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vóór 19 oktober bij:
Michèl Houwen, it Heechfean 12
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Grutte Steffen seit :

"It ljocht is út, it feest is dien,
mar de Kompenije hat wer model stien!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
15 septimber
09.30 oere
24 septimber
19.45 oere

Wat?
Kofjemoarn
Rayonstartjûn yn
Surhústerfean
Cabaretprogramma
‘Tetsje van toen’

Wie?
CPB
Plattelandsvrouwen
CPB
Plattelandsvrouwen

1 oktober
14.00 uur

Reisverslag Nieuw
Zeeland
Door Elly van Dijk

Ouderensoos

15 oktober
19.30 oere
16 oktober

Ds. Glashouwer:
kristlike ethyk
Filmavond
Groep 1 t/m 4:13.30-15.30
Groep 5 t/m 8: 18.30-21.00
Optreden Piipegealtsjes
Uit Rottevalle
Spokentocht
Sinterklaasintocht

CPB
Plattelandsvrouwen
JAC

Kerstbiljarttoernooi
(opgave bij Aalzen/
Geert-Willem).
Regionaal
driebandentoernooi
(opgave bij het bestuur).
Oudejaarsbingo
Groep 1 t/m 8

Krijt uw Topje

5 november
14.00 uur
7 november
21 november
13.30 uur
't Gebouke
17+18 december
19.00 uur
Café Aans
20 december
Ca. 10.30 uur
Café Aans
30 december
18.30-20.00 uur
't Gebouke

Ouderensoos
JAC
JAC

Krijt uw Topje
JAC

Van de redactie
 Verenigingen, graag jullie aandacht: Het is niet de bedoeling
om een complete jaaragenda in de agenda op te nemen.
Meerdere data kun je beter als 'Ingezonden' kopij insturen.
 Wij zijn ons er van bewust dat de Barte maar 5x per jaar
verschijnt, maar wellicht is het raadzaam na te gaan of het
wenselijk is kopij van 3, 4 maanden oud nog in te sturen....
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
November (134)
Januari 2016 (135)
Maart (136)
Mei (137)
September (138)

Kopij inleveren
19 oktober
21 december
22 februari
18 april
22 augustus

Verschijnt
7 november
9 januari
12 maart
7 mei
10 september

In Memoriam: Hans de Jong
Gelukkig heb ik nog afscheid kunnen
nemen. Op een zaterdagavond zaten
Gaatstke en ik aan zijn bed en zeiden
dat hij 'er eigenlijk nog zo goed uit zag'.
Uiteindelijk bleek het nog een kwestie
van dagen te zijn. Hans en zijn familie
hadden er vrede mee. Hij heeft geen
pijn geleden en is rustig gestorven.
Op 4 augustus jl. overleed na een kort
ziekbed, Hans de Jong op 78-jarige
leeftijd. Hans was mede-oprichter van de Barte en
hoofdredacteur voor maar liefst 25 jaar.
Een man met een uitgesproken mening en vol idealen
over de Kompenije (denk maar eens aan de
oudheidkamer) en dus ook de Barte. "Het moet een blad
worden vóór en dóór de Kompenijsters, met veel humor
en foto's".
Hans en de Barte waren één. Verspreiding, contacten
met adverteerders, financiën, hij deed het allemaal. In het
begin hadden we nog wel eens een vergadering, maar
Hans was niet zo'n prater en later lag er meestal een
(hergebruikte) envelop in de brievenbus, daarin een
briefje met wat data, vaak een stukje geschiedenis en
enkele bijzonderheden. Meestal zat er ook een foto bij.
De laatste jaren moest Hans steeds meer taken afstaan.
Het hoofd wilde nog zo graag, maar het lichaam werkte
niet mee.
De Kompenije is een markante inwoner kwijt.
Bedankt Hans, Michèl.

Plaatselijk Belang
De fakânsje is foarby en it doarpsfeest leit ek al wer achter ús, dat
allegear mar wer gewoan oan it wurk. Wat in doarpsfeest hienen
wy trouwes. Fersierde strjitten en buurten mei in protte fantasy! In
imposante optocht fan fersierde weinen, losrinners en oare
kombinaesjes. En gesellich dat it wie by de seiskamp en by it
strjittheater yn de buorren. En wat in folk kaam oeral op ôf. Net te
ferjitten de Revue. In tinte fol mei entûsjaste minsken. En as wy it
boadskip fan de revue goed begripe dan binne der in bulte kânsen
en moochlikheden foar de Kompenije. Miskien is it wol sa dat de
revue mear losmakket yn it doarp as in stikje yn de Barte. De oare
aktiviteiten sil fêst ek mooi west ha, ik ha net oeral west. It is súver
wennen om wer mei beide fuotten op de grûn te stean. Mar hawar
de kop derfoar, oer trije jier mar wer ris sjen. En noch in gelok dat
we faker fakânsje as doarpsfeest hawwe.
Andere zaken: Verkeer.
Inmiddels zijn er een soort van verkeersdrempels aangelegd bij it
Noorderend, de Klamersreed en de Warrebosk. Opmerkelijk is hier
dat de kruising bij de Klamersreed oók is voorzien van een drempel.
Dat lag aanvankelijk niet in de planning. Kennelijk hebben de
opmerkingen die PB ten aanzien van deze kruising gemaakt heeft
toch effect gehad. De aangebrachte drempels staan in verband
met de invoering van de verkeersregel dat brommers op de rijbaan
van de Folgersterlaan zich moeten verplaatsen en dat de
voorrangsregel van fietspad en zijwegen van de Folgersterlaan is
veranderd: verkeer van rechts heeft nu altijd voorrang.
Intussen blijven we nog in afwachting van de meetresultaten van
de verkeersbewegingen bij binnenkomen van het dorp ter hoogte
van het schelpenpad aan de Smidswei.
De winkel.
Het was een poosje stil rondom het voortbestaan van de winkel.
Maar ik meen dat het zelfs in de feestweek was dat bekend werd
dat de winkel een doorstart gaat beleven met andere eigenaren,
te weten Cor en Kerstin van Kammen.

