatyske hanneling dy’t je it gauste ôfleare troch it noch wol 

wer in kear te dwaan. As je dan de oare moarn de doar iepen 

dogge dan binne je net bliid mear. Oeral wjirms.”  

Wormen hebben namelijk een hekel aan licht, wordt het donker 

dan gaan ze gewoon op verkenning uit.  

Bij een gewicht van 1, 2 gram zijn de wormen op het gewenste 

gewicht. Soms is er vraag naar wormen van 0, 8 gram. Ook hier 

wordt dan op ingespeeld.  

98 % is bestemd voor de export. De overige wormen worden 

afgenomen door viswinkels in verpakkingen van bv. vijf kilo en door 

particulieren.  

Momenteel ligt het jaargemiddelde van de productie op 20 ton.  

De wormenkwekerij is best wel arbeidsintensief. Piet zegt dan ook 

dat het meer is dan een dagtaak. Nynke, geboren in Haarlem en 

later opgegroeid in Tjalleberd studeerde o.a. Voeding & diëtiek & 

Bedrijfskundig Management en heeft ook jaren haar werk verricht 

in deze branche. Anderhalf jaar terug gaat ze de uitdaging aan 

om in het eigen bedrijf haar kennis en energie te steken.  

 

Wormenhumus  

Wormenmest(humus) is een product dat gemaakt wordt door 

wormen. Het voedsel wordt opgenomen in het maagdarmkanaal 

waar het wordt aangemaakt met enzymen en bacteriën, 

omkapseld door een dun vliesje en als zodanig wordt 

afgescheiden. De wormenmest is kruimelig, watervasthoudend, 

humusachtig en donker van kleur. De mest is volledig doorgerijpt en 

het onttrekt geen zuurstof aan de bemeste grond.  

Het is de ideale bemesting voor alle groenten, bloemen en bomen! 

“Sjoch mar ris nei de grientetún fan Menno en Martha. It hiele doarp 

sprekt derfan”.  

Er wordt ook humus afgeleverd aan Stadstuin Leeuwarden.  

In sleufsilo’s is de opslag van zowel tuinturf / leefgrond als de humus.  

 

Toekomstplannen 

Piet en Nynke willen zich onderscheiden van andere bedrijven door 

te gaan voor kwaliteit en service. Nynke houdt zich, naast de 

dagelijkse arbeid samen met Piet, ook bezig met de afzet van 

wormen aan viswinkels & particulieren. Ze ziet het als een grote 

uitdaging om te netwerken. Het bedrijf Sportworms heeft al een 



eigen website en de webwinkel is in de maak. Daarnaast is er al 

een prachtig mooi reclamebord, speciaal gemaakt voor het 

bedrijf, en deze zal voor hun huis een plekje krijgen. Particulieren 

kunnen nu al terecht bij het bedrijf voor producten die gebruikt 

kunnen worden bij: Vissen & Tuinderij & Vogels. 

En wilt u met een geïnteresseerde groep mensen een rondleiding 

op de wormenkwekerij? Ook dat behoort straks tot een van de 

mogelijkheden! Houd hiervoor de website www.sportworms.nl in de 

gaten.  

 

Wieke de Boer. 

 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 
 

Alpe d’HuZes waar opgeven geen optie is. 

 

Op 4 juni 2015 gaan Pieter Postma en 

ik samen met Jacob en Antje van der 

Heide de Alpe d’HuZes beklimmen. 

We doen dit met als doel zoveel 

mogelijk geld binnen te halen voor 

onderzoek in de strijd tegen de 

verschrikkelijke ziekte Kanker. 

Waar Pieter al op jonge leeftijd werd 

geconfronteerd met de ziekte, zijn 

neefje van 4 overleed aan leukemie, 

later ook zijn oma, tante en op 59 

jarige leeftijd ook zijn vader, allemaal 

het slachtoffer van Kanker. Ook in mijn familie zijn de nodige 

familieleden aan kanker overleden. Maar ook in onze omgeving 

waar jonge kinderen al zonder vader moeten opgroeien, heeft ons 

gemotiveerd om ons voor dit sportieve evenement op te geven. 

Iedere deelnemer probeert zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen 

zodat er meer en beter onderzoek gedaan kan worden om de 

ziekte Kanker te overwinnen. 

 

http://www.sportworms.nl/


Wij zullen dan ook het komende half jaar verschillende acties 

houden om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen.  

Onze eerste actie was een wijnproeverij. Petra Bernardus (beter 

bekend als Petra van der Heide) heeft een groep van 15 personen 

het nodige verteld over verschillende soorten wijnen in combinatie 

met eten. De wijnen waren beschikbaar gesteld door wijnhandel 

Cru68. Het was een zeer leerzame, maar vooral ook een zeer 

gezellige avond met een leuk bedrag voor het goede doel.  

Een andere actie is het benefietconcert op 28 maart in Café Aans 

gesponsord door Café Aans. Pieter Veenstra en Michiel Veenstra 

zullen optreden, maar ook de band Pasted Copies uit Heerenveen 

en Johan Mud zullen hun bijdrage aan deze avond belangeloos 

leveren. Noteer daarom alvast deze dag in uw agenda. Hoe meer 

zielen hoe meer vreugde en hoe meer geld er voor het goede doel 

is. Andere acties zullen we via Facebook aankondigen en/of met 

flyers. 

