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Grutte Steffen seit :

"Us doarp kriget hiel wat te lijen,
mar de Kompenije
is net lyts te krijen!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?

Wat?

Wie?

14 t/m 17 mei

StrandheemFestival

PKN (Dr. Comp.)

25 mei
Pinkstermaandag
29 mei
v.a. 11.00 uur
29 mei

District Kampioenschap
Noord
Rommelmarkt
Op het kerkplein
Veteranentoernooi v.v. TFS
(7 tegen 7)
Seniorenreis

Wielercomité

27 mei
5 juni
14 juni, 10.45 uur
Nije Kompe

Jeugdactiviteit
(met o.a. boksdemonstratie)
Koffieconcert
met verzoeknummers

Bestuur
v.v. TFS
Reiscommissie
v.v. TFS
Brassband
Halleluja

Van de redactie
Helaas is Remko gestopt als opmaker van de advertenties. Ik wil
Remko dankzeggen voor de periode dat hij voor de Barte
werkzaam was!
Gelukkig heeft Plaatselijk Belang geholpen bij het zoeken naar een
vervanger en dat is gelukt: Tom Boeken gaat ons helpen!
Veel succes Tom, maak er wat moois van!
Wie is de oudste inwoner?
In de vorige Barte stond een bericht waarin stond te lezen dat de
'oudste inwoner van Drachtstercompagnie 93 jaar is geworden'.
Een respectabele leeftijd, maar volgens enkele dorpsgenoten zijn
er mensen die nog ouder zijn!

Laat het ons weten voor 17 augustus :
Naam (foto?) en geboortedatum graag en samen gaan we op
zoek naar de oudste inwoner van ons dorp!
Bordje
Op de Smidswei, t.o. Barry, hangt aan een boom een bordje met
daarop 'Oele Oele Boskje'. Wie kent het verhaal achter dit bordje?
Laat je het ons even weten voor 17 augustus? Of is het niet voor
publicatie geschikt?
Medewerker
Mogen wij Wieke de Boer als vaste medewerkster noteren? Voor de
tweede keer ontvingen wij het verslag van een mooi gesprek met
een Kompenijster. Voel je niet verplicht Wieke, maar zo nu en dan,
stellen wij zeer op prijs!
Ook zijn wij op zoek naar een medewerker die de kleine nieuwtjes
kan bijhouden: een bijzondere gebeurtenis, een leuk voorval, of iets
dergelijks. Tijdens vergaderingen, gesprekjes op straat, in de winkel,
tijdens het sporten, of bij de buren, hoor je van alles!
Wie wil die berichtjes verzamelen en met ons delen?
Dit is toch echt iets voor jou?
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
1/2 pagina: € 75

1/3 pagina: € 50
1 pagina: € 120

Nieuw email-adres: michelhouwen@outlook.com
Verschijningsdata De Barte
Barte nummer
Kopij inleveren
September (133)
17 augustus
November (134)
19 oktober
Januari (135)
21 december

Verschijnt
12 september
7 november
9 januari

Plaatselijk Belang
Plan voor behoud van onze Buurt Supermarkt
Door: Cor en Kerstin van Kammen
Werk en Dagbesteding Helianthus Zathe
Waarom een plan?
Bouke en Grietje Haverkamp willen om gezondheidsredenen graag
stoppen met de exploitatie van de supermarkt in ons dorp. Zij zien
dagelijks hoe belangrijk de supermarkt voor veel mensen in en
rondom ons dorp is. Mede door de vergrijzing en omdat ouderen
langer zelfstandig blijven wonen.
Bouke en Grietje hebben dan ook meerdere mensen en bedrijven
benaderd met de vraag of ze hún supermarkt over willen nemen.
Tot nu toe zonder succes.
Het is een landelijke trend dat de supermarkten in de kleinere
dorpen verdwijnen. Het is om meerdere redenen moeilijk om
opvolgers te vinden. Dit is heel jammer want een buurtsupermarkt is
heel belangrijk voor de leefbaarheid en het dorpsgevoel in een
dorp. Dit moeten we koesteren.
Voor ons dorp is het belangrijk dat er een nieuwe opvolger wordt
gevonden.
Naast de twee scholen, vele verenigingen en kerk bindt de
supermarkt ons dorp. De supermarkt heeft een belangrijke functie
voor bewoners die slecht ter been of ziek zijn, je kunt je kinderen er
veilig heen sturen voor een boodschapje, je eigen vergeten
boodschappen snel halen, geld pinnen, pakjes versturen en het is
een mooie ontmoetingsplek.
We hebben een plan bedacht hoe we samen de supermarkt in ons
dorp kunnen behouden. Dit kan met crowd funding. Crowdfunding
is een alternatieve wijze om een project te financieren.
Hoe willen we de crowd funding vormgeven? Met steun van een
inleg van zoveel mogelijk bewoners uit ons dorp willen we een
kapitaal creëren waarmee we het pand van de supermarkt aan
kunnen kopen en moderniseren.
De inleg van de dorpsbewoners willen wij in waardebonnen met

5% rente verspreid over een vastgestelde periode teruggeven bij
de aankoop van de dagelijkse boodschappen in onze supermarkt.
Waarom crowdfunding? We willen er zeker van zijn dat er
voldoende draagvlak is in ons dorp voor het behoud van de
supermarkt.
Hoe kunnen we onze supermarkt economisch succesvol
exploiteren?
 Dit kan wanneer we er een leer/werk project van maken
voor mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een
reguliere baan. Hiermee kun je de exploitatiekosten
beperken en concurreren met de prijstellingen en services
van andere supermarkten.
 Veel ruimte voor inspraak van dorpsgenoten t.a.v.
assortiment en services.
 Onafhankelijke inkoop en verkoop van ( biologische) streekproducten.
 Persoonlijke service in de winkel.
 Extra diensten behouden en uitbreiden.
Visie….
 Compleet assortiment van producten tegen scherpe prijzen.
 Dagelijkse vers brood, verse groenten&fruit, (biologische)
streekproducten, luxe producten (lekker kaasje, goede wijn).
 Een supermarkt met een moderne landelijke uitstraling.
 Bezorgservice/postagentschap/cadeau-bloemen afdeling.
 Viskar wekelijks voor de winkel.
 In de zomer ijsverkoop.
 Koffie hoekje.
 Knus terrasje voor de winkel.
 Participatie voor een speciale doelgroep vergroten.
 Werkzaamheden voor mensen met een ondersteuningsvraag die maatschappelijke waardering opleveren en
sociale integratie.
Als er voldoende draagvlak is, kunnen wij als bewoners
van Drachtstercompagnie “Us doarpswinkel” behouden.
De sociale pijler van ons dorp,
waar we als dorpsgenoten trots op kunnen zijn!

Plaatselijk Belang
Kroonringen.
Zo langzamerhand weet u dat deze ringen bedoeld zijn om aan
een lantaarnpaal te bevestigen en dan daar de plasticzakken aan
op te hangen. Voordeel hiervan is dat het voor vogels en honden
minder makkelijk is aan de zakken te gaan plukken. Wat soms veel
troep kan veroorzaken. Een ander voordeel is dat de plasticzakken
niet wegwaaien. De praktijk leert dat wanneer een plasticzak
wegwaait sommige mensen zich hier dan niet meer
verantwoordelijk voor voelen. Nu hoeft er niet aan elke
lantaarnpaal een kroonring, immers er kunnen meerdere zakken
tegelijkertijd aanhangen. Daarom is het verstandig in de buurt even
te overleggen hoe u dat gaat doen. Volgens onze informatie zijn
de kroonringen te verkrijgen bij de gemeente en wel gratis!
Dien een verzoek in bij de afdeling Regon Milieuservice, 0512561234 of afval@smallingerland.nl Vermeld bij de aanvraag uw
naam ,adres en telefoonnummer en de locatie van de
lantaarnpaal. Het nummer van de paal vermelden kan ook of
aangeven bij welk huisnummer de lantaarnpaal staat.
Alleen individuele aanvragen worden in behandeling genomen. U
kunt geen kroonringen aanvragen voor de hele straat of buurt.
Fierders hat PB op dit momint gjin nijs. Oare kear mear.
Sietse Wijbenga, secretaris PB.