Een gelukwens is hier op zijn plaats! Een belangrijke voorziening in
het dorp is behouden gebleven. Heel mooi.
Voor Bouke en Grietje breekt er een nieuwe fase in hun leven aan.
Het is misschien in deze Barte nog net te vroeg om over een
afscheid te spreken, maar dat we hier op terug komen staat als
een paal boven water.
Woningbouw
Voor ons gevoel zou er van woningbouw geen sprake meer zijn
nadat de woningbouwcorporatie “Accolade” was afgehaakt.
Particulier initiatief was de enige optie. En dat initiatief is er ! Riemer
Riemersma is met de gemeente in overleg gegaan. Zijn plan is om
zes woningen te realiseren aan de verlengde Wiksel. Het feit dat we
er nu in deze Barte ruchtbaarheid aangeven betekent dat de
plannen in een ver gevorderd stadium zijn. De bedoeling is dat er
vier koopwoningen en twee huurwoningen gerealiseerd zullen
worden. De start van de bouw zou in het voorjaar van 2016 kunnen
beginnen. Hoe de indeling is van de woningen en wat deze
woningen gaan kosten is bij ons op dit moment niet bekend. Mocht
je belangstelling inmiddels gewekt zijn dan zou je contact op
kunnen nemen met Jurjen Visser, voorzitter van PB.
Secr. PB. Sietse Wijbenga

Plaatselijk Belang
Website
Geachte Dames, Heren,
Zoals U ongetwijfeld weet beschikt ons dorp sinds 1 mei j.l. over een
door Jaap Veenstra geheel vernieuwde website. Op deze site kunt
U allerlei wetenswaardigheden betreffende ons dorp terug vinden.
Zo is er een uitgebreide agenda, een historisch overzicht,
fotoreportages, nieuws, de dorpsvisie, plaatselijke bedrijven en
verenigingen, sportclubs, enz. Ook kunt U hier de nieuwste Barte en
eventueel wat minder recente uitgaven, teruglezen. Uit gegevens
van de oude site blijkt, dat deze over de hele wereld werd
bekeken. We hadden een paar duizend bezoekers per jaar, maar
we streven er naar om dit aantal drastisch te verhogen. Daarom

roep ik U hierbij op om, wanneer U iets op de site wilt plaatsen, zoals
vergaderingen, bijeenkomsten, nieuws (eventueel opgesierd met
een foto), enz. dit via het contactformulier op de site te melden.
Bellen kan natuurlijk ook: 0512-341776. Ik zal er dan voor zorgen dat
het, na goedkeuring, z.s.m. op de site wordt geplaatst.
Ook is het mogelijk een fotoreportage te komen maken van een
aktiviteit, gebeurtenis, enz., zodat we dit via de site wereldkundig
kunnen maken. Neem gerust contact op!
Wanneer U de huidige site bekijkt, blijkt dat er een aantal gegevens
verouderd of onjuist is. Daarom aan U het vriendelijke verzoek de
juiste gegevens aan mij door te geven via bovengenoemd
contactformulier, zodat ik de site kan bijwerken. Ik hoop op massale
reacties, zodat we binnenkort over een website beschikken waar
we met z’n allen trots op kunnen zijn.
Alvast bedankt voor Uw medewerking.
Website: www.drachtstercompagnie.info
Met vriendelijke groeten:
webmaster Jan Eijer, it Heechfean 33 9222 NZ
Drachtstercompagnie.

Vereniging v. School- en Dorpsfeest
Feest in de Kompenije; It brûst yn De Kompenije. Dat waren de
beginregels in het programmaboekje. We hebben het gemerkt en
gezien: wat een beleving, enthousiasme en inzet van de
Kompenijsters tijdens dit feest.
Woensdagavond de start van het feest met de straatversiering. Het
hele dorp feeëriek versierd en verlicht met zeer uiteenlopende
onderwerpen. Maar helaas, even voor tien uur even een paar
windvlagen en daarna de plensregen; jammer voor alle
buitenactiviteiten in de straten.
Donderdagavond de
dorpsrevue; Kompenije stiet model!
Uitgevoerd door vele Kompenijsters, actief op het toneel, voor en
achter de schermen. Wat een show!
Na afloop Griet Wiersma, die ons geholpen heeft om zanger Arnold
wegens ziekte te vervangen.

Vrijdagochtend de optocht met een stralende zon en een
keerpunt over het voormalig woonwagenkamp; 20 prachtige
wagens en twintig loslopers door het dorp, waaronder een groot
aantal jeugdwagens. Hulde aan de Kompenijster jeugd. Zelfs
media-aandacht voor onze optocht (Omrop Fryslân, SBS6 en
Wâldnet) voor de tuk tuk en bakfiets van zorgboerderij Helianthus
Zathe in verband met hun overname van onze dorpswinkel.
‘s Middags één en al gehamer in de feesttent. De schooljeugd
bouwde zeilbootjes om ze daarna in de grote waterbak te laten
zeilen.
Straatheater KYK : een zeer gezellig en druk Tsjerkebuorren met
artiesten, een vol terras en voor de oudere jeugd de rodeostier met
ca. 45 deelnemers.
Zaterdagmorgen onder grote belangstelling een 112 ochtend.
Helaas moest de ambulance snel weer weg. Daarna de zeskamp
met deelname van maar liefst 14 ploegen (en twee op reserve) en
met een fanatieke inzet van elke deelnemer. Als afsluiting het
buikschuiven.
’s Avonds wederom de optocht en showband Ureterp als een
lange sliert pracht en praal door ons dorp met grote publieke
belangstelling.
En, drie avonden volop feest en gezelligheid in de feesttent met
alle optredende artiesten.
Op zondag de tentdienst en daarna met velen ”efkes neiprate” in
de feesttent en buiten in het zonnetje, waar het feest om 5 uur
werd afgesloten.
Het bestuur wil Kompenije (en in het bijzonder alle vrijwilligers)
bedanken voor dit zeker als bestuur geslaagde dorpsfeest voor en
door De Kompenije. Als bestuur (we zoeken een aantal nieuwe
bestuursleden met wellicht inspirerende ideeën) de uitdaging om in
2018 voor De Kompenije een programma te presenteren wat een
ieder weer aanspreekt.
Oant 2018, Piet Straatsma.