Mocht u geen zin hebben om deel te nemen aan deze acties, 

maar wilt u ons wel steunen in de strijd tegen Kanker, dan kunt u 

ook gewoon sponsoren, ga dan naar de site van Alp d’huzes  

 

www.deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl 

 

en zoek het team TFS. Vervolgens kunt u kiezen om ons individueel 

te sponsoren of het hele team, ook kunt u kiezen om een eenmalig 

bedrag te doneren of ons te sponsoren per beklimming. Het is de 

bedoeling dat Pieter en Jacob de Alp 4 keer gaan opfietsen. Antje 

en ik gaan proberen om de berg 3 keer op te lopen.  

Wilt u niet digitaal sponsoren dan kunt u ons ook gewoon geld 

brengen, dan zorgen wij dat het geld op de juiste rekening komt. 

We hebben gekozen voor de naam TFS, niet omdat wij daarbij 

korfballen, maar om de naam op zich, het betekent immers Troch 

Freonskip Sterk, vriendschap die je zeker nodig hebt wanneer je de 

strijd met kanker aan moet gaan. Maar ook de vriendschap die ons 

zal steunen op 4 juni wanneer wij de berg gaan bedwingen. 

Lieve dorpsgenoten mogen wij ook op jullie steun rekenen in de 

strijd tegen Kanker?! 

         

Annemiek van der Meulen. 

 
 

http://www.deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/


Verslag Roemeniëreis (deel 2) 

  
De volgende dag, zondag, was het ouderenzondag en was er in 

de kerk een speciale avondmaaldienst alleen voor de ouderen. De 

kerkdienst begon om 11 uur, en voor mij opvallend was dat de 

mannen en de vrouwen daar gescheiden zitten en dat ze daar ook 

nog nooit van halve noten gehoord hadden dus er moest wat 

langzamer gezongen worden dan dat wij gewend zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst werd iedereen naar het gebouw bij de kerk, het 

kantorhaus, geloodst en daar werden de door ons meegenomen 

pakketten uitgedeeld. Te beginnen met de kinderen die allemaal 

een paar zakjes snoep kregen, iets wat ze de rest van het jaar niet 

of nauwelijks krijgen.  

Op de ouderenzondag wordt er voor de ouderen ook een maaltijd 

klaargemaakt, die in het dorpshuis geserveerd wordt.  

 

Maandagochtend hebben we de “lo taxi” (paard en wagen) 

geladen met de pakketten die voor de school waren. Ook nu had 

ik voor de verandering de klompen maar aangedaan, dat kleppert 

en galmt mooi door de gangen van de school. De kinderen uit het 

weeshuis die daar ook naar school gaan hadden al “kennis 

gemaakt met mijn klompen”, en je kon zien dat ze dat uitgebreid 



aan hun vriendjes vertelden. Alle klassen werden één voor één 

langsgegaan, alle kinderen kregen een zakje snoep, een pakketje 

en een dikke sinaasappel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna zijn we naar de kleuterschool gegaan waar we alles nog 

eens dunnetjes overdeden. Allemaal blije gezichten.  

 

Om een uur of 12 waren we weer thuis en vroeg Lazslo ons of we 

wat wilden proeven van een speciaal Hongaars gerecht dat Ilonka 

had klaargemaakt. Natuurlijk wilden wij dat wel maar we hadden 

al een afspraak om die middag ergens te gaan eten om 4 uur, 

dus….. Maar, zei Lazslo, om een uur of 1 kunnen we wel eten, nou 

denken wij, dan kunnen we het nog even laten zakken voor we 

aan de volgende maaltijd mogen beginnen. Maar ja, Roemeense 

klokken lopen toch iets anders dan Nederlandse, dus tegen de tijd 

dat we aan tafel gaan is het al half 3. Om een uur of 4 gaan we 

richting onze volgende afspraak, het is ongeveer 10 minuten lopen 

dus we komen mooi op tijd aan, denken we. Maar ook hier is een 

Roemeense klok en dus is het eten nog niet klaar. Na een heerlijke 

en uitgebreide maaltijd komen we om ongeveer half 7 weer thuis. 

De ouders van Lazslo en Ilonka, die dit weekend voor de 

ouderenzondag op bezoek waren, wilden ook wel eens de beren 

zien na al de verhalen die verteld waren. Dus wij weer met het hele 



gezelschap in de auto op berenjacht. Helaas was het bij het bos 

een komen en gaan van auto’s, en dus veel te druk, we hebben 

geen beer meer gezien. Jammer, maar weer onverrichter zake 

naar huis en vroeg naar bed. Want dinsdag morgen om 3 uur 

zouden we weer vertrekken richting Nederland.  

Om half 3 hebben we nog een kopje koffie gedronken en heeft 

Lazslo nog een vers voor ons gelezen, Openbaring 2 vers 10b: 

“Wees getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des 

levens.” Hierna hebben we afscheid genomen en zijn we 

vertrokken richting Nederland. 

Alle dagen hadden we tot nu toe mooi weer gehad maar deze 

vroege ochtend regende het. En dat maakt het rijden in het 

donker op de toch al slechte wegen nog lastiger. 