Vereniging v. School- en Dorpsfeest
Dorpsfeest Drachtstercompagnie 2015
Nog ruim een halfjaar te gaan en dan “brûst it yn de Kompenije”.
Van 26 tot en met 30 augustus staat het bol van de activiteiten.
Op woensdagavond wordt er in de Wyngert keihard geoefend
voor de revue van donderdagavond. Onbekende talenten van
onze dorpsgenoten komen boven water drijven!

Tijdens de ledenvergadering van 18 maart jongstleden werd ook
bekend gemaakt dat de route van de optocht op vrijdagmorgen
ingekort gaat worden. Het gedeelte van de Dammen en de
Knobben zal uit de route worden gehaald. Er zal gedraaid worden
op het voormalig woonwagenkamp aan het einde van de Feart.
Het programma van de zaterdagmorgen begint langzaam
gestalte te krijgen en zal geheel in het teken van 112 komen te
staan. De brandweer, politie en ambulancedienst hebben hun
medewerking reeds toegezegd!
Voor de feestavonden zal net als de vorige keren een passepartout te koop zijn welke voor drie avonden entree garandeert.
Uiteraard zijn er elke avond aan de kassa ook losse entree kaarten
te koop.
Voorverkoop passe-partout:
Kosten passe-partout leden: € 25
Kosten passe-partout NIET leden € 30
Voorverkoop kaarten revue:
Vanaf voortgezet onderwijs: € 6 incl. lot
Kinderen t/m groep 8 basisonderwijs: € 3 zonder lot
De voorverkoop is op dinsdag 25 augustus bij Geert Nijboer,
Tskerkerbuorren 46 en bij Janneke vd Bij, Pream 18
Vergeet niet om het thema van de praalwagen en de
straatversiering door te geven aan Geert! Momenteel zijn er acht
wagens opgegeven, tegenover het aantal van de vorige editie ca.
22 is dit nog niet echt erg veel. Ook loslopers zijn van harte welkom!
Belangrijke informatie:
Opgave straatversiering en praalwagens:
Geert Nijboer, tel.: 341866, email: geertnijboer@outlook.com
Opgave zeskamp:
Sietse de Jong: 342384, email: sjong40@chello.nl
Thema: Glitter en Glamour
Het team bestaat uit minimaal 3 vrouwen en maximaal 8 personen,
minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar. Meedoen is op eigen
risico! Bij opgave teamleden en coach opgeven.
Let op: VOL IS VOL!
Het bestuur, Piet, Geert, Sietse, Jan, Janneke, Lineke en Karin.

Turftraperke
Lâns dizze wei wolle wy elkenien hertlik tank sizze foar de
lokwinsken by ûs 50 jierrich houliksjubileum, yn hokker foarm dan ek.
Safolle kaartsjes, briefkes, tillefoantsjes, blommen
en ek jimme besites hat ûs tyge goed dien.
Ek tyge tank for it meilibjen by de sykte en nei it ferstjerren fan ús
freondinne Sietske Bruinsma.
Piet en Grytsje Vlieg.

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 Nieske Ketelaar aan Jurjen Visser de vraag
of hij eens wou reageren op haar stukje.
Hieronder het antwoord van Jurjen Visser:
Als je het stukje van Nieske Ketelaar in de vorige Barte leest, dat in
2009 duidelijk werd dat de bevolking minder hard zou groeien, dan
vraag je je af waarom de roep om uitbreiding d.m.v. plan Súd, al
voor het jaar 2000, niet gehoord is door de gemeente.

En als Accolade dan ook nog op het laatste moment besluit geen
huurhuizen te willen bouwen in Drachtster Compagnie, dan kan
Plaatselijk Belang wol roppe en raze, maar toen had ik meer
ruggengraat verwacht van de gemeente.
Zelf heb ik geen zin om met modder te gooien en ik hoop dat
Riemersma Projecten een kans krijgt om er alsnog iets van te
maken.
Maar wij moeten verder en hopen dat we door voldoende
werkgelegenheid in de buurt toch een leefbaar dorp blijven, want
al die werknemers moeten ook een plekje hebben om te wonen,
en dus is Drachtster Kompenije “ the place to be!”
Die werkgelegenheid is iets waar de gemeente bovenop moet
zitten. Er moet plek zijn voor de startende ondernemer die een unit
zoekt, maar bestaande bedrijven moeten de ruimte krijgen en het
bedrijventerrein A7 is nog lang niet vol.
Een groot bedrijf als Philips is voor vele dorpsgenoten een solide
werkgever voor zowel de produktieafdeling, als de afdeling
ontwikkeling van huishoudelijke apparaten. Vooral aan de
ontwikkeling van de apparatuur gaat een heel traject vooraf. Een
eerste schetsje wordt een tekening, en van tekening naar
prototype, enz., enz.
Maar waar komen al die ideeën vandaan om nieuwe
producten
te ontwikkelen?
Een bedrijf zal zijn
bedrijfsgeheimen nooit prijsgeven, maar misschien
kan
Marcel Briggen een tipje van de sluier oplichten en
uitleggen wat er achter de gevel van Philips aan de andere kant
van de Noarderhegewei gebeurt.
Dus Marcel kom op. Het mag wel in het Frysk.

Ingezonden
Herinneringen aan de oorlog
van Baukje van der Wijk-van der Zee
Baukje was 13 jaar toen de oorlog ’40 /’45 uitbrak. Geboren en
getogen in Drachtstercompagnie en nu wonend op it Heechfean
11. De oorlogsjaren heeft ze bewust meegemaakt en veel
gebeurtenissen weet ze zich nog heel goed te herinneren.

Baukje was elf jaar toen ze de lagere school verliet en ging
vervolgens naar de Uitgebreid Lagere School (ULO), maar na twee
jaar brak de oorlog uit en was het gedaan met de leerplicht.
Baukje verliet de school, want in een gezin met zeven kinderen was
er altijd wel werk te doen. En ook burenhulp was heel normaal.
10 Maaie 1940: “We waarden wekker troch it oerfleanen fan hiel
folle fleantugen. En de moarns wienen der al hiele groepen eigen
soldaten op de fyts troch it doarp gien. De middeis wienen it
allegearre Dútsers yn it doarp. By de Bakker fan it doarp waard alles
leechhelle. En se krongen sa by de minsken it hûs yn en lústeren nei
de radio. Se woenen witte hoe as it der yn ús lân foarstie.
Der waard swier fochten by de Ofslútdyk en doe 14 maaie, midden
op de dei, de bombardeminten op Rotterdam. Hjirby kamen tusken
de 650 oant 900 minsken om en it resultaat wie dat Nederlân
kapitulearre. De Besetter hie besit naam fan "ús Nederlân”.

Alles veranderde
De
identiteitskaart
moest
worden
ingevoerd.
De
distributiestamkaart werd uitgegeven. Bij aankoop van goederen
die onder de distributie vielen kreeg men een stempeltje op de
kaart en moest een bonnetje worden ingeleverd. Het
distributiekantoor was in Drachten. Het gold bijna voor alle
producten. Een paar voorbeelden: dagelijks voedsel, schoenen,
fietsbanden, die later veranderden in kussiebanden.