UITSLAGEN SCHOOL- EN DORPSFEEST 2015.

Straatversiering:
1e prijs: De Feart

2e prijs:
Trilker/Wiksel
Global Warming
(350 punten).

- Griezelstrjitte (370 punten).

3e prijs:
Fallaetswei

- De Fergriezing yn de Kompenije (340 p.)

4e prijs:
Feart (klein) - Heel Holland Bakt (315 punten).

5e prijs:
Smidswei - Besinning by de Brânwacht (300 punten).

Versierde wagens:
1e prijs: Folgersterloane (450 punten) - Molkquotum.

2e prijs:

De Feart (420 punten)

- Spookstad.

3e prijs: Johan Paulusma (400 punten)
- De Krimp yn de Kompenije.

4e prijs: Renze de Boer (385 punten) - Muziekwagen.

5e prijs:

Marieke Buursma (370 punten) - Festivals.

Eervolle vermelding:
Dennis Wagenaar - zon, zuipen, ziekenhuis.
Publieksprijs:

- Folgersterloane

- Molkquotum.

Loslopers:
1e prijs:
Emma,
Cesanne,
Jannie
(410 punten)
-Candy Girlzz.

2e prijs: Marjan van der Mei (395 punten) - Oergong.

3e prijs:
Tygo
Lindeboom
(375 punten)
- Robot.

Eervolle vermelding:
Christina Bosma - Idioten on the road.
Publieksprijs:

- Elina – Muizenplaag.

Glitter & Glamour zeskamp:
Winnaar/1e prijs: Loane Toppers
- 96,5 punten.
e
2 plaats:
Oost-West de Best - 87 punten.
e
3 plaats:
De Hardfietsers
- 79 punten.
Buikschuiven:
Winnaars tot 12 jaar: Isaiah Marinus - 9,40 meter.
12-16 jaar: Sanne Loopstra - 13,20 meter.
Volwassenen: Tim Nijmeijer
- 25,00 meter.
Bertus de rodeostier:
Winnaars:
Meiden: Joukje Bosma - 62 seconden.
Jongens: Jille Peters
- 76 seconden.
-Jury rapporten van de straatversiering, versierde wagens en loslopers
zijn af te halen op Alde Wei 2.

Turftraperke
Dankbetuiging
Hartverwarmend,
want
Je liep met ons mee
op het pad van ons leven
Je liep met ons mee
toen ziekte en zorg daar waren
Je liep met ons mee
en steunde ons in moed en hoop
Je stond om ons heen
bij het overlijden van HANS
Je bad met ons mee
in ons verdriet
Je liep met ons mee
toen we afscheid moesten nemen en daarna….
Ga met ons verder
in moed en vertrouwen
Uit het diepst van ons hart, dank je wel!
Mede namens mijn kinderen en (achter)kleinkinderen
Gaatske de Jong- Posthumus

Ingezonden
De oudste inwoner van de Kompenije?
Ik las in de Barte het artikel over de oudste inwoner van De
Kompenije. Mijn moeder is op 21 juli jl. 94 jaar geworden. Ik heb
geen idee of zij de oudste is, maar vandaar mijn mailtje.
Met vriendelijke groet, Marie Bouma, Smidswei 47.
(Reacties zijn welkom! Red.)

Turftraperke
Wy wolle eltsenien tanksizze foar it waarme meilibjen
tidens it siikwêzen en nei it ferstjerren fan
ús leave man, heit en pake
Jelle van der Wal
It hat ús holpen en helpt noch steeds.
Geertje van der Wal-van Eyck, bern en pakesizzers.
Tsjerkebuorren 2.

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 Jurjen Visser de volgende vraag aan
Marcel Briggen: "Wat gebeurt er achter de gevel van Philips en
waar komen de ideeën om nieuwe producten te ontwikkelen
vandaan?"
Hieronder het antwoord van Marcel Briggen:

Dankjewel Jurjen Visser voor deze interessante vraag:
“Wat gebeurt er daar bij Philips in Drachten?”
Een heleboel en daarom teveel om op te noemen. Vandaar dat ik
me in mijn antwoord op jouw vraag beperk tot een algemeen
antwoord. Daarnaast is er voorlichtingsmateriaal wat ik graag aan
je beschikbaar stel. Tot slot organiseert Philips Drachten elke jaar
een Open Dag voor medewerkers, familie en vrienden. Ik nodig je
uit om dan een kijkje achter de schermen te komen nemen.
Philips Drachten maakt deel uit van de sector Consumer Lifestyle.
Met circa 2.000 medewerkers van meer dan 35 verschillende
nationaliteiten is onze vestiging een van de grootste ontwikkel- en
productiecentra van Consumer Lifestyle.
De producten van Philips Consumer Lifestyle sluiten aan bij de
sociale en emotionele behoeften van onze klanten in hun
thuisomgeving. We ontwikkelen niet alleen oplossingen voor een
wereldwijde markt, maar spelen ook in op de verschillende lokale
behoeften.
Of het nu gaat om gezonder leven, een beter uiterlijk, een heerlijk
kopje koffie of een schonere woonruimte. Als consumentgerichte
organisatie willen we zinvolle innovatieve producten ontwikkelen
die het leven van mensen veraangenamen, elke dag opnieuw.
Dit doen we onder andere door:
- intensief contact met onze eindgebruikers, zodat we diepgaande
inzichten krijgen in wensen en behoeften van consumenten;
- het vertalen van deze inzichten in innovaties door samenwerking
vanuit verschillende disciplines;
- snel te leren en de kosten te optimaliseren door al vroeg in het
ontwikkelproces de toegevoegde waarde vast te stellen;
- leidend te zijn in ‘Open Innovatie’ door nauw samen te werken
met partners binnen en buiten Philips.
Al met al heeft het dus nogal wat voeten in aarde
alvorens er een product bedacht, ontwikkelt en met
succes naar de markt gebracht kan worden.
Wat ik nu wel eens zou willen weten van Henk de Jong is hoeveel
“aardappelen” hij dagelijks moet schillen om de honger van zijn
patiënten in het ziekenhuis te stillen.