Uiteraard miste ik weer een afslag en moesten we dwars door een 

grote stad, Tirgu Mures. Verder ging de reis voorspoedig. Tot we bij 

Budapest aankwamen, en als je de borden volgde, en dat deed ik, 

dan kwam je midden in deze grote stad uit. Ik was hier nog nooit 

eerder geweest, dus ik dacht, ook deze stad maar eens uitgebreid 

te bekijken. Ik weet niet of dit mij door mijn reisgenoten in dank is 

afgenomen. Na een klein uurtje door Budapest te hebben getoerd 

kwamen we weer op de autobaan en zijn we doorgereden tot 

voorbij Wenen. Het begon al te schemeren en dus besloten we een 

slaapplaats te zoeken. Dit viel nog niet mee, de eerste 4 hotels 

waar we kwamen hadden geen kamers of waren vol of veel te 

duur. Uiteindelijk vonden we in St. Pollen een hotel dat nog plaats 

had, het was toen al tegen negenen. De volgende ochtend eerst 

maar eens uitgebreid ontbijten en dan weer verder met de reis. 

Ook nu ging alles weer zeer voorspoedig. Tot we in Duitsland, het 

regende inmiddels weer, in een file kwamen te staan. Zo ben je 

gauw een uurtje kwijt, dus we besloten maar zo snel mogelijk een 

slaapplaats te zoeken en dit lukte gelukkig wat sneller dan de 

vorige avond. Op donderdagochtend zijn we weer op pad 

gegaan voor de laatste etappe van de reis. Rond een uur of 10 zijn 

we bij Arnhem Nederland weer binnen gereden. Na gebeld te 

hebben met het thuisfront bleek dat we pas om een uur of 2 

verwacht werden, dus hebben we eerst nog maar even uitgebreid 

koffie gedronken en gegeten en zijn toen rustig richting Drachtster 

Compagnie gereden. Om ongeveer 2 uur kwamen we aan bij Het 

Gebouke, waar we heel hartelijk werden ontvangen. Hiermee 

kwam er een eind aan onze reis. Voor mij was dit de eerste keer en 



was dit door alles wat ik gezien en meegemaakt heb een 

onvergetelijke reis. En ik kan u zeggen de mensen zijn heel erg 

dankbaar voor de hulp die zij uit Drachtster Compagnie en 

omstreken krijgen in wat voor vorm dan ook. Deze hulp is ook nu 

nog steeds nodig, hoe verder je van de doorgaande wegen 

afkomt hoe groter de armoede is. Veel werkeloosheid en hele 

kleine uitkerinkjes zodat er bijna niets overblijft voor eten voor de 

kinderen.  

En als u in het voorgaande leest dat overal waar wij uitgenodigd 

waren de tafels goed gevuld waren betekent dit niet automatisch 

dat de mensen genoeg hebben om van te leven, maar dat als ze 

gasten hebben, het die gasten aan niets mag ontbreken. 

 

Harm van der Bij. 
 

 

 

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 

 

 

 



Jeugdactiviteitencommissie  

 
 

Intocht Sinterklaas 

 

Zaterdag 22 november. 

Na een mistige start op deze zaterdag is rond half 2 het zonnetje 

doorgebroken en komt precies op tijd Sinterklaas aanrijden op het 

Friese paard. De Kompenijster burgemeester heette de Sint welkom 

en hielp de Sint van het paard. 

Ondeugende piet was er ook weer bij, maar niet te voet. Nee….zij 

was op de space scooter! Dit jaar was er ook een nieuwe piet mee, 

een P.I.O. Dat betekent, Piet In Opleiding. 

Zij deed het ook uitstekend! 

Jelke stelde haar allerlei vragen en de P.I.O. zei precies de goede 

dingen, ze heeft goed naar de Hoofdpiet en Sinterklaas geluisterd. 

 

 

 

 
 

 



Er waren een paar kinderen die een tekening voor de Sint hadden 

en alle kinderen kregen pepernoten. 

Er werden zelfs pepernoten gevonden in de kinderwagens! 

Daarna ging de stoet naar het café waar de kinderen al met smart 

zaten te wachten op Sinterklaas. 

Muziekpiet zong met de kinderen versjes en Sinterklaas vertelde 

een verhaal over dat de honden vroeger allemaal 1 naam 

hadden, Bijke! 

Dat was wel zo gemakkelijk, want de hond luisterde naar 

Sinterklaas en blafte dan niet de kinderen wakker als Sinterklaas 

cadeautjes kwam brengen. 

Nu hebben alle honden verschillende namen en omdat de Sint al 

wat ouder is, kan hij ze niet allemaal onthouden. 

De ene heet Famke, Nynke, Douwe, DJ, Odie, Jingo, Jannes, 

Hidde, Max, Daisy, Ropi, Mika, Mylo, Layla, Boris en niet een heet 

Bijke! 

Dorka vertelde dat ze wel eens in het vliegtuig naar Polen had 

gezeten, omdat haar oma daar woont. 

Toen gebeurde er iets grappigs. 

Nikita ging overeind en zei tegen Sinterklaas dat zij en de Sint 

dezelfde bril hadden. Sinterklaas wilde dat wel eens zien en zei dat 

Nikita maar bij hem moest komen en ja hoor, ze hadden precies 

dezelfde bril! Wat een toeval! 