Bij verschillende boeren mochten zij om de beurt twee liter melk
halen. En werd die melk in de fles flink geschud dan hadden ze ook
boter. Het brood was van slechte kwaliteit en slechts twee sneetjes
werden hen per maaltijd toebedeeld. Suikerbieten raspen en
koken en dat was dan hun broodbeleg.
Gelukkig, zo vertelt Baukje, hadden we een eigen groentetuin en
hadden we voldoende aardappelen en groente.
Normale zeep werd kleizeep en waspoeder was ook schaars. Broer
Rienk zocht elzenhout, dit werd verbrand en de as diende als
schoonmaakmiddel.
En zoals de ouderen onder ons weten, moest in die tijd veel
wasgoed gesteven worden. Ook daar had men een oplossing voor
gevonden; aardappelen raspen en koken.
Kleding was schaars. “Al it moaie brei-wurk, dat ik op skoalle makke
hie waard ôfraffele en fan it jern waarden sokjes breide. Foar my
waard in moaie jurk makke út in broek fan pake, en dy waard dan
wol opsierd mei fleurige lapkes op it kraachje en de boardsjes fan
de mouwen”.
Weinig mensen hadden toen een auto. Rinse van Sloten had er wel
een en hij had een generator achter op de auto gebouwd die met
hout werd gestookt. En op die manier bleven de autobussen ook
rijden.
In de tuin van de Openbare School stond een groot bord dat werd
afgeschermd met kippengaas waarop de Duitse verordeningen
stonden. Bijvoorbeeld:
 Na acht uur ’s avonds binnen blijven.
 Jongens van 18 jaar moesten zich melden voor de Arbeidsdienst.
Resultaat; onderduiken en dan maar 's nachts in het veld slapen.
 Fietsen werden ingevorderd.
 Radio’s en koper moest
worden ingeleverd.
 Ook de paarden van de
boeren waren niet veilig.

De radio
Radio Oranje “De stem van strijdend Nederland” was een
radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap in
Londen. De Nederlanders moesten in het geheim luisteren omdat
de Duitsers het luisteren naar Engelse zenders had verboden en
vervolgens de bevolking had verplicht alle radio-ontvangers in te
leveren. Men was dus altijd alert voor een Duitse inval.
“By ús waard de radio earst ferstoppe yn de turfbult en letter krigen
hiel folle radio’s in feilich plakje yn de oargelkast fan tsjerke”.
Verzet en onderduikers
“Naast het huis, waar nu Foppe Bosma woont, was een
manufactuur winkel. Die was van mijn vader maar deze was
verhuurd aan Jilles Zijlstra, een echte verzetsman. Maar er was
verraad. De Terroristenhoeve, waar Foppe de Haan woonde was er
ook bij betrokken. Het was een bolwerk van verzet, maar er zat een
verkeerde tussen. Gelukkig konden ze allemaal vroegtijdig
vluchten. De winkel werd in brand gestoken. Zijlstra had onder de
etalage munitie verborgen en er volgde dus een hevige
ontploffing”.
Beide pastorieën zaten vol verzetsmensen. In de Hervormde
pastorie was een politiegezin uit Utrecht ondergebracht en in de
Gereformeerde pastorie bij Ds. Van Dijk gebeurde ook van alles.
“Myn suskes moasten sneons by ds. Van Dijk wol in amer fol ierpels
skile en hja hienen gjin idee foar wa’t dy allegearre wienen.
It gebeurde op in kear doe wienen der by ús thús hiel folle
fersetsminsken byinoar dat der in boadskip kaam: ‘Der is in Joad
ferstoarn’ dy wie ûnderdûkt by Tjalling v.d. Bij. Soks ferjit je fansels
nea wer”.
Op meerdere plaatsen
en bij veel gezinnen
waren Joden ondergedoken o.a. op de
Dammen.
En
het
verhaal van Meester
Renzema is waarschijnlijk een verhaal dat op
heel veel plaatsen en
momenten ook gebeurde.

Meester Renzema die net melk zou halen bij de boer op it Falllaet
werd aangehouden door Duitsers die vroegen hoe ze op de
Dammen konden komen. Meester stuurde ze door het dorp via de
Feart en de Steffensreed. En hij vliegensvlug met de waarschuwing
naar de betreffende gezinnen.
Bij Juf Dwarshuis was ook een Joods meisje ondergedoken. En voor
een niet al te lange periode twee Engelse piloten. Juf Dwarshuis
woonde in het huis waar nu Van Dijk woont, naast Gooitzen en
Hindrikje. Die twee piloten noemden de Kompenije het
‘Southampton van Friesland’ wat haven van Friesland betekende.
De laatste Oorlogswinter was in Holland de honger heel erg. Via de
kerk werd er geregeld, dat hier een groep Amsterdamse kinderen
werden ondergebracht in verschillende gezinnen. Ook komen er
vluchtelingen uit Limburg die via Duitsland naar Friesland kwamen.
Vanuit Drachten werden ze opgehaald en Café Aans was hun
verzamelpunt. Baukje haar vader hielp ook mee. Het ging allemaal
te voet en op de terugweg uit Drachten heeft hij een jongetje van
vier jaar moeten dragen, die was helemaal op.
“Dyselfde jûns fergie myn heit fan de jokte, de klean út en wy
telden 36 luzen yn it himd fan ús heit. It duorre mar krekt en wy
sieten der allegearre ûnder. Letter sieten we ek noch ûnder de rúde
( hûdútslach dy’t it fee wol hat).
It Gebouke was hun kerk, want ze waren allemaal katholiek en er
werd ook een altaar geplaatst.
Luchtgevechten waren er dagelijks en toen in 1943 Hamburg door
de Britten werd gebombardeerd, waarbij naar schatting 40.000
mensen omkwamen, “skynde de loft yn it Easten read, mar
gelokkich wy binne sparre bleaun”.
Baukje hat wol mear ferhalen,
se rekket eins net útpraat. Se
wol noch wol kwyt dat se
troch dat oarlochs-gebeuren
foarme is. Om mar ien aspekt
te neamen, it plaske fan in
bôle sil by har nea wei- of
fuortgoaid wurde.
Wieke de Boer.

Ingezonden
Drakoloop 6 april 2015.
Meedoen is belangrijker dan winnen.
Op paasmaandag gingen weer ruim 60 lopers van start voor de 3,
de 6 of de 9 km hardlopen door het dorp. Het weer zat mee,
iedereen haalde de finish en het feestje achteraf in de sportkantine
leek een mini dorpsfeest.
TFS had er een sponsorloop van gemaakt en de lopers spekten op
die manier de kas.
Volgend jaar wordt de Drakoloop gehouden op paasmaandag 28
maart om 14.00 uur. Zet het in uw agenda en doe mee, nogmaals:
meedoen is belangrijker dan winnen.
Alle vrijwilligers, TFS, de bijzonder geslaagde muziek, de lopers,
iedereen bedankt.
Wilt Kooistra.

Ingezonden
Op syk nei leafdesbrieven ...
Ein 2013 die de Afûk yn Ljouwert de oprop ‘Op
syk nei leafdesbrieven’. Ut alle hoeken fan de
provinsje kamen de brieven nei Ljouwert: fan
inkelde slûven byelkoar hâlden mei in lintsje
oant skuondoazen fol brieven. Resultaat fan
dit alles is it ferline jier ferskynde boek ‘Alde
Leafde’.
In
prachtige
bondel
mei
leafdesbrieven út de perioade 1940-1975 fan
tsien pearen, oanfolle mei libbensferhalen en
autentike troufoto’s. In bondel oer de leafde
fan doe, mei alles wat dêrby hearde: hoopfolle ferwachtingen,
hertstocht en fertriet, wanhoop en ûnwennigens, gelok en blydskip.