Ingezonden
In de vorige Barte stond de vraag wie het verhaal achter de 'Oele
Oele Boskjes' kent. Hieronder het antwoord.
Het verhaal achter de Oele Oele boskjes
Op een avond uit mijn werk
rij ik via de Smidswei naar
huis. Ter hoogte van Bosma
Handelsonderneming zie ik
in mijn achteruitkijk spiegel
een bordje aan de boom
hangen met daarop: Oele
Oele Boskje. Ik wou het
bijna niet geloven en heb
de auto in de achteruit
gezet. Het stond er toch echt op.
Zoals sommigen van jullie wel weten komen Jan Jaap Kort
(Jubbega) en Johan Loots (Gorredijk) hier vaak met hun trekker en
wagen naar het oogstfeest in Drachtstercompagnie.
Zij logeren dan op het terrein van Bosma Handelsonderneming.
Vaak zitten wij daar dan, “trekkerclub Drachtstercompagnie”,
samen met Jan Jaap en Johan, te genieten van een biertje. Op
een zondagmorgen als Jan Jaap en Johan weer naar huis rijden,
zwaai ik ze nog even uit en zeg: het beste, zie jullie wel weer ’s bij
de Oele Oele boskjes. Vanaf dit moment bleef ik dit tegen Jan
Jaap en Johan zeggen. We kwamen elkaar in die tijd vaak tegen
op trekker evenementen.
Jan Jaap is op een avond in zijn hok bezig en komt ineens op het
idee om een bordje te maken met daarop: Oele Oele boskjes.
Johan komt die avond bij hem langs en samen komen ze op het
idee om Bosma even terug te pakken en het bordje op te hangen
in Drachtstercompagnie.

Omdat wij altijd op het terrein van Bosma Handelsonderneming
zitten hebben ze daar aan de andere kant van de weg het bordje
opgehangen.

Links Johan Loots en rechts Jan Jaap Kort net voordat ze het bordje
gingen ophangen.
Nadat ik thuis was gekomen heb ik gelijk Jan Jaap gebeld of hij
wat wist van een bordje. Hij zei dat ze net in Drachten waren en dus
net op tijd weg waren. Het ophangen van het bordje moest
stiekem en snel gebeuren. Niemand mocht het zien. Net nadat ze
het bordje op hadden gehangen en het dorp uitreden kwam mijn
heit Chris Bosma aangefietst. Pffff, net op tijd, Bosma heeft ons niet
gezien.
Na een paar dagen had heel Drachtstercompagnie het over de
Oele Oele boskjes. Wat zo’n klein bordje wel niet uit kan halen.
Geweldig. Ook Jan Jaap en Johan vonden het natuurlijk leuk dat
de mensen het hier in DC het er zo druk mee hadden.
De groeten, Tineke Bosma.

Ingezonden
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Door de groei van kinderopvang Us Stekje zijn
we genoodzaakt een tweede locatie te
openen. Super voor zo’n klein dorpje als de
Kompenije!
Omdat er geen peutervoorziening in het dorp
is, heeft Us Stekje besloten om na de vakantie
een peutergroep te openen in basisschool de
Wyngert! Op de peutergroep komen
kinderen van 2 tot 4 jaar gezellig bij elkaar,
niet alleen om samen te spelen, maar ook
iets te leren. Peuterspeelzaal Us Stekje maakt gebruik van de VVE
methode Uk en Puk. Beide leidsters hebben hiervoor een relevante
training gevolgd. De peutergroep is er op maandag en
vrijdagochtend van 8.15 tot 12.00 uur!
We zouden het erg fijn vinden deze voorziening toch te behouden
in het dorp. Iedereen is welkom, zodat we toch een fijne
ontmoetingsplek voor peuters kunnen realiseren.
Doordat er al heel wat peutertjes komen spelen, zijn er nog maar
enkele plekjes vrij, wees er snel bij. Vol =vol!
Lijkt het je ook leuk om je peuter bij ons te brengen? Neem dan
contact
met
ons
op.
We
zijn
te
bereiken
via
info@kinderopvangusstekje.nl of telefonisch via 0512-342922/0654395380
Met vriendelijke groeten, Peuterspeelzaal Us Stekje.

Wolkom
_____________________________________________
Op het Heechfean 59, voorheen de fam. Hoekstra, wonen nu:
Sander Bul en Rianne Grevinga met baby Damian.
Sander is van beroep beveiliger en Rianne is medewerkster in de
horeca.

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
Boek
Het
verschenen

Compagniester

Verlaat

De Histoaryske Kommisje Drachtster
Kompenije (HKDK) heeft in de bijna vijf
jaar van haar bestaan de nodige
activiteiten ontplooid. Er zijn goed
bezochte tentoonstellingen gehouden
over historische onderwerpen, de Oudheidskamer is tot stand
gekomen en het Bernardus Nieuwenhuis-project is in 2013 met een
mooi boek afgerond.
Onlangs heeft de HKDK een nieuw
boek uitgegeven: Het Compagniester
Verlaat. De schrijver, Ruurd Verbeek,
behandelt in deze uitgave veel meer
dan
de
titel
mogelijk
doet
vermoeden. Uiteraard komt de
aanleg van de schutsluis, rond 1700,
aan
de
orde
en,
daarmee
samenhangend, aspecten van de
vervening, het landschap en de
landbouw. Centraal in het boek staat
de bedrijvigheid die aan het begin
van de twintigste eeuw ontstond rond
het
Verlaat
van
Drachtstercompagnie. Daarbij gaat het in het
bijzonder
om
de
coöperatieve
zuivelfabriek, die van 1908 tot 1933 aan de noordzijde van de
Marrewyk in bedrijf was en om de erbij horende graanmaalderij,
die het langer volgehouden heeft, maar uiteindelijk gesloopt is.
Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan het al eerder, in 1900,
opgerichte particuliere zuivelfabriekje aan de Siktaris Eringawyk en
aan de oprichters ervan.
Verbeek vertelt het verhaal van de coöperatieve zuivelfabriek met
name op basis van het notulenboek van de halfjaarlijkse
ledenvergaderingen, dat als een van de weinige archiefstukken
van de fabriek bewaard is gebleven. Aan de orde komen o.a. de

