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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 18 april bij:
Michèl Houwen, it Heechfean 12

e-mailadres :
michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

“Al jierren stean ik op dit plak,
mar yn Verbeek syn
Compagniester Verlaat
krij ik pas echt myn gerak!”

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
11 maart
20.00 uur
14 maart
18.00 uur
17 maart
19.30 oere
22/23/24
maart
3 april
14.00 uur
6 april
20.00 uur
13 april
20.00 uur
20 april
20.00 uur
23 april
20.00 uur
21 mei
4 juni
25 juni

Wat?
Klaverjassen in de kantine
van de v.v. T.F.S
Verkoop potgrond

Wie?
vv.TFS
Jeugd vv.TFS

‘Speelse muziekquiz’
in jûn mei ‘Vrouwen van Nu’

Fryske CPB

Open Dagen
Obs. de Skûle

Ouderraad

4de Kompenijster ATB
toertocht

wielercomité

Voorjaarsledenvergadering
Plaatselijk Belang

Bestuur P.B.

Algemene ledenvergadering
DLE Café Aans

DLE

Algemene ledenvergadering
Café Aans
Concert Meiinoar op reis,
zaal Café Aans

Vereniging voor
School- en
dorpsfeesten
Halleluja en de
Toneelvereniging

Rommelmerk
Jubileum
Simmermoanne Feest
op de Alde wei

Aldheidskeamer
Kv.TFS
Oogstfeestcomm.
i.s.m. Café Aans

Van de redactie
 Het is niet de bedoeling om een complete jaaragenda in de
agenda op te nemen. Meerdere data kun je beter als
'Ingezonden' kopij insturen.
 Wij zijn ons er van bewust dat de Barte maar 5x per jaar
verschijnt, maar wellicht is het raadzaam na te gaan of het
wenselijk is kopij van 3, 4 maanden oud nog in te sturen....

 Geen losse vellen graag. Maak gebruik van de site!
Insturen kopij:
Graag alle kopij op tijd aanleveren als Word-document.
Prijzen advertenties in de Barte:
De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(september t/m mei) zijn:
1/4 pagina: € 40
1/2 pagina: € 75

1/3 pagina: € 50
1 pagina: € 120

Advertenties plaatsen wij voor een jaar (5 nummers), van
september t/m mei. Kleine veranderingen zijn natuurlijk altijd
mogelijk. Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl
Verschijningsdata De Barte:
Barte nummer

137
138
139
140
141

Mei 2016
September 2016
November 2016
Januari 2017
Maart 2017

Kopij inleveren

18 april
20 augustus
15 oktober
23 december
11 februari

Verschijnt

7 mei
10 september
5 november
14 januari
4 maart

Verspreiding de Barte:
Naam
Ben Riemersma
Monique Paulusma
Aizede Jong
Anne Zandbergen
Roel Zandbergen
Dyke Dijkstra
Nijboer-Boon 40a
Petra Loopstra
Thea de Groot
Baukje van de Bij
Fam. De Bruin
Hiltsje Kuipers
Hotske Paulusma
Henny van de Vee
Tineke Bosma

Straat
Folgerenlaan zuidzijde, Goudberg
Smidswei
Folgerenlaan , vanaf nr 70, Warrebosk, Fianen
Fallaetswei, Kortewyk
Skieding, de Wyken
Dammen, Steffensreed, De Knobben , De Doese
It Fallaet, Gerritswyk
De Feart westzijde, reedsje D.Rozema
De Feart oostzijde
Klamersreed
Tsjerkebuorren
Pream en de Wiksel
Trilker en Skutslus
Swartewijk en Heechfean
Alde wei

Plaatselijk Belang
Woensdagavond 6 april:
Voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang.
Aanvang: 20.00 uur, it Gebouke.
Voor de pauze zullen zaken als jaarverslag, financiën,
bestuursverkiezing en lopende zaken aan de orde komen. Na de
pauze zal de werkgroep “Dorpshuisplus” haar plannen presenteren
zoals die tot nu toe samen met vertegenwoordigers van de
gemeente tot stand zijn gekomen. Ter verduidelijking, het gaat hier
om de plannen om te komen tot een Multifunctioneel centrum in
ons dorp, waarin ook een nieuwe basisschool is opgenomen.
Reden genoeg om deze datum alvast te reserveren. Wij hopen u in
grote getale te ontmoeten. De uitnodiging met agenda kunt u te
zijner tijd tegemoet zien.
Notulen van de laatst gehouden ledenvergadering en het
jaarverslag zijn te lezen op de website.
Secr. Sietse Wijbenga.
Informatieborden geplaatst!
Tijdens een voorjaarszonnetje
zijn deze week (20-25 febr)
nieuwe informatieborden
geplaatst in Drachtstercompagnie. Sietse Wijbenga
en Aan Spinder hadden er een
hele klus aan zoals op
bijgaande foto blijkt.
(Karin Schouten).