It is in oare wrâld dy't jin yn Alde Leafde
temjitte komt. Allerhande aspekten yn it
deistich libben drukten ommers in stimpel op
it bestean: de oarloch, it foar lange tiid
útstjoerd wêzen as militêr nei Ynje, saken
oangeande it tsjerkelibben, wenningneed,
sosjale en morele omstannichheden, it
belibjen fan de frije tiid, de praktyske en netpraktyske tariedingen op it houlik en alles
wat dêrby hearde, it wurdt allegear mei
ynmoed beskreaun.
It boek is o/m 7 juny foar € 12,50 te keap,
dêrnei is de priis wer € 17,50.

Ingezonden
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het warme
meeleven tijdens mijn ernstig ziek zijn.
Door middel van de vele kaarten, bloemen, fruit, bezoekjes
en hulp die ik van U mocht ontvangen.
H.g. Baukje v/d Wijk-v/d Zee.

Ingezonden
Yn de maitiid fan 2015 is ferstoarn ús trou Sooslid
Sietske Bruinsma
Dizze gesellige en koartswilige frou
sille we misse op ús gearkomsten.
Wy winskje de neiste famylje en goekunde in soad sterkte ta.
It bestjoer en de leden fan de Alderen Soos.
Drachtster Kompenije, 25 maart 2015.

Ingezonden
Word wereldgezin met een AFS bonuszoon of dochter!
Maria uit Brazilië, Maxi uit Chili, Chiara uit Italië
en Nina uit de VS zijn 4 enthousiaste scholieren
die net te horen hebben gekregen dat zij het
komend schooljaar met AFS – een non-profit
uitwisselingsorganisatie met 100 jaar ervaring –
naar Nederland mogen komen. Nieuws dat hen
heel blij maakt en ze zijn dan ook enthousiast
begonnen aan de voorbereidingen voor hun jaar in Nederland. Ze
leren alvast wat Nederlands, worden voorbereid op een jaar in een
heel nieuwe wereld, en ze proberen vooraf veel te leren over hun
gastland.
Waar ze vooral benieuwd naar zijn, is in welke gastfamilie zij een
schooljaar lang welkom zullen zijn. De vrijwilligers van AFS Fryslân
hopen dat er weer veel gastvrije gezinnen zijn die het avontuur
aan durven en een plek in huis en hart willen bieden aan deze AFSers. Ben jij het gezin waar Maria de vanillevla mag ontdekken,
Chiara aardappels leert waarderen of waar Nina lekker mee kletst
over haar Nederlandse avonturen? Heb je een plekje aan de
keukentafel, op de bank en vooral in je hart voor een avontuurlijke
tiener die het aandurft de wereld te ontmoeten? Aarzel dan niet
om contact op te nemen met de vrijwilligers van AFS voor meer
informatie.
Een vreemde opnemen in je gezin is natuurlijk een grote stap en de
vrijwilligers van AFS staan dan ook klaar om daarbij te helpen.
Ervaring leert dat na een jaar samen de AFS-er geen vreemde
meer is maar simpelweg een gezinslid waarmee je veel hebt
meegemaakt. Een jaar met een uitwisselingsscholier laat je kijken
naar je eigen gezin en cultuur, kennismaken met een heel andere
cultuur en geeft banden voor het leven.
Tijdens hun uitwisseling in Nederland gaan deze AFS-ers gewoon
naar de middelbare school, zoeken ze een Nederlandse

(sport)club om bij te horen en maken ze onderdeel uit van hun
gastgezin. Dat betekent dat ze natuurlijk ook de hond uitlaten of de
afwas doen. AFS zorgt daarbij voor de praktische zaken als
verzekering, schoolkosten, ondersteuning en visum en de AFS-ers
hebben zelf natuurlijk zakgeld voor hun persoonlijke uitgaven.
Wie wordt het gastgezin van één van onze AFS-ers? Neem voor
meer informatie contact op met, regio vrijwilliger AFS Fryslân (0512841750 / afsfryslan@hotmail.com) of kijk op www.afs.nl .

Himmeldei
_____________________________________________
Het initiatief voor het organiseren van de himmeldei lag deze keer
bij de Fûgelwacht. Op vrijdagmiddag 10 april trokken 7 groepjes
leerlingen met hun begeleiders erop uit. Leerlingen van groep 8
van de beide basisscholen hebben de omgeving van
Drachtstercompagnie weer zwerfvuil vrij gemaakt. En niet alleen de
omgeving, ook de kom van het dorp heeft een beurt gekregen.
Door het dragen van gekleurde hesjes, gepaard met het
enthousiasme van de leerlingen was het een fleurig geheel. En
fanatiek dat ze waren. Wat ligt er dan een troep mensen. Gelukkig
zijn er in het dorp ook mensen die tussendoor “hun“ berm
schoonhouden. En dat is een goede zaak. Wat ons opviel dat wij
toch nog weggewaaide plasticzakken uit de Feart hebben gevist.
Eigenlijk moest dat niet nodig zijn. En wat hadden we er fantastisch
weer bij. Bij het café konden we mooi zittend in het zonnetje deze
middag afsluiten. Wij kregen de belofte van de leerlingen dat zij
later nooit troep in de berm zouden gooien! Kijk dat schiet op om je
omgeving schoon te houden. Het gaat tenslotte om bewustwording. Jongelui van de Skûle en de Wyngert , heel erg bedankt
voor jullie medewerking. En niet te vergeten de ouders en
pensionado’s die ook deze keer weer met volle overgave hun
medewerking hebben verleend. Bedankt! Ek wolle we de beide
mannen net ferjitte dy’t de middei fêstleinen op foto en fideo. Dat
jout altyd wer in ekstra dimînsje oan it gehiel.
Út namme fan de Fûgelwacht: Sietse Wijbenga.

Foto's: Jan Eijer

Ingezonden
Benefietconcert tbv Alpe d’HuZes
Zaterdag 28 maart was het dan zover, ons benefietconcert t.b.v.
Alpe d’Huzes. Het was best spannend, zouden er wel mensen
komen, rond 21.00 uur kwamen de eerste gasten binnenwandelen
en rond 22.00 uur werd het lekker druk.
De muzikanten wisselden elkaar af. Johan Mud begon, gevolgd
door Michiel en Pieter Veenstra en daarna kwam de band Pasted
Copies. De zaal werd steeds voller. Rond 23.00 uur hebben we de
aftrap van de veiling t.b.v. Alpe d’Huzes gedaan, zo werd er een
kappersbon, een heerlijke paaskoek, een voorjaarsmandje en een
dinerbon geveild.
Na deze ronde kwamen de muzikanten weer, de sfeer kwam er nu
goed in. Rond 02.00 uur ’s nachts kwam er een einde aan deze
geslaagde avond.
Graag willen we iedereen nogmaals bedanken voor hun bijdrage.
Geert en Tineke voor het beschikbaar stellen van de zaal en het
delen van de omzet. Johan Mud en Meindert Postma met MP
Events, met het opzetten en ondersteunen van het geheel, de
dames achter de bar die belangeloos bardienst draaiden, Jose,
Darinee en Geke en natuurlijk de muzikanten, Pieter en Michiel
Veenstra, Pasted Copies en Johan Mud.
Niet te vergeten iedereen die even of wat langer is geweest om
ons te steunen in de strijd tegen Kanker. Wij hebben het leuk
gehad, hopelijk jullie ook.
Mocht je niet geweest zijn maar ons wel willen steunen dan kunnen
jullie dat doen via de site:
www.deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl (zoek op team TFS).
Maar jullie mogen ons ook gewoon geld geven/brengen dan
zorgen wij dat het op de goede rekening komt.
In de volgende Barte zullen wij verslag doen van onze deelname
aan de Alpe d’Huzes, waar opgeven geen optie is in strijd tegen
kanker.
Pieter, Jacob, Antje en Annemiek

Ingezonden
Vrijdag 29 mei rommelmarkt ten bate van ons zusterdorp Cernatal
de Sus in Roemenië.
Beste Kompenijsters,
Schrijft u het alvast in uw agenda? Op 29 mei houden we voor de
25ste keer onze jaarlijkse rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan hulpgoederen voor de allerarmsten in ons
zusterdorp Cernatal de Sus.
U ontvangt binnenkort nog een flyer, maar we willen u nu alvast
vragen of u nette, verkoopbare spulletjes die u niet meer gebruikt,
in wilt leveren voor de verkoop op de rommelmarkt. U kunt deze
brengen bij Melle Sijtsema aan de Goudberch, maar we kunnen ze
ook bij u ophalen.
Bel dan even met:
Foppe Bosma (341282) of Johan Vlietstra (3425 96).
Alvast hartelijk dank, en tot ziens op 29 mei, kerkplein aan de
Smidswei vanaf 11.00 uur.
Het bestuur.