melkroutes, de melk- en kwaliteitscontrole, de discussie over het
maken van kaas, de uitbreiding en modernisering van de fabriek,
de overname van de particuliere zuivelfabriek in Rottevalle (1915)
en de verwoede pogingen om zelfstandig het hoofd boven water
te houden en om de concurrentie de baas te blijven. Dat is
uiteindelijk niet gelukt: de fabriek is overgenomen door die van
Burgum. Wat rest, is het oude fabrieksgebouw, dat door
verschillende functieveranderingen en verbouwingen zijn vroegere
schoonheid en uitstraling kwijtgeraakt is, en het rijtje
fabriekswoningen, die vrijwel alle ingrijpend gemoderniseerd zijn.
Naast de plaatselijke zuivelgeschiedenis wordt aandacht besteed
aan de ontwikkelingen in de landbouw en in de zuivelindustrie. Ook
is er veel te lezen over de ontwikkelingen in het dorp: de ontsluiting
ervan en de verbinding met de omliggende dorpen, de aanleg
van wegen, het waterbeheer en het waterschap. Afgesloten wordt
met een beschouwing over de sporen van het verleden in het
huidige dorp en het omringende landschap. Het boek bevat dus
veel meer dan de geschiedenis van de Kompenijster zuivelindustrie:
het is ook een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van het
dorp, die op vlotte en zeer toegankelijke wijze wordt verteld.
Het spreekt voor zich dat deze uitgave in de eerste plaats bedoeld
is voor de inwoners van Drachtstercompagnie. Zij zullen veel van
het beschrevene herkennen, ook door de vele illustraties die de
tekst ondersteunen. Het boek – ook heel geschikt om cadeau te
geven! – is dus een aanrader voor de inwoners en oud-inwoners
van het dorp. Het is stevig gebonden op A4-formaat en het is voor
twintig euro verkrijgbaar bij Ruurd Verbeek, Tsjerkebuorren 28,
telefoon 0512-341139 en bij Corry Keuning, Heechfean 10, telefoon
0512-342912.

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

OUDERENSOOS DRACHTSTERCOMPAGNIE
____________________________________________
In oktober a.s. starten weer de bijeenkomsten van de Ouderensoos.
In het nieuwe seizoen 2015/2016 worden 7 bijeenkomsten
gehouden met een gevarieerd programma. Naast de gebruikelijke
nieuwjaarsreceptie met warme maaltijd, de Sinterklaasviering en
de afsluitende broodmaaltijd, zijn er een reisverslag, twee muziek
optredens en een lezing over de Nassau’s gepland.
Voor het volledige programma met data wordt verwezen naar de
AGENDA in de Barte. De bijeenkomsten vinden plaats in de Nije
Kompe.
Het aantal leden is inmiddels boven de 40, maar er kunnen nog
meer bij. De grote zaal van de Nije Kompe is opgeknapt (nieuw
meubilair) en biedt meer ruimte; alle kasten zijn opgeruimd en
opgeslagen in de nieuwe opslagruimte. NIEUWE LEDEN zijn dan ook
van harte welkom op de eerste bijeenkomst op 1 oktober a.s.
Dankzij een bijdrage van MOS betalen de leden slechts een
contributie van € 20,00. Voor alle activiteiten in het seizoen
2015/2016 zijn dan verder geen eigen bijdragen verschuldigd.
Nadere inlichtingen eventueel bij de bestuursleden Jappie Bos,
Hielkje Jager, Aize de Jong, Piet Vlieg of Rens Welling.
Agenda Ouderensoos (zie ook de agenda voorin deze Barte).
3 december
14.00 uur

Sinterklaasviering en optreden
Klaas Stienstra uit Drachten

7 januari
10.30 uur

Nieuwjaarsborrel en warme maaltijd

4 februari
14.00 uur

Lezing over de Nassau’s door de heer
B. Bilker uit Oudwoude

3 maart
14.00 uur

Optreden band “te Pas en te Onpas”
uit Beetsterzwaag

7 april
17.00 uur

Uitgebreide broodmaaltijd

s

Krijt uw topje
Competitie 2014/2015 biljartvereniging Krijt Uw Topje.
Op zaterdagavond 23 mei is bij Geert en Tineke (Café Aans) de
biljartcompetitie 2014/2015 van biljartvereniging Krijt Uw Topje
afgesloten met een BBQ. Na de prijsuitreiking genoten de leden,
veelal met partner, deze avond uiteraard van het gegrilde vlees en
het biertje/drankje. Ook was er een akoestisch optreden van Tom
Boeken met zijn gitaar, waarbij een aantal songs uit volle borst werd
meegezongen.
Prijzen van het afgelopen seizoen in het libre-spel:
Uitslag woensdag: 1e prijs en wisselbeker: Bobby van Duinen
2e prijs: Johannes Nijboer
3e prijs: Minco Bouma
Rode lantaarn/Poedelprijs: Tom Boeken.
Uitslag donderdag: 1e prijs en wisselbeker: Lieuwe Pander
2e prijs: Sietse van der Velde
3e prijs: Bonne Aans
Rode lantaarn/Poedelprijs: Jurjen de Vries.
De wisselbeker voor de hoogste serie ( de Jappie Postma bokaal) in
dit competitieseizoen werd gewonnen door Geert-Willem Nijboer
met 19 caramboles.
De competitie 2015/2016 begint op 16 en 17 september. Nieuwe
leden zijn van harte welkom (info bij onderstaande bestuursleden).
Het inmiddels traditionele kersttoernooi voor De Kompenije wordt
gehouden op 17 en 18 december.
Namens het bestuur van biljartvereniging Krijt uw Topje:
Geert Willem Nijboer, wedstrijdleider woensdag
Henk Bouwer
Gurbe Aardema, penningmeester
Aalzen van der Wal, secretaris en wedstrijdleider donderdag
Pieter Straatsma, voorzitter.