Daarna deden de zwarte pieten nog de Zwarte Pietenstijl, een hele 

leuke dans waar de kinderen aan mee mochten doen. 

Toen ging Sinterklaas weer weg om cadeautjes rond te brengen en 

kregen de kinderen nog allemaal een lekkere chocoladeletter van 

de zwarte pieten. 

Tot volgend jaar! 

 

 

Wolkom 

 
 

In de Terp, wonen nu Meindert en Ingrid Bosma met de kinderen: 

Dylan van 6 jaar, Dilyla van 3 jaar en Yaiden van 2 jaar. 

Meindert is buschauffeur bij Qbuzz en Ingrid werkt bij bakkerij Appie 

de Jong. Ze woonden eerst in Drachten. 

 



 

Kulturele kommisje 

_____________________________________________ 
 

De tiid hâldt gjin skoft, Sinterklaas is alwer in de Kompenije wyls dit 

skriuwen ta stân komt, it is fansels in drokke tiid, foar dat wy it witte 

hawwe wy jannewaris wer te pakken, en dus de nije Barte wer 

útkomt. 

Foar myn gefoel liket it alwer sa lang ferlyn ús noflike jûn, de 

Kulturele jûn, 24 oktober,  by Geert en Tineke. 

En ik smyt fuort ús fraach der mar yn; 

 

Kulturele Jûn, eins net sa’n moaie namme, en dêrom wolle wy 

jimme freegje om ris nei te tinken hoe as wy dizze jûn omdope litte 

kinne mei in nije namme, wa wit in moaie Fryske namme te 

neamen? 

Alle optinksels meie trochjûn wurde by Anny as Maeike, wy binne 

hiel benijd… 

 

De artysten út eigen doarp, fan wat jong nei wat belegen,  

geweldich wat in talint yn de Kompenije, prachtich om te sjen en te 

hearren. 

Ofwiksele mei Bauke en Campbell, allinne seach Campbell wat 

bleekjes ta…huh? 

 

Ferdikke wat in skrik, troch miskommunikaasje hie Campbell in 

fakânsje fêstlein en dus net yn de gelegenheid om Bauke te 

begelieden. 

Gelokkich is dat oplost yn de persoan fan John Eskes,  en it wie sa 

as wy earder omskreaun hiene; it libben komt foarby, faaks fleurich 

en blier, mar somstiden ek earnstich as kritysk fan toan. 

Yndied, musyk om nei te harkjen, sa noflik! 

Oan de reaksjes te fernimmen in tige slagge jûn tocht ik sa! 

 

Anny, Maeike, Sietse en Hiltsje  

 
 

 

 



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 

 

       “Brassband Halleluja” 
 

 

 
 

 

 

Voor de jeugd begonnen de activiteiten, naast de gebruikelijke 

repetities en de lessen, op 24 oktober tijdens de Culturele avond.  

Martine, Richtsje, Corine, Tia, Jelle, Johannes en Johannes Klaas 

gaven een prima klein concert en ze konden op die manier laten 

zien wat ze al in hun mars hebben. 

Op 1 november hebben we de 80-ste verjaardag van een trouwe 

donateur opgevrolijkt.  

Op 11 november konden we Sint Maarten weer helpen bij zijn 

goede daden.  

Tussendoor oefende de jeugd nog voor een bijdrage aan de 

avond van de Chr. Plattelandsvrouwen op 19 november. En hierbij 

konden onze 3 slagwerkers in opleiding, Isa, Jelmer en Jan Jille, zich 

ook even helemaal uitleven. Na afloop was er een envelop met 

inhoud voor het muziekkorps, een heerlijke fles wijn voor de dirigent 

en de jeugd kreeg een mooi stukje gebreide huisvlijt en liep 

financieel helemaal binnen met het vast heerlijk smakende geld 

dat ze hebben gekregen. 

Op 22 november deden we mee aan een concours. We kregen 

totaal 80 punten. Dat komt overeen met het rapportcijfer 8!  Wie 

zou daar vroeger op de middelbare school niet direct voor hebben 

getekend en er trots op zijn geweest?! Ik wel! U zult begrijpen dat 

we er dus veel voor hebben moeten oefenen, niet alleen tijdens de 

repetities maar ook en vooral thuis. We hadden extra repetities, 

een echte studiemorgen, sectie-repetities en dat allemaal om zo 

goed mogelijk voor de dag te komen. Maar dan heb je ook wat, 

namelijk een eerste prijs !        

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


 

’s Middags had Sinterklaas gelukkig tijd om Drachtstercompagnie 

aan te doen en bij de intocht van de Goedheiligman en zijn Pieten 

mochten en wilden wij natuurlijk niet ontbreken.   

Op 24 november konden we alweer spelen, nu bij de 80-ste 

verjaardag van een oud-lid. Dat was voor hem een complete 

verrassing. We werden prima onthaald met ruim voldoende drank 

en hapjes. 