Ingezonden
Onze hartelijke dank aan allen die hebben meegeholpen voor het
sparen van DE punten.
De verloting ten bate van de renovatie van de Nije Kompe heeft
het mooie bedrag van € 385,00 opgebracht.
Bestuur en leden Vrouwenvereniging.

Ingezonden
Collecte ZOA Hulp Hoop Herstel
Als mensen door oorlog of een natuurramp alles kwijt zijn, biedt ZOA
Hulp. In zo'n situatie van wanhoop dragen we bij aan een nieuw
perspectief van Hoop . Samen met de getroffen gemeenschappen
werken we aan Herstel
totdat zij weer in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. Bij dit alles is het christelijk
geloof onze motivatie.
We werken in vijftien landen, waaronder Liberia, Ethiopië en de
Filipijnen.
De collecte voor ZOA Hulp Hoop Herstel heeft het mooie bedrag
van € 693,25 opgebracht.
Namens ZOA hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de collecte
en natuurlijk alle collectanten bedankt voor jullie inzet!
Zanny de Boer.

Ingezonden
Beste Kompenijsters,
Wy binne ferhûze nei Drachten. Nei mear as 26 jier tige nei't sin yn 'e
Kompenije wenne te hawwen, wie it om reden fan sûnens better
dat wy nei in flat yn Drachten geane. Wy sille de Kompenije misse,
mar as je op leeftiid komme moat men wol maatregels nimme om
op in ferantwurde wize fierder gean te kinnen. Dat is no by ús it
gefal. Us tank foar de noflike omgong mei ús en wy winskje elts it
allerbêste.
Hjirby sizze wy alle lidmaatskippen op.
Us nije adres is: Berglaan 16/78
9203EG Drachten
It telefoannumer bliuwt 0512-785297
Jaap en Tietie Hoekstra

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

Deuren Oudheidskamer Drachtstercompagnie weer geopend
Vanaf 25 april 2015 zijn de deuren van de Oudheidskamer aan de
Fallaetswei op nr. 17 weer geopend. Tot 1 oktober 2015 is het,
behalve op zondag, dagelijks mogelijk de Oudheidskamer van
10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.
Deze openingstijden gelden ook voor de Koffie- en Theeschenkerij
die verzorgd wordt door Zorgboerderij It Fallaet. In en om de
Oudheidskamer is er gelegenheid om met niet te grote groepen
bijv. een verjaardag of een familiefeest te houden( dit is wel
mogelijk op zondag).
De Oudheidskamer ligt aan een fietsroute om en door het dorp.
Deze fietsroute is verkrijgbaar in de Oudheidskamer.
Wanneer u met een groep wilt komen, dan eerst graag even
contact opnemen met Ria Roosendaal van de Zorgboerderij (0512340846).
Zorgboerderij It Fallaet

St. Oudheidskamer Dr. Compagnie

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

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
Expositie
Oarloch yn
Drachtster Kompenije
“Klein Jeruzalem” en
omkriten

Zaterdag 18 en zondag 19 april jl. was er een expositie over de
oarloch yn Drachtster Kompenije en Omkriten.
De tentoonstelling werd geopend door Corry Winter / Sara Gobitz
nadat zij een kleine toespraak had gehouden. Corry Winter heeft
van 1942 tot en met 1945 ondergedoken gezeten bij Juffer G. van
Koten.
Er was veel fotomateriaal omtrent Trimunt, de Terroristenhoeve,
verzetstrijders en piloten en nog veel meer wat betrekking had op
Drachtster Compagnie. Je kon zo een beeld schetsen van wat er
allemaal in de oorlog in en rond Drachtster Compagnie gebeurd
was.
Tevens was het geheel nog aangekleed met veel materiaal zoals
een replica van de bommenwerper die in Drachtster Compagnie is
neergestort, bevrijdingsspullen, enz. Ook waren er vele verhalen
van oude dorpsbewoners te lezen en was er een beeldpresentatie
van Corry Winter.

Op deze beide dagen zijn in totaal zo’n 450 bezoekers geweest,
waar de HKDK erg trots op mag zijn. De reacties van de bezoekers
waren zeer lovend. Mocht u de expositie hebben gemist dan kunt u
deze in klein verband nog eens komen bewonderen in de
Oudheidskamer.

Foto boven: Tseard Jager geeft uitleg aan een groepje kinderen.
Foto onder: Belangstellenden bij het paneel 'Dodenherdenking'.

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

HISTORIE

Onze commissie heeft in de korte tijd van haar bestaan al diverse
activiteiten ontplooid. Denk maar aan de tentoonstellingen, het
samenstellen van het prachtige boek over Nakke en de stichting
en inrichting van een oudheidskamer. Wij zijn erg geïnteresseerd in
de historie van ons dorp en onze doelstelling is ook om daarvan
zoveel mogelijk vast te leggen. Het meeste van wat u de
afgelopen jaren bij ons heeft ingeleverd vindt u terug in de
oudheidskamer. Maar er is ongetwijfeld nog meer historisch
materiaal in uw bezit. Te denken valt aan oude foto's,
documenten, brieven, notariële akten, stamboomgegevens,
krantenknipsels, rouwadvertenties, boeken en allerlei andere zaken,
digitaal of op papier. Wanneer u hiervan afstand wilt doen en wij
het interessant materiaal vinden, kunt u het afstaan aan onze
commissie. Het wordt dan opgenomen en zorgvuldig bewaard in
ons archief of het wordt tentoongesteld in de oudheidskamer.
INLOOPAVONDEN
Met ingang van mei gaan wij nu ook een aantal inloopavonden
houden. Op zo’n avond kunt u materiaal inleveren, maar u kunt het
ook door ons laten beoordelen. Zo willen wij bijvoorbeeld graag uw
oude familiefoto’s scannen, zodat u de originelen meteen weer
mee terug kunt nemen als u dat wilt. We willen graag met u
proberen te achterhalen wanneer de foto werd gemaakt, waar
het precies is in ons dorp, welke personen op de foto staan en
meer van die bijzonderheden. Wij zijn ook van plan om op zo’n
inloopavond met enige regelmaat een tentoonstelling te
organiseren of een film- of diapresentatie te verzorgen. Daarover
zullen wij u tijdig informeren.