Jeugdactiviteitencommissie
Zeskamp
Op 8 mei hebben wij van het JAC een zeskamp georganiseerd
voor de onder- en bovenbouw, zo'n 50 kinderen deden mee.
De kinderen werden in groepjes verdeeld met elk groepje een
begeleider.
Elk
kind kreeg een
scorekaart
en
daarop werden
de
prestaties
bijgehouden.
Iedereen deed
zijn uiterste best
om een zo hoog
mogelijke score
te verdienen.
Er waren tal van
spelletjes o.a. vissenvangspel, touwtrekken, met bekertjes water
over een verhoogde hindernisbaan.
Ook was er een grote stormbaan waarbij de kinderen zo vaak
mogelijk langs het parcours moesten klimmen, klauteren en
manoeuvreren en glijden, En er was een springkussen.
Van al deze inspannende spelletjes krijg je natuurlijk dorst dus in de
pauze stond er ranja en een zakje chips klaar.
De waterspelletjes zorgen voor de nodige afkoeling want het was
mooi weer!
Voor de onder en bovenbouw waren in elke categorie bekers te
winnen en iedereen kreeg als herinnering nog een vaantje mee.
Het was een zeer geslaagde middag!
Hierbij wil ik de vrijwilligers bedanken voor hun inzet, want voor deze
activiteit waren er best veel extra vrijwilligers nodig.
Super allemaal!
Namens het JAC, Monique Lindeboom.

OPROEP.
In het volgende jaar zijn er te weinig vrijwilligers voor het JAC
(Jeugd Activiteiten Commissie).
Als er geen vrijwilligers bijkomen betekent dit geen activiteiten
meer. Dus geen Sinterklaasintocht, Oudejaarsbingo, enz.!
Dit zou voor ons dorp en de kinderen ontzettend jammer zijn.
Dus, lijkt het je leuk om activiteiten te organiseren en begeleiden
dan zijn wij op zoek naar jou! Ook jongeren zijn van harte welkom.
We vergaderen 3x per jaar en organiseren wisselende activiteiten.
Het Sinterklaasfeest, spokentocht en de oudejaarsbingo komen elk
jaar aan bod.
Voor info of aanmelding mail dan naar: jacdr.comp@gmail.com

Geef je op, als je durft………………….
Opgave per mail voor 23 oktober 2015
stienstraschilderwerken@hotmail.com
Wanneer:
Voor wie:

zaterdag 7 november vanaf 17.45
groep 7, 8 en jeugd t/m 16 jaar.

Ook vragen we begeleiders met auto. JAC

Brassband halleluja
Info & contact :
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl
Site :www.brassbandhalleluja.nl
volg ons op twitter @BBhalleluja
Of bel 06-13 67 54 99
Het is al weer een tijdje geleden, maar omdat het een uniek
gebeuren was volgt hieronder toch nog een verslag van ons eerste
Popconcert.
Zaterdag 25 april hebben we een experiment uitgevoerd. Dat
experiment was een concert in de zaal van Café Aans met
uitsluitend Pop-muziek. Samen met zangeres Nynke Nicolai, DJ
Pieter Postma en met onze jeugd. Het was een groot succes. De
zaal zat helemaal vol en het programma werd zeer enthousiast
ontvangen. De brassband en Nynke bleken prima bij elkaar te
passen. De jeugd had 3 heel leuke nummers en Pieter praatte het
geheel soepel aan elkaar.
De habijten waren een prachtige uitvinding, maar ik weet niet wat
de nonnen en monniken er onder dragen. Daar hebben we
allemaal vast wel onze gedachten over en dat moet ook zo blijven.
Laat je fantasie er maar op los. Wij hadden er in elk geval veel te
veel kleren onder aan. Maar het paste mooi bij onze eerste
nummers en daar deden we het voor. En in die oude, tochtige en
slecht verwarmde kloosters zal het niet gauw te warm zijn geweest.
Voor enkele jeugdleden was het de eerste keer dat ze voor zo veel
publiek mochten spelen. En dan word je toch wel wat
zenuwachtig. Na een start met een kleine hindernis door een
technisch mankement aan het slagwerk ging het “dat it sliedjaget”.
Dus heel erg goed. In die groep muzikanten in de dop zit dus echt
muziek en dat lieten ze merken ook. Corine en Richtsje namen al
vast de plaatsen in van heit Renze en heit Gosse. Die (Renze en
Gosse dus) zullen thuis hard moeten blijven studeren om de dames
nog een aantal jaren voor te blijven. En wat klonk het goed met de
3 slagwerkers (Isa, Jelmer en Jan Jille) er bij. Ook Tija, Finnie, Djurre,