Op 12 december hebben we Kerstliederen kunnen laten horen bij 

de Kerstfair van de Korfbalvereniging. Lekker warm binnen, 

voldoende licht, geen storm, regen, kou, knijpers op de muziek, in 

de modder wegzakkende bassen en andere akeligheden. Onze 

jeugdleden speelden ook mee, inclusief de slagwerkers. Met de 

heerlijke geuren van oliebollen, poffertjes, poeiermolke, glühwein 

enz. in onze neus speelde het prima. Voor Finnie was het de 

vuurdoop, zij speelde voor het eerst mee bij een optreden. En met 

enige hulp van heit Renze ging het heel goed.  De muzikanten 

vormden een prachtige mix van vooral jong, iets ouder en (in de 

ogen van de jeugd) stokoud. 

Op 21 december hielden wij ons Kerstconcert. De kerk was mooi 

gevuld. Vooral de bijdrage van de jeugd van De Wyngert, o.l.v juf 

Jantine Rering was hartverwarmend. Prachtige hedendaagse 

teksten passend bij de jeugd en de jeugd zelf, anders misschien 

soms wel bengeltjes, maar nu zo goed als echte engeltjes.  Het lied 

van de engelen kan beslist niet mooier geklonken hebben. Dit is 

zeker voor herhaling vatbaar. De brassband o.l.v. Ellis Nijdam had 

een zeer gevarieerd programma samengesteld, waarin alle 

facetten van een brassband en van Kerstmuziek naar voren 

kwamen. Ook de jeugdmuzikanten o.l.v Wander Hoen lieten zich 

echt van hun beste kant zien en bij Jingle Bells zong iedereen zeer 

enthousiast mee. We hoorden verschillende talen, het Noors, het 

Engels, het Nederlands en natuurlijk het Fries.  Mooi dat het zo 

internationaal kan, dat hoort ook bij de Kerst, er is voor iedereen 

plaats, welke taal hij of zij ook spreekt.       

 

Nieuwe donateurs : nog steeds komen er, vooral door de 

inspanningen van Aize, nieuwe donateurs binnen, als gevolg van 

onze actie van een tijdje geleden. En dat is heel mooi, we kunnen 

deze vaak wat langer durende  steun prima gebruiken.  

 



 

Op 24 december speelden enkele jeugdleden mee bij de 

Kerstviering van de bewoners van het verzorgingshuis Suyderhuys te 

Surhuisterveen. Dit werd zeer door de bewoners gewaardeerd en 

de jeugd kon vast kennis nemen van de (zeer hoge) temperatuur in 

een verzorgingshuis. 

‘s Avonds heetten we met enkele muzikanten de mensen welkom 

bij de Kerstnachtdienst en na de dienst speelden we ook weer 

Kerstliederen. 

Op Eerste Kerstdag mochten we de kerkdienst van de vGKN in 

Boelenslaan begeleiden. Ook dat werd een mooie dienst.  

En dan is de drukte rond Kerst geweest. Als je iets met muziek te 

maken hebt dan is dat altijd een drukke tijd maar de Kerstmuziek is 

nog steeds heel mooi om te spelen en de liederen zijn prachtig om 

te zingen. En de Vrede van het Kerstkind : het zal eens komen. 

 

 

Fûgelwacht  

 
 

 

De meesten van ons kennen het beeld van de loerende buizerd of 

uil op de hectometerpaaltjes langs de snelwegen. De brede 

bermen zijn dikwijls rijk aan voedsel: muizen. Voor veel roofvogels 

een mooie plek om te “snacken”. Maar door de zuigende werking 

van het langs razende verkeer ook een gevaarlijke plek. Voor nogal 

wat roofvogels loopt een expeditie naar de berm langs de snelweg 

niet goed af. De hectometerpaaltjes staan voor hen te dicht op de 

weg. Nu is er ter hoogte van de kruising Beetsterzwaag langs de A-

7 een praktijkproef gemaakt om te voorkomen dat roofvogels 

slachtoffer van het verkeer worden. Men heeft over een lengte van 

3 km aan weerszijden van de weg de hectometerpaaltjes voorzien 

van een rolmechanisme zodat het niet mogelijk is hierop te landen. 

Als alternatieve landingsplek heeft men op een afstand van 4 

meter van de weg een houten T- constructie van 3 meter hoog 

geplaatst. Vogels krijgen hiermee een uitstekende mogelijkheid 

naar prooi te speuren. Met camera’s zal het geheel in beeld 

worden gehouden en ook zullen verkeerslachtoffers onder uilen 

geregistreerd en vergeleken worden met vergelijkbare trajecten. 



Mocht u deze plek passeren dan zal u de proefopstelling opvallen. 

O, blijf ook op het verkeer letten ! 

 

Natuur-app. 

Sinds kort is het mogelijk gratis de natuur-app: Fauna Fryslân op uw 

i-pad of mobiel te installeren. Deze nieuwe app beschrijft meer dan 

200 dierensoorten die karakteristiek voor Fryslân zijn: vogels, vissen, 

zoogdieren, amfibieën en insecten. Verder bevat de app veel 

natuurfoto’s en geluidsopnamen. De app bevat geografisch  

materiaal zoals een basiskaart, bodemsoorten, informatie over 

natuurgebieden, wandelroutes, vogelhutten, eendenkooien, 

terpen en voormalige stinzen. Met GPS kan de gebruiker de app, 

die “stand alone” is goed in het open veld gebruiken. Bovendien 

bevat de app de eerste volledige lijst van bijna 1500 faunasoorten 

waarvoor momenteel een Friese naam in gebruik is. Deze lijst is 

zowel van NL naar het Fries als vice versa te gebruiken. Voor de 

jeugd is een natuurquiz opgenomen. Deze app is een aanrader. 