Dit jaar zal de HKDK op donderdag 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september
en 1 oktober, steeds de eerste donderdag van de maand, ‘s
avonds van 19.30 tot 21.30 uur zitting houden in de Oudheidskamer
aan de Fallaetswei nr.17. Wij nodigen u graag uit om te komen; de
toegang is gratis en u krijgt koffie of thee aangeboden.
Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl
Inlichtingen: T. Jager 06-51042692

Vrijdagochtend 24 april j.l. werden voor de 2e keer de Koningsspelen
gehouden voor de kinderen van onze beide dorpsscholen. Mede
dankzij de inzet van veel ouders, k.v. TFS, v.v. TFS, de kinderen en
natuurlijk het mooie weer, werd het weer een gezellige en
ongedwongen happening. Na een heerlijk ontbijt op school en het

opvoeren van de Koningsdans, trokken 2 lange rijen kinderen naar
het sportterrein, waar voor de onderbouw en de bovenbouw 2
parcours waren uitgezet met eenvoudige spelletjes, want de
ervaring leert dat het allemaal niet zo spectaculair hoeft te zijn.
Geen winnaars, maar samen plezier maken en sporten stond
voorop! Bedankt allemaal!
Namens beide scholen, Michèl Houwen.

Foto's: Mindert Kats.

Wolkom
Op de Alde wei nr. 15 wennet no Sarita Dreijer mei har dochterke
Mary-Ann fan trije jier.
Sarita komt oarspronkelik út Tilburg en giet nei de Bakkers- en
Banketoplieding.
Op de Feart nr. 7 wenje no Evert en Patricia Bergsma mei
harren dochterke Daniëlle fan twa jier.
Hja wenje hjir tydlik, se hawwe harren apartemint ferkocht
en sykje in frijsteand keaphûs. Yn Drachten as… yn elts gefal mei in
grutte tún. Evert is ZZP-er yn de evenemententechnyk en
frachtweinsjauffeur. Patricia is mediator en docht ûnder oaren
relaasje herstelbemiddeling.

“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
Op 31 maart heeft de jeugd gespeeld bij de broodmaaltijd die
georganiseerd was door de Diaconie. Voor Jardi en Djurre was het
de eerste keer dat ze voor publiek speelden. Erg spannend. Het
werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. En ook de jeugd
vond het prachtig. Of, zoals een jeugdlid het uitdrukte :”it is hiel leuk
om foar âlderen te spyljen, want dan krije wij altyd wat lekkers” !
En er was ook nog drinken voor de jeugd.
Eerste Paasdag klonken onze klanken weer in de kerk bij het
begeleiden van de kerkdienst. Vooral in die dienst passen de
klanken van een brassband heel goed bij het karakter van de
dienst. En daarom is het heel mooi om een bijdrage aan zo’n dienst
te mogen leveren.
Op 11 april hebben Tija, Jelmer en Jan Jille meegedaan aan het
Spavo 4 Kids in Surhuisterveen. Dat was een heel leerzame en leuke
morgen voor jeugdige muzikanten. Wat ze hebben geleerd
hebben ze aan het eind van de morgen laten horen aan veel
toeschouwers. Ook Omrop Fryslân kwam nog een kijkje nemen. Het
klonk heel erg goed.
Op 18 april hadden we een studiemiddag voor ons concert
Halleluja plays Pop. Een concert dat we op 25 april houden, met
zangeres Nynke Nicolai, DJ Pieter Postma en ook onze eigen jeugd
heeft daarin een aandeel. In de volgende Barte vindt u daarvan
een verslag.
Koffieconcert met verzoeknummers.
Op 14 juni geven wij na de kerkdienst weer een koffieconcert in De
Nije Kompe. U kunt dus genieten van de muziek en van de koffie. Bij
het koffieconcert vorig jaar werd door één van de aanwezigen

aan ons verzocht het prachtige nummer Halleluja te spelen en
daar hebben we graag aan voldaan. We hebben dat recent met
Pasen ook weer gespeeld. Wij willen u graag de gelegenheid
geven om voor het koffieconcert een verzoeknummer aan te
vragen. Als we de muziek hebben dan zullen we proberen zo veel
mogelijk aan uw verzoek te voldoen. We hebben in elk geval de
muziek van alle liederen uit het oude Liedboek. Maar daarnaast
hebben we nog een kast vol prachtige muziek. U zult er begrip voor
hebben dat we, als er veel verzoeken binnen komen, niet aan alle
verzoeken kunnen voldoen. De tijd is beperkt en we proberen de
verzoeken in te bouwen in ons eigen programma. Maar we gaan
er wel zoveel mogelijk rekening mee houden.
U kunt uw verzoek doorgeven via info@brassbandhalleluja.nl.
Wellicht is het nummer of het lied dat u graag wilt horen onderdeel
van een groter muziekstuk. Ook dan zullen we proberen het aan u
te laten horen. Dus aarzel niet en vraag het aan. Samen met u
komen we dan ongetwijfeld tot een heel mooi koffieconcert.
Wij kijken er al vast naar uit.
Brassband Halleluja.

Wielercomité Drachtstercompagnie
Pinkstermaandag 25 mei 2015
District kampioenschap wielrennen
Hallo dorpsgenoten,
Op pinkstermaandag 25 mei a.s. organiseren we als wielercomité
het district kampioenschap Noord. We verwachten deze dag
ongeveer 400 wielrenners/sters uit de noordelijke provincies aan de
start.
Programma
09:00 Nieuwelingen heren en meisjes en junioren vrouwen
10:45 Junioren heren en elite & beloften vrouwen
13:15 Elite & beloften mannen (met o.a. plaatselijk
favoriet Fokke Postma)
15:45 Amateurs, Masters en sportklasse mannen

Verkeersmaatregelen
Het parcours loopt dit jaar via de Smidswei, stukje Alde Wei,
It Heechfean, stukje Tsjerkebuorren, de Feart, de Knobben, de
Dammen en de Fallaetswei. De start/finish is op de Smidswei ter
hoogte van de kerk. Vanaf 7.00 uur willen we het parcours, inclusief
de parkeerhavens, graag autovrij hebben. Tussen 8.30 en 18.00 uur
is het parcours volledig afgesloten. Dit i.v.m. de vele categorieën
die gelijktijdig op het parcours aanwezig zijn. Gediplomeerde
verkeersregelaars, welke op alle hoeken en zijwegen van het
parcours staan, zorgen er voor dat er geen vreemde auto’s e.d. op
het parcours komen. Bewoners langs de route en uit de woonwijken
kunnen tijdens de wedstrijden onder begeleiding van onze mobiele
verkeersregelaars het dorp verlaten. Nader bericht hierover volgt in
de folder welke een week voor de wedstrijd huis aan huis wordt
verspreid.
Activiteiten naast het wielrennen
Dit jaar hebben we in samenwerking met Geert en Tineke een
terras langs het parcours. Op het terras aan de Alde Wei zijn een
hapje en drankje verkrijgbaar. Als wielercomité proberen we deze
dag een “straatorkest” te contracteren. Dit om rondom het
parcours een gezellige sfeer te creëren.
Sponsors district kampioenschap
Autoland van der Brug Drachten, Relco Europe B.V. Drachten, de
NAM, Buro Schaaf Sneek, woninginrichting Slump & Bos, de
Rabobank, Hertel Drachten, Auto Oostra Surhuisterveen, AEM
hekwerken Drachten, AJ Catering Drachten, PAS mestopslag
systemen, bloemen en decoraties Naturel Surhuisterveen, Optrek
Burgum, transportbedrijf Combex Eastermar, Café Aans ( Geert &
Tineke), kapsalon Marianne Houtigehage, loonbedrijf J. Nijboer,
voegbedrijf Postma & Nijboer, partybemiddeling Jan v.d. Veen,
kapsalon
Erica,
Noord
Scooters
Drachten,
Bosma
Handelsonderneming, Plaatselijk Belang, bestratingbedrijf Spoelstra
& Nijboer, Quality Horses, Bou-mar, Profile Egberts fietsspecialist,
Qviv Video Producties Heerenveen, Mini kraanverhuur J.W. Kats,
Weet Electro Techniek en Mathilda Fashion Surhuisterveen. Mede
door hun is deze wedstrijd mogelijk gemaakt. Hiervoor onze dank!