Martine, Jardi, Johannes Klaas en Johannes bliezen hun partij
voortreffelijk mee, met enige steun van Jan Anne.
Zelfs good-old Freddy Mercury kwam in hoogsteigen persoon nog
langs. Wij speelden na de pauze in de big-band-opstelling en dat
was even wennen. Maar toen we eenmaal gewend waren, ook
aan onze glitter- en glamour-outfit, ging het prima.
We kwamen er ook achter dat ons lid Eise Huizinga al 70 jaar
muzikant is. Eise komt uit een familie waar alles om muziek draaide.
Waarschijnlijk had de speen daar in de familie al de vorm van een
mondstuk. Het mondstuk heeft uiteindelijk gewonnen want Eize is
nog steeds een zeer gewaardeerde kracht binnen onze brassband.
En zo bleef het nog lang onrustig en erg gezellig in Café Aans, ook
door de geweldige muziek die Pieter na afloop nog draaide. Dit is
zeker voor herhaling vatbaar.
Kijk op onze website (www.brassbandhalleluja.nl) voor een
impressie, een deel van het optreden en voor mooie foto’s. En heb
je foto’s gemaakt die nog niet op onze website staan ? Dan deze
graag even mailen naar info@brassbandhalleluja.nl, want wij willen
ze er graag bij hebben.
Verder was er nog een aantal andere activiteiten waar we bij
betrokken waren zoals het 45-jarig huwelijksfeest van de fam. De
Boer, de schuurdienst waarbij de voorganger, ds. Geert Bruinsma,
ook ons dirigeerde en het koffieconcert.
Onze laatste repetitie is al jaren een intern solistenconcours waarbij
de muzikanten (bijna allemaal) hun beste beentje voor zetten. Dit
jaar waren er ook veel jeugdleden die mee deden en dat was heel
mooi. Bovendien is het voor de jeugd zeer leerzaam. Bij de jeugd
werd de wisselbeker gewonnen door Corine de Boer, bij de
senioren was Loes Slagter de winnaar.
Als je op muziekles zit dan kun je natuurlijk ook diploma’s halen. Ons
lid Johannes Nijboer heeft deze zomer het B-diploma gehaald. En
ons jeugdlid Tija de Boer, die sinds kort ook meespeelt in het 'grote'
korps, is geslaagd voor haar A-diploma. Beide muzikanten
feliciteren we natuurlijk van harte met het behalen van hun
diploma.
Evenals elk jaar hebben we het seizoen weer afgesloten met een
heel gezellige barbeque. Er was voldoende te eten en te drinken
en er bleef gelukkig weinig over.

De jeugd – en later ook de “ouderen”- kon gebruik maken van een
opgeblazen hindernisbaan en van een stok waar ze aan konden
gaan hangen. Allemaal erg gaaf en cool. Een van de muzikanten
was de hele avond druk in de weer met de vleesvork, zowel bij zijn
eigen vlees als bij dat van anderen en elk worstje werd door hem
genadeloos lek geprikt. En ook dat verhoogde de feestvreugde.
Jan de Boer.
Jan wilde er geen drukte van
hebben en zo kennen wij hem
ook. Maar 60 jaar muzikant bij
dezelfde vereniging is toch wel
een mijlpaal om even bij stil te
staan. Dat hebben we bij de bbq
gedaan. Er was een toespraakje
van Leffrie, een speldje en een
oorkonde van de bond, voorzitter
Renze die een korte toespraak
hield en bloemen natuurlijk, Mirjam
die speciaal haar lippen wat extra
rood had gestift (of haal ik nu wat
dingen door elkaar ?) en nog
enkele anekdotes van al die 60
jaar die door Jan en ons erelid
Freek de Vegt samen werden voorgedragen. Maar dat laatste
leent zich jammer genoeg niet voor plaatsing in De Barte. Jan is
ook jarenlang bestuurslid geweest en de laatste jaren was hij
verantwoordelijk voor het oud-papier. Ook heeft hij, als multitalent, diverse instrumenten bespeeld, nu bespeelt hij de bariton.
Zijn wijsheid, zijn rust en zijn roze bril zijn heel belangrijk voor ons. Jan
is niet zo van de digitale dingen – daar zorgt zijn vrouw gelukkig
voor – en hij is, volgens eigen zeggen, nog lang niet toe aan een
elektrische fiets. Zijn evenals de baas al wat oudere Batavus brengt
hem overal waar hij op de fiets naar toe wil. Samen met zijn vrouw
heeft Jan ook ruimschoots in zijn eigen opvolging voorzien, van hun
nageslacht zijn er inmiddels 6 lid van het muziekkorps. Ook daarin
geeft hij dus het goede voorbeeld. We hopen hem nog jarenlang
als muzikant in ons midden te mogen hebben.

Fûgelwacht
Van de leerlingen van de basisscholen in Drachtstercompagnie en
Rottevalle om een foto in te sturen van vogels in tuinen of in de
nabije omgeving , hebben twee leerlingen gereageerd. Zij hebben
een vijftal fantastische foto’s ingestuurd. Als Fûgelwacht zijn we
daar erg blij mee. We hebben dit ook niet ongemerkt voorbij willen
laten gaan en hebben hen opgezocht op school om hen te
bedanken en op de foto te zetten. Bijgevoegd ziet u Laura Zijlstra
van de OBS Yn é Mande en Lodewijk Kooistra van de Wyngert. Ook
laten we één van de door hen ingezonden foto’s zien.
Namens de Fûgelwacht Drachtstercompagnie/Rottevalle,
S.Wijbenga.

Mei Inoar Ien
Foarich jier ha wy it stik “ In goede freon en kollega” foar jim spile.
Elts jier dogge wy mei oan in soarte fan kar wedstriden fan it Fryske
toanielbûn.
Ien fan de toanieljûnen hat der in karkommisje west. Dy punten
binne yn maaie fan dit jier bekind wurden en dy hiene jim dus fan
my noch te goede.
It binne 222 punten wurden. Dat foel ús earlik sein in bytsje ôf. Dat
we net safolle punten as foargeande jier ha soene, dêr hiene we
wol op rekkene.
Mar wy hiene hope op sa’n 230 punten. Dat binne mar 8 ferskil,
hear ik jim tinken, mar it kin krekt wol, as net degradaasje nei in
legere klasse betsjutte.
En dat is dan ek bart. Spitich mar it is net oars.
We sitte dus no wer yn de By útstek klasse. Op ien nei heechste
klasse. Ek net min dochs?
En fansels dogge we dit winterskoft wer ús stjonkende bêst om jim in
noflike jûn te besoargjen, want dêr giet it op’t lêst om.
Oer it stik wat we útsocht ha, fertel ik jim oare kear mear.