 

Voor leerlingen op de basisscholen van Rottevalle en 

Drachtstercompagnie. 

De winterperiode is weer de geschikte tijd voor het bijvoeren van 

vogels. Dit gebeurt vaak op verschillende manieren en plekken. 

Wat ons leuk lijkt is dat jullie foto’s maken van vogels bij jullie in de 

tuin. In de vrije natuur mag natuurlijk ook. Liefst bijzondere foto’s. 

Stuur die foto’s op naar de Fûgelwacht. Wij gaan dan in het 

voorjaar leuke prijsjes uitreiken voor de meest bijzondere foto’s. 

Ouders, stimuleer uw kinderen om actie te ondernemen. Doe je 

mee ? Insturen tot 1-5-2015 

Foto’s sturen naar : sswijbenga@live.nl 

Namens de “Fûgelwacht”: Rottevalle / Drachtstercompagnie 

Sietse Wijbenga. 

 

              

Wielercomité Drachtstercompagnie  

    

Vorig jaar juni organiseerde het wielercomité de 10de 

Omloop van de Kompenije. Dit jaar organiseren we in 

samenwerking met de wielervereniging Woonexpo 

Kapenga het district kampioenschap Noord. Dit op 

pinkstermaandag 25 mei a.s.  

mailto:sswijbenga@live.nl


In totaal komen er deze dag in de Kompenije elf categorieën aan 

de start. Naast het wielrennen proberen we ‘s middags rondom de 

start/finish ook iets voor de Kompenijsters te organiseren. Als we 

voldoende financiële middelen hebben denken we aan een 

optreden van ……….. 

Voor onze vrijwilligers/sters organiseren we op zondag 12 april a.s. 

de 3e Kompenijster ATB toertocht. We vertrekken weer vanuit café 

Aans. Uiteraard zijn alle Kompenijster mountainbikers bij deze 

activiteit van harte welkom.  

 
Voor nadere informatie m.b.t. ons wielergebeuren kunt u terecht 

op onze website: www.omloopvandekompenije.tk 

Namens het wielercomité, Pieter Postma. 

 

 

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 
 

Wellicht hebt u in de krant het een en andere gelezen over de 

Friese Federatie van Uitvaartverenigingen. Als vereniging zijn we lid 

van deze federatie. In 2013 kreeg men te maken met een fikse 

bestuurscrisis. Intussen is er een compleet nieuw bestuur benoemd. 

Via de komende cluster- en regiobijeenkomsten laten we ons als 

vereniging informeren over het wel en wee binnen het 

uitvaartgebeuren. Dat er ontwikkelingen op dit gebied gaande zijn 

kunt u dagelijks in de krant lezen. Op onze ledenvergadering in april 

zullen we u nader informeren over dit alles. 

  

Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website: 

www.dledrachtstercompagnie.nl  

 

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie 

Bode: Hiltsje van der Brug 

Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar) 

 

Namens het bestuur, 

Pieter Postma  

 

http://www.omloopvandekompenije.tk/
http://www.dledrachtstercompagnie.nl/


 

 

Korfbalclub T.F.S. 
 

Na de geslaagde winterfair van vorig, moest er wel een vervolg 

komen dit jaar. Het zou groter worden met meer stands en een 

echte ‘bierstube’. Alles was geregeld en leek goed te gaan, tot 

donderdagavond de partytenten zouden worden opgebouwd. 

Een flinke windvlaag zorgde ervoor dat de tenten door de lucht 

vlogen, er moest snel beslist worden, tenten opbouwen werd niets 

bovendien was er nog zwaarder weer voorspeld voor de vrijdag 

ochtend. 

Plan B moest in werking, maar die was helaas nog niet ontwikkeld. 

Na kort overleg waren we het eens: de enige en beste optie was bij 

Geert en Tineke in Café Aans. 

Dus in de auto naar de kroeg, gelukkig zijn Geert en Tineke niet de 

moeilijkste mensen en stelden de zaal beschikbaar. De hulptroepen 

die bezig waren met het opbouwen van de tenten werden 

verplaatst naar de kroeg, stelling afbreken, tafels en kerststukjes 

vervoeren. Mannen, Roelof, Wiepie, Willem, Pieter, Joekie en Jan 

van Veen, maar ook Swaantsje, Sjoerdtje en Annie kwamen 

helpen. In no time was alles van de kantine  verplaatst naar de 

kroeg, was de kroeg geveegd en tafels klaargezet. Iedereen 

bedankt voor de snelle switch. Nu moesten alleen het publiek en 

de standhouders nog op de hoogte worden gebracht. Met de 

socialmedia van tegenwoordig gaat dat gelukkig heel snel. De 

appjes vlogen je om de oren, facebook stond er vol van en alle 

leden hebben een mailtje gehad, dus ook het publiek was snel op 

de hoogte. 