Informatie
Uitgebreide informatie m.b.t. ons wielergebeuren en sponsors staat
op onze actuele website: www.omloopvandekompenije.tk Op de
site staan ook de foto’s van voorgaande wielerwedstrijden in ons
dorp, inclusief die van onze ATB toertocht van 12 april jl.
Het organiserende wielercomité bestaat uit Harry de Meer, Esther
Hozeman, Doede v.d. Bij, Pieter Straatsma en Sjoukje & Pieter
Postma. Voor vragen m.b.t. het Kompenijster wielergebeuren kunt u
te allen tijde contact met hun opnemen.
Namens het wielercomité, Pieter Postma (voorzitter)
Imerwijk 5, 9222 NX Drachtstercompagnie (tel. 06-22805296)

Mei Inoar Ien
It toanieljier sit der wer op.
Yn septimber binne we start mei sa’n 40 repetysjes foar it stik “In
goede freon en kollega”.
Wat ha we in wille hân op alle repetysje jûnen ûnder lieding fan
Gauke en jim ha net minder wille hân op de útfierings yn jannewaris
en begjin febrewaris.
De seal wie beide jûnen moai beset en nei de útfiering binne de
fuotten aardich fan de dûnsflier west. Yn febrewaris en maart ha
we noch 2 útkeapen hân by de Fryske Krite yn Drachten en by de
kulturele kommisje yn De Rottefalle.
In soad minsken ha dus genietsje kint en dat jildt ek foar de spilers.
Trochdat der dit jier wer in revu opfiert wurdt by it doarpsfeest, is der
dit jier gjin kofjejûn.
Dus de boekjes gean yn de kast en wy hoopje it oare winterskoft
wer in stik te finen, wêr’t we jim wer in noflike jûn besoargje kinne.
Oant it oare toanieljier!

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Op woensdag 15 april 2015 hadden we onze jaarvergadering in
Café Aans waarbij 21 leden aanwezig waren. Na de pauze
hadden we als gastspreker Henk Schreiber van Twenthe
Uitvaartverzekering die ons alles vertelde over het verzekeren van
de bijkomende kosten bij een uitvaart. Dit zijn de kosten exclusief
de vergoeding van maximaal € 500,00 die de leden van de
vereniging ontvangen.
Voor de pauze werd door onze penningmeesters een besluit van
de vergadering gevraagd m.b.t. de mensen die dubbele
contributie, c.q. grafrechten betalen. De penningmeesters hebben
de betrokkenen meerdere keren gevraagd hun “oude”
automatische periodieke overboeking bij de bank stop te zetten.
Desondanks zijn er leden die nog steeds dubbel betalen. De
vergadering besluit vanaf heden de dubbele betaling als gift aan
de vereniging te zien. Dit betekent dat de penningmeesters de
dubbel betaalde bedragen vanaf nu niet meer op eigen initiatief
terug betalen. De desbetreffende leden zullen zelf in actie moeten
komen.
Vanuit de vergadering kwam in de rondvraag een opmerking over
losse voorwerpen op- en naast de graven. Het verzoek is om dit
met zijn allen zoveel mogelijk te voorkomen. Onlangs werd namelijk
een van onze vrijwilligers tijdens het grasmaaien geraakt door een
stuk glas wat in het gras naast een graf lag. Gelukkig liep dit goed
af voor de betrokkene, het had veel erger gekund!
Het totale verslag van de vergadering is binnenkort te vinden op
onze website www.dledrachtstercompagnie.nl. Hier vindt u ook
verdere informatie van onze vereniging.
Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Bode: Hiltsje van der Brug
Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar)
Namens het bestuur, Pieter Postma.

Voetbalvereniging T.F.S.

________________________________________________________________________________

De seniorenafdeling van de voetbalvereniging bestaat op dit
moment uit twee seniorenteams en een team 40+ (zevental). De
beide seniorenteams spelen hun wedstrijden op de zaterdag en
zitten beide in de vijfde klasse. Op dit moment gaat het tweede
team aan de leiding, m.a.w. de kans bestaat dat we aan het einde
van de competitie een kampioen in ons midden hebben. Dat zou
mooi zijn voor de vereniging. Wat betreft het komende seizoen
hebben we het contract met de huidige trainer, Dries Schievink,
met een jaar verlengd. Met de hulp van spelers, leiders en trainer
hopen we het komende seizoen weer met twee teams aan de
competitie deel te kunnen nemen.
Wat betreft de voetbalvereniging staan er voor de komende
weken een aantal activiteiten op het programma.
Op vrijdag 29 mei a.s. is het 2de veteranentoernooi (zeven tegen
zeven) van de Kompenije. Meerdere teams uit de omgeving
strijden met de twee Kompenijster teams om de wisselbeker. Het
toernooi begint om 19.30 uur. De prijsuitreiking is na afloop in ons
clubhuis. Dit in samenwerking met Music PP.

2de veteranentoernooi van de Kompenije
Voetbal 7 tegen 7 met deelnemende teams uit o.a.
Marum, Ureterp, Drachten en Opeinde.
Vrijdag 29 mei a.s.
Aanvang 19.30 uur
Sportpark ’t Trefpunt
Na afloop Music. P.P. met het programma
“Goud van oud”
Verder staat er op vrijdag 5 juni een jeugdactiviteit gepland met
o.a. een demonstratie boksen. Dit is dan tevens de afsluiting van
het huidige seizoen.
Voor meer informatie m.b.t. onze vereniging kunt u terecht op onze
website: www.vv-tfs.nl Met Linda van der Meer als contactpersoon

proberen we de website up to date te houden. Standen e.d. zijn te
zien op de beeldkrant in ons clubhuis. Deze worden wekelijks
bijgewerkt door Tommi Leander.
Namens het bestuur, Pieter Postma
Al sinds een aantal jaren trainen een aantal oud-voetballers van
T.F.S. op de vrijdagavond. Eerst was het een klein groepje maar
tegenwoordig zijn het een man of vijftien. Na afloop van de
training is het dan altijd even gezellig nazitten in ons clubhuis.
Naast het trainen neemt men ook regelmatig deel aan de
veteranentoernooien bij de omliggende verenigingen. Vorig jaar
organiseerde men ook zelf een toernooi: het 1ste veteranentoernooi
van de Kompenije. Winnaar van het toernooi werd ons eigen T.F.S.
Na afloop was het groot feest in ons clubhuis.
Nu is het wederom de beurt aan de veteranen van T.F.S. om een
toernooi te organiseren. Dit op vrijdag 29 mei a.s.
Namens de activiteitencommissie wil ik hierbij iedereen uitnodigen
onze veteranen aan te moedigen. Na afloop proberen we er met
zijn allen weer een mooi voetbalfeest van te maken. Dit met een
aantal lieftallige gastvrouwen achter de bar!
Pieter Postma .

www.sfkdrachtstercompagnie.nl
info@sfkdrachtstercompagnie.nl
twitter: @SFKDraComp
Na 31 jaar komt er een einde aan het volleyballen in
Drachtstercompagnie. Al jaren is het hangen en wurgen om een
team op de been te houden. In januari is het gezamenlijke besluit
genomen om het volleyballen in Drachtstercompagnie aan het
einde van dit seizoen op te heffen.
De dames gaan de rest van dit seizoen bij Wêz Handich trainen om
te kijken of daar een klik is met de rest van deze vereniging. Mocht
deze klik er zijn dan zullen ze overgaan naar Wêz Handich en vanaf
volgend seizoen bij die vereniging spelen.
Donderdag 16 april hebben de dames hun laatste competitiewedstrijd gespeeld. Door het terugtrekken van het team voor het

volgende seizoen was er geen sprake meer van degradatie. Vanaf
februari hebben de dames vrijuit kunnen spelen.
Aardigheidjes voor degene die van statistieken houden:
In 31 jaar 10 trainers: De langst zittende zeven jaar Dinie van der
Veen, het kortste Charles Kaanen: hij kwam te overlijden voordat hij
ook maar één training had gegeven. Ook Dinie van der Veen is ons
helaas al op veel te jonge leeftijd ontvallen
Drie moeder/dochter combinaties in één team, Lyan en Karin, Ypie
en Minke, Aukje en Richtsje.
Langst lid: Minke op de voet gevolgd door Richtsje.
Eén rode kaart: In Burgum voor Hennie van der Vee.
Het laatste team:

Mocht je geïnteresseerd zijn in een proefles van één van onze vele
andere disciplines, kijk dan op onze website of kijk op onze
facebookpagina, mailen mag ook:
info@sfkdrachtstercompagnie.nl

Fûgelwacht
Nijs fan de Fûgelwacht Drachtster Kompenije e.o.
Wy hawwe in moaie Natuerjûn hawn. Dat koe ek net oars mei
Johan de Jong as sprekker.
In pear puntsjes dy’t ik jimme noch efkes trochjaan moat:
*Oersjoch fan it oantal nêsten fan greidefûgels fûn yn 2013 en 2014.
Ljip (kievit)
Strânljip (scholekster)
Tsjirk (tureluur)
Skries (grutto)

2013
28
22
4
2

2014
42
15
11
2

No wie der fansels ek predaasje. Fan de 70 nêsten yn 2014 wis 9.
Yn 2014 binne der yn totaal mear nêsten registrearre.
Soks kin ferskillende oarsaken hawwe, mar as wy optimistysk tinke,
dan nimt it oantal greidefûgels ta!
Aquazoo.
Ferline jier hawwe alle leden mei in mailadres, in oanbod van
Aquazoo krigen. Mar no is Aqazoo oernaam troch Libéma.
Wa hat deikaarten foar Aquazoo besteld? Dizzen kinne noch oan’t
30 april 2015 brûkt wurde! Jo kinne se ek omruilje, sjoch op
www.aquazoo.nl
Binne jo lid fan de fûgelwacht en ha jo belangstelling foar in
koartingskaart? Mail dan nei fugelw@gmail.com (sûnder kapke dus)
Einekoerflechtsje.
By genôch belangstelling, kinne wy jimme in kursus koerflechtsjen
oanbiede.

Dit sil dan heve yn oktober, yn de skiepskooi yn Bakkefean. Jan
Falkema wol ús dan wol les jaan. It duorret in hele dei, fan moarns
10 oan’t 4 oere ta. Sels in brochje meinimme.
Jo komme dan thús mei in eigen koer! Kin elts soks dwaan? No
allinne moat je al kracht yn de hânnen hawwe. De kosten binne
€ 25,-, mar leden fan it Fryske Gea krije € 5,- koarting, binne jo ek lid
fan de Fûgelwacht dan krije jo : “stapelkoarting” , nochris € 5,De kursus wurdt jûn op saterdei, mar ek troch de wike.
Liket it jo wat ta? Opjefte kin oan’t 1 july, troch in mailtsje te stjoeren
nei:
fugelw@gmail.com as jo skilje 303038.
Wol efkes de foarkar melde: troch de wike as op saterdei.
Bestjoerslid!!
It wie in poepetoer om in bestjoerslid te finen, mar…..Ryco
Paulusma hat him beskikber steld as haadneisoarch en besjoerslid!
No der binne wy fansels tige wiis mei. In man fan de praktyk, want
hy is sels neisoarger. No witte wy ek wol dat soks troch de leden
goedkard wurde moat…Mar dat moat dan mar takommende
ledengearkomst.

Ingezonden
Kollekte Hartstichting 2015
De lânlike Hartwike mei de kollekte fan de
Hartstichting wie fan’t jier fan 5 oant en mei
11 april. Sa’n 60.000 frijwilligers binne dan yn
it hiele lân foar de Hartstichting op paad.
De kollekte yn ’e Kompenije hat € 607,40
oplevere.
Kompenijsters en kollektanten, tige betank
foar jim help en ynset!
Corry van der Vee.

______________
Corinne de Boer,
11 jier, wennet op de
Fallaetswei 13.
Mei wa wennest hjirre?
Mei heit en mem en myn
suskes Minke, Tjitske en
Finnie.
Ha jimme ek hûsdieren?
Wy ha in hûn en twa katten
en in knyn en myn sus hat in
pony en ik ek.
Wat is dyn leafste bist?
Meie it ek twa wêze? Dan
binne it Golden Lady en
Sidora, dy ponys binne like
leaf!
Wer giest nei skoalle?
Nei de Wyngert en ik sit yn groep 8.
Wat is dyn moaiste fak?
Gymnastyk. No ja, rekkenje en spelling is ek wol leuk.

Wat foar iten hasto it leafst?
Pankoeken mei sjerp en pûdersûker.
Wat binne dyn hobbys?
Hynderride, kuorkebalje, turnje, toeterje, trampolinespringe en
sjonge.
Wat wolst skielk ?
Boerinne wurde liket my wol moai, foaral fan kij en hynders.
Bist ek ferliefd?
Nee.
Wat fynst moai oan dyn keamer?
It útsjoch, as de hopkes yn it lân rinne.
Oer tsien jier…hoe tinkst dat dyn libben der dan útsjocht?
No, dan lear ik noch.

Wolst do ek wol ris mei dwaan?
Jouw dy op by Dyke en miskien sjogge wy dy wol yn de nije Barte!
Samen met Alize Stienstra las Corinne tijdens de Dodenherdenking
het gedicht 'Gesloten deur' voor (Red.).

Agenda PKN tot en met september 2015
_____________________________________________
24 mei,

9:30 uur:

31 mei,

9:30 uur:

7 juni,

9:30 uur:

7 juni,

19:30 uur:

14 juni,
21 juni,

9:30 uur:
9:30 uur:

28 juni,

9:30 uur:

5 juli,
12 juli,

9:30 uur:
9:30 uur:

19 juli,
26 juli,
2 augustus,
9 augustus,

9:30 uur:
9:30 uur:
9:30 uur:
9:30 uur:

16 augustus, 9:30 uur:
23 augustus, 9:30 uur:
30 augustus, 11:00 uur
6 september, 9:30 uur:
13 september, 9:30 uur:
20 september, 9:30 uur:
27 september, 9:30 uur:

Eerste Pinksterdag door ds. J.A. van der
Veen-Bosgra
Heilig Avondmaal door mw. ds. R. van
Gulik-Renooy, Drachten
Slotzondag door ds. J.A. van der VeenBosgra
Boerengospel bij Bijma op Goudberch 2
door ds. G. Bruinsma, Frieschepalen
Kerkdienst door Ebele van der Veen
Evangelisatie dienst door ds. J.A. van der
Veen-Bosgra
Kerkdienst door ds. J.A. van der VeenBosgra
Kerkdienst door Petra Nicolai
Kerkdienst door mw. A. Oppewal,
Drachten
Kerkdienst door Jeltsje Elzinga-Bakker
Kerkdienst door ds. G. Schoonheim
Kerkdienst door Sietse Wijbenga
Kerkdienst door ds. G. Postma,
Wâlterswâld
Kerkdienst door ds. J.A. van der VeenBosgra
Kerkdienst door Henk Bijma
Tentdienst i.v.m. dorpsfeest door ds. J.A.
van der Veen-Bosgra
Kerkdienst door Ruurd Verbeek
Startzondag door ds. J.A. van der VeenBosgra
Kerkdienst door Petra Nicolai
Heilig Avondmaal door ds. J.A. van der
Veen-Bosgra