Wielercomité Drachtstercompagnie
District kampioenschap wielrennen
Op pinkstermaandag werd voor de derde keer in de
historie het district kampioenschap wielrennen in de
Kompenije verreden. Er stonden ongeveer 375
wielrenners en wielrensters uit de Noordelijke provincies aan de
start. Onder prima weersomstandigheden werd er in de dertien
verreden categorieën met veel strijd om de medailles en de
bloemen van Naturel gestreden. Winnaar bij de beloften werd Björn
Bakker uit Wijnjewoude van de organiserende wielervereniging
Woonexpo Kapenga. Jeff Vermeulen uit Hoogvliet-Rotterdam werd
kampioen bij de elite. Bij de dames ging de overwinning naar de uit
Drachten afkomstige Leonie Lubbinge.

Regiorenners als Bianca Bakker en Melissa Steenhof uit Ureterp
eindigden op respectievelijk de vierde en zesde plaats.
Het district kampioenschap werd mede mogelijk gemaakt door de
vele trouwe vrijwilligers van de voetbalvereniging T.F.S. Hiervoor
onze dank. Verder willen we alle sponsoren bedanken voor hun
financiële steun. Zonder deze sponsoren zou een evenement als
deze niet mogelijk zijn. Ook willen we de inwoners van de
Kompenije bedanken voor hun medewerking. Als organisatie
weten we dat sommigen het best lastig vinden. Daarom onze
excuses voor het jaarlijkse ongemak. Van de andere kant weten
we ook dat er voldoende dorpsbewoners zijn die het mooi vinden
dat er wat in het dorp te beleven valt. Vandaar dat we ook juni
volgende jaar weer een wielerevenement proberen te organiseren.
Tot slot nog even een overzicht van onze sponsoren. Zij denken aan
ons, wij denken aan hun.
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,
gevelrenovatie Postma & Nijboer, Schuil isolatie Drachten,
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, Boekens Media webdesign en support, Iede
de Boer tweewielers Burgum, Veneboer Drachten, Jongsma
Engineering Solutions en Mathilda Fashion Surhuisterveen.
Pieter Postma.

Ingezonden
Beste dorpsgenoten,
Zoals u misschien al wel wist, hebben wij een plek waar wij in het
weekend kunnen zitten. Maar deze moet helaas aan het eind van
het jaar weg i.v.m. de bouw van nieuwe huizen. Daarom vragen wij
u, of een kennis van u, een plek heeft in of rondom
Drachtstercompagnie, waar wij ons hokje (zie foto) neer kunnen
zetten (bijv. op een weiland).
Zo ja, zou u ons dan willen informeren op: frits1998@gmail.com
of voor meer informatie, bel naar: 0512-341162
We hebben zelf 'keetregels' opgesteld:
na 22.00 uur muziek zacht;
niet luid praten;
niet schreeuwen als je weggaat;
geen mensen uitnodigen zonder toestemming van de anderen;
als de regels aangescherpt en/of veranderd moeten worden,
willen we het daar natuurlijk graag over hebben;
 Henk en Petra Mulder-van Duinen willen wel contactpersonen
zijn.






Alvast bedankt!

Voetbalvereniging T.F.S.

________________________________________________________________________________

Na een geslaagd dorpsfeest is de bal weer gaan rollen. Zowel de
jeugd als de senioren hebben hun eerste wedstrijden al weer
gespeeld. Omdat we als vereniging steeds kleiner worden, worden
met ingang van dit seizoen alle wedstrijden op het hoofdveld
gespeeld. Omdat de huur van het tweede veld is opgezegd
mogen we dit veld ook niet als trainingsveld gebruiken. Dit
betekent dat alle trainingen nu op het huidige trainingsveld worden
gehouden.
Op dit moment hebben we bij de senioren nog slechts één team
op de zaterdag. De trainers voor dit seizoen zijn Pieter Nicolai en
Donnie Pilat. Voorlopig trainen ze alleen op de donderdagavond.
Dit van 19.30 – 21.00 uur. Leider is Pieter Nicolai. Wedstrijdsecretaris
is Frank Rezelman.
Voor dit seizoen zijn we nog op zoek naar leden die bij ons willen
komen voetballen en ook bereid zijn het een en ander voor de
club te doen. Zowel bij de senioren als bij de jeugd kunnen we nog
wel een aantal enthousiaste leden gebruiken. Dit mede met het
oog op de toekomst. Voor inlichtingen en aanmeldingen kan men
terecht bij onze ledenadministrateur Bert Nijmeijer, de Pream 4 (tel.
06-12112554).
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.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Het laatste nieuws vanuit de vereniging is dat we op zoek moeten
naar een nieuwe beheerder van ons kerkhof. Jappie Postma heeft
namelijk wegens gezondheidsredenen aangegeven te stoppen
met het onderhoud van het kerkhof.

Met Jappie gaan we op zoek naar een vervanger. Hierbij wil ik
Jappie alvast bedanken voor zijn inzet. Hij heeft het kerkhof meer
dan 15 jaar beheerd.
Voor informatie m.b.t. onze vereniging kunt u terecht 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.

______________
Adam Schoorl, 9 jaar,
woont op De Dammen 4.
Met wie woon je hier?
Met vader en moeder en
mijn zusje Aimee van zes
jaar.
Hebben jullie ook
huisdieren?
Horen de herten daarbij?
want wij hebben herten en
een pony.
Naar welke school ga je?
Naar de Skûle, ik zit in
groep zes.

Wat is je lievelingsvak?
Rekenen, daar ben ik goed in.
Wat eet je het liefst?
Pizza.
Wat zijn je hobby’s?
Knutselen en pianospelen.
Waar heb je een hekel aan?
Aan stropers, zij vermoorden allemaal dieren!
Dat heb ik gezien op de televisie.
Ben je verliefd?
Nee
Wat vind je leuk aan je kamer?
De dingen die ik gemaakt heb van papier.
Dinosaurussen en … ( zie foto)
Wat wil je later doen/ worden?
Het liefst paleontoloog, want ik wil graag botten opgraven en
bestuderen, maar dat moet je doen in in Amerika, Canada en in
warme landen zoals Egypte.

Agenda PKN tot en met september 2015
_____________________________________________
20 september, 9:30 uur:
27 september, 9:30 uur:

Kerkdienst door Petra Nicolai
Heilig Avondmaal door ds. J.A. van der
Veen-Bosgra