En dat bleek ook wel: rond 16.30 uur liep de zaal gelijk al vol, onze 

kerststukken gingen als zoete broodjes weg. Er werden 

sneeuwballen gegooid op onze trainer Jan van der Heide. Een oud 

vertrouwd geluid van rad van avontuur was geregeld te horen, hier 

waren mooie prijzen te winnen, voor slechts 1 euro. De prijzen 

waren beschikbaar gesteld door de standhouders. Ook tijdens 

deze fair kon iedereen weer een leuke foto maken met de 

Kerstman. De mooie achtergrond werd beschikbaar gesteld door 

Jonkman Verhuur. De kleding van Kerstman en fotograaf door de 

ferklaaikoer. Mindert Kats had weer een mooie filmmontage 

gemaakt met zeer verrassende beelden. 



 

 
 

Bekende stands van vorig jaar waren weer aanwezig, zoals 

Helianthus Zathe, Folkje met haar bijna-klaar-koekjes. Maar ook 

nieuwe stands waren van de partij. Zo waren slager Tadema, de 

rijdende bakker en de frambozenboerderij van de partij. Maar ook 

Tjitske Krans was er met brocante spullen, er waren sieraden, 

cadeaudoosjes en gehaakte spullen, werden er massages 

gegeven door Anna Bron en handverzorging door Marsha 

Booman.  Kortom voor elk wat wils.  

Dan waren er ook nog de Vrouwen van Nu, die hun vereniging 

kwam promoten, eigenlijk altijd op zoek zijn naar nieuwe leden. 

Deze vrouwen waren weer fanatiek aan het bakken geweest, 

maar ook hadden ze een vragenlijst over Kompenije: wanneer reed 

de trein voor het laatst, wat is de bijnaam van Kompenijsters, enz. 

Erg leuk maar wat voor ons nog leuker was is dat ze hun opbrengst 

weer aan kv TFS hebben geschonken, hartelijk dank hiervoor. 

Ook aan het innerlijke van de mensen was gedacht, zo kon het 

publiek erwtensoep, hamburgers en oliebollen kopen.  

Dit alles werd muzikaal omlijst door brassband Halleluja. Kortom een 

zeer gevarieerde winterfair, die door kon gaan dankzij onze 

hoofdsponsor Café Aans. Nogmaals hartelijk dank. Verder wil ik 

iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze fair 

bedanken.  

Namens de commissie, Annemiek. 
  



 

Voetbalvereniging T.F.S. 

_____________________________________________ 
 
De voetbalvereniging T.F.S. bestond in augustus 65 jaar. Daarmee is 

men een van de oudste verenigingen in ons dorp. De senioren 

voetballen alleen nog op de zaterdag. Op dit moment heeft de 

voetbalvereniging twee heren elftallen in de vijfde klasse 

voetballen. Dit op recreatief niveau. Beide teams strijden 

momenteel mee om het kampioenschap. Verder trainen op de 

vrijdagavond onze 45+-ers. Deze “oud” voetballers doen zo nu en 

dan mee aan een 7 tegen 7 toernooi. Vorig jaar mei wisten ze in de 

Kompenije het toernooi te winnen. U begrijpt: bij de senioren staat 

momenteel de gezelligheid voorop…………  Daarom is het soms 

ook best vertoeven in ons modern ingerichte clubhuis. 

De jeugd vormt met de voetbalvereniging Houtigehage een 

combinatie. Daardoor is het nu mogelijk in alle leeftijdscategorieën 

een of meerdere teams te formeren. De combinatieteams trainen 

en spelen zowel in de Kompenije als in de Houtigehage. In de 

afgelopen periode werden de E1 en D1 kampioen. 

 

 E1 kampioen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijk is er in de afgelopen jaren ook het een en ander 

veranderd. Op dit moment zitten de volgende mensen in het 

bestuur:  Pieter Postma (voorzitter), Nienke van Meerveld 

(secretaris), Jannie Dekker (penningmeester),  Henk de Jong, René 

Nijboer, Wiepie Nijboer en Iepie Tjoelker. Lid van de jeugdcommissie 



zijn Lucy Bosma en Teake Veenstra. Met de jeugdcommissie van de 

Houtigehage vormen ze het jeugdbestuur. 

Met het oog op de toekomst zijn we op zoek naar nieuwe leden. 

Dit zowel bij de senioren als bij de jeugd. Nieuwe leden kunnen zich 

aanmelden bij Nienke van Meerveld, telefoon 0512-340611. Voor 

meer informatie m.b.t. onze vereniging kunt u terecht op onze 

website: www.vv-tfs.nl  

Namens het bestuur, Pieter Postma. 
 

 

 

Krijt uw topje 

 
Kerstbiljarttoernooi  voor  De Kompenije: 

 

Biljartvereniging Krijt Uw Topje heeft op 18, 19 en 21 december voor 

de 26e keer het kerstbiljarten georganiseerd bij Geert & Tineke in 

Café Aans. Eerst op donderdag en vrijdag het toernooi voor De 

Kompenije (clubleden en niet-leden/cafébiljarters) en zondag het 

regionale driebanden toernooi.  

Een kleine vijftig biljarters streden de donderdag en vrijdagavond  

op 4 biljarttafels in een gezellige sfeer bij Geert en Tineke om de 

bekers in het libre-spel. De hoogste serie in dit toernooi werd 

gemaakt door Pieter Postma, namelijk 13 caramboles.  

Twee avonden biljarten resulteerde in de volgende uitslag: 

 

Leden/Clubbiljarters: 1e prijs: Tom Boeken 

    2e prijs: Bonne Aans 

    3e prijs: Geert Alma. 

     

Niet-leden/Cafébiljarters: 1e prijs: Wiebe Jager 

    2e prijs: Pieter Postma 

    3e prijs: Bonne Postma. 

 

In de vroege uurtjes werd de grote finale gespeeld tussen Wiebe 

Jager en Tom Boeken. Het kerstbiljarttoernooi 2014 voor De 

Kompenije en de door de biljartvereniging beschikbaar gestelde 

wisselbeker werd uiteindelijk na een lange partij gewonnen door 

Tom Boeken. 

http://www.vv-tfs.nl/


 

Het Kerstbiljarttoer-

nooi voor De 

Kompenije en  het 

regionale drieban-

den  toernooi is ook 

dit jaar weer mede 

mogelijk gemaakt 

door onze 

sponsoren. 

 

 

 

Dank aan onze 

sponsoren: 

 

Café Aans, Geert en Tineke; Muds Audio Visueel; Reinold Hiemstra 

tegelwerken; Dijk Timmerwerken; Minikraanverhuur J.W. Kats; 

Partybemiddeling Jan van der Veen; Voegbedrijf Postma & Nijboer; 

Klus- en Bestratingsbedrijf B. de Boer; Bosma handelsonderneming; 

Fa. Nijboer Grondverzet & kraanverhuur; Pluimveebedrijf J. W. van 

Koot; Frits Kats Bouwservice; Bestratingsbedrijf Paulusma & van der 

Veen; Landbouwmechanisatie- en installatiebedrijf G. Sinnema; 

Manuele praktijk Anna, BOU-MAR, Jark Otten, uitje erbij? en 

autoschadeherstel J.Beukema, Drachtstercompagnie. 

NoordScooters en Kamsma schoenen, Drachten. PieBro, 

mechanisatie/staalconstructie en Bellezza Haarmode, Ureterp. 

Café Sportlust, Houtigehage. De Barbecue Gigant, Boelenslaan. 

Bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer, Surhuisterveen. 

AdMeij administraties, Marum. Zadel-/Tuigmakerij Albert Jeensma, 

Frieschepalen 

 

Biljartvereniging Krijt Uw Topje hoopt ook in 2015 weer met 

medewerking van deelnemers en sponsoren het  27e 

kerstbiljarttoernooi en driebanden toernooi te kunnen organiseren. 

 

Voor een ieder namens de vereniging een gelukkig maar vooral 

een gezond 2015 toegewenst. 

Namens het bestuur en toernooicommissie(s):  

Piet Straatsma, voorzitter. 



 

Mei Inoar Ien 
 

Sa as ik de foarige kear al skreau: Wy binne drok oan it repetearjen 

foar it nije stik. Oant heal desimber ha we oars neat hân as 

tekstrepetysjes en “mis  en scene” repetysjes. Dat lêste hâldt koart 

sein yn, dat je mei elkoar as spilers en regisseur dwaande binne, 

wêr as je stean op toaniel. Mar ek hoe rinne je, hoe is de ynteraksje 

mei de tsjinspilers. As dat allegear op syn plak falt, dan starte de 

saneamde trochlopen. En dat is sa as it wurd al seit, it hiele stik efter 

elkoar spylje en hjir en dêr noch wat byskave. En dan is it oan de 

útfierings ta. 

 

Spilers efter fan lofts nei rjochts: Alfred en Jan 

Foar : Joukje, Jan, Tseard en Wietske 

 

 

Wêr giet it stik oer: 

In oantal kollega’s hat in persoanielsfeestje hân en dêrnei binne der 

allegear ferwikkelingen ûnderling. Wêroer ferklap ik net, want dan is 

de ferrassing der ôf. Ik fyn dat jim dat sels mar sjen moatte.  



 

It stik hyt:  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. 

 

Kaarten yn it foar binne te krijen by Gauke en Anny. En fansels is der 

beide jûnen in kreas stik muzyk nei de tiid. 

Tongersdei 29 jannewaris om 20.00 oere is der in try out. Elts is hjir 

wolkom en dizze jûn is tige geskikt foar minsken, dy’t gjin nocht ha 

oan de drokke saterdei jûnen. 

Moandei 26 jannewaris is de generale foar de skoalbern om 19.00 

oere. 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 

 
 

 

 

 

 

In Memoriam 

 

Op 13 desimber 2014 ferstoar 

 

Sietske van der Vee- van der Ploeg 

 

Sietske wie in trou lid fan ús ôfdieling Froulju fan No. 

Yn 1960 wie Sietske ien fan de oprjochters fan de Bûn foar 

Plattelandsvrouwen Fryslân, no Froulju fan No. 

Sietske bleau oan’t har 88e jier belutsen by ús ôfdieling, altyd 

fleurich en op skik. 

Wy bewarje goede  oantinkens oan Sietske en sille har misse. 

Wy winskje har neibesteanden in hiel soad sterkte ta. 

 

Bestjoer en leden afd. Drachtster-Kompenije. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's:Mindert Kats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto's: Mindert Kats 

 

   