Dodenherdenking 4 mei 2016
Veel kinderen en volwassenen nemen jaarlijks deel aan de Stille
Tocht naar de oorlogsgraven in Drachtstercompagnie. Er worden
bloemen gelegd bij de graven van de zes omgekomen Engelse
vliegers, t.w. Gordon, Cox, Cook, Selley, Batty en Keating en het
graf van Gerrit Vlietstra, een verzetsstrijder uit Drachtstercompagnie
die in 1945 door de Duitsers werd gefusilleerd.
Graag uw aandacht voor een kleine aanpassing:
Het draaiboek voor deze herdenking is als volgt:
19.30-9.45 uur: Verzamelen bij de Wyngert. Vlaggen halfstok.
Klokgelui vanaf 19.35;
19.45 uur:
Stille Tocht naar het kerkhof. Tamboer voorop.
Ruurd Verbeek loopt met de gasten achter
tamboer, gevolgd door de eerste groep
belangstellenden;
Juf Asmodee en meester Michèl lopen in het
midden, gevolgd door de tweede groep;
19.53 uur:
Aankomst op het kerkhof. Klokgelui verstomt. Korps
speelt 3 koralen. Eerste groep loopt door tot de
oorlogsgraven.
Tweede groep gaat na het betreden van de begraafplaats
meteen linksaf en stopt bij het grafmonument van Vlietstra;
20.00 uur:
Trompetgeschal en 2 minuten stilte;
20.02 uur:
Trompetsignaal;
20.04 uur:
Korps speelt vers 1 en 6 van het Wilhelmus;
Twee leerlingen van de Wyngert en de Skûle
dragen een gedicht voor;
20.10 uur:
Korps speelt het Engelse volkslied;
Bloemen leggen bij de graven.
20.12. uur:
De groepen wisselen van plaats, zodat men ook
daar een bloemetje kan leggen en onder
korpsmuziek verlaat een ieder de begraafplaats.
Namens de Wyngert en de Skûle, Michèl Houwen.

Ik geef het woord aan…….
________________________________________________
Kompenijsters opgelet! 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 Kees Konings de volgende vraag aan
Bettie Bouwer: " Wat houdt het in om deel uit te maken van de
oudercommissie/O.R. van O.B.S. de Skûle"?
Hieronder het antwoord van Bettie Bouwer:
Allereerst wil ik buurman Kees bedanken voor de uitnodiging.
Ik zal me even voorstellen, Ik ben Bettie Bouwer van der Woude, en
woon al 18 jaar op de Trilker 1. Gelukkig getrouwd met Henk, twee
kinderen; Tjitse 11 jaar, Sjoukje bijna 10.
Ik werk bij DFW Thuiszorg in team Harkema de Bôge, voor een paar
uurtjes per week. Werk wat ik al bijna 25 jaar met heel veel liefde en
plezier doe. Daarnaast ben ik lid van de O.R. van de Skûle. En na
de vakanties 1 van de memmen voor de luizencontrole, ook erg
belangrijk.
De vraag was : Wat het inhoudt om deel uit te maken van de
Oudercommissie/O.R. van O.B.S. de Skûle.
Nou eigenlijk valt dat best mee. Ik weet nog dat ik een jaar of 6/7
terug door Annemiek v/d Meulen werd gevraagd of ik wilde
deelnemen aan de OR, om haar plaats in te nemen. Onze zoon,
Tjitse zat toen net op school. Ik heb gezegd dat ik er over na zou
denken, en heb uiteindelijk ja gezegd.
Dit doe ik al jaren met veel plezier samen met nog 4 leden
(Monique, Wietske, Gea en Hinke). We vergaderen ongeveer 1

keer in de 8 weken, of vaker als er een grote activiteit staat
gepland. We vergaderen met de directie en een personeelslid.
Waar vergaderen we dan zoal over?Het gaat over de hoogte van
het schoolgeld, grote uitgaven voor bijvoorbeeld techniekattributen,dingen die er spelen op school, potgrond-akties, Jantje
Beton, de Kinderboekenweek,
de schoolreisjes, St. Maarten,
Sinterklaas, Kerst, de voortgang van de samenwerking met de
Wyngert, wat voor activiteiten we gaan organiseren dit jaar,
eigenlijk te veel om op te noemen.
Hieronder een aantal zaken wat uitgebreider:

Een paar jaar terug hebben we samen met de Wyngert een
kerstkuier gedaan. Hier ging veel voorbereiding aan vooraf, dus
veel vergaderen en regelen.

Afgelopen kerst hebben we samen met Skûle-Aktief de
allerlaatse kerst op school georganiseerd, anders dan voorgaande
jaren. Skûle-Aktief regelde het buffet zoals gewoonlijk voor de
kinderen. De voorgaande jaren konden de ouders als ze hun kind
kwamen halen glüwein of warme chocolade melk krijgen en nog
even op het plein met elkaar praten bij het haardvuur. De ouders
en broertjes/zusjes mochten dit jaar ook komen. Er stond bij
binnenkomst een drankje voor iedereen, en later konden ze
genieten van een lekker warm/koud buffet. De schoolkinderen
hebben nog een kerstliedje voor ons gezongen. Er waren best veel
ouders.

Een paar jaar verzorgden we de kinderboekenweekopening met een bepaald thema.

Met St. Maarten moesten we om het jaar de presentjes
maken en uitdelen na de lampionoptocht.

Met Sinterklaas waren er altijd een paar leden van de OR die
voor koffie/thee met speculaas zorgden. Voor de kleuters limonade
met speculaas. En voor de bovenbouw, chocolademelk met
speculaas.
Nu is het laatse half jaar van de OR aangebroken, het volgend
schooljaar gaan we gezamenlijk verder met de Wyngert.

Wat gaan we doen? Nou zoals u in de vorige Barte heeft kunnen
lezen nog heel wat...
Zoals de open dagen op 22-23-24 Maart, oud leerlingen en
belangstellenden kunnen de Skûle dan nog een keer in bedrijf zien,
het pleinfeest in week 27 in samenwerking met de reüniecommissie,
en de feestavond in Café Aans, voor ieder die de Skûle een warm
hart toedraagt. Er staan nog een aantal leuke dingen op het
programma maar daar kan ik nog niks over verklappen...
Bij deze nog een oproepje: Na de zomervakantie van 2017 zitten
onze kinderen niet meer op de basisschool, en ga ik stoppen met
de OR, en daarom bij deze een oproep aan de ouders met kleine
kinderen: Wie zou tegen die tijd of iets eerder, de plaats van mij in
de OR over willen nemen? Als het je wat lijkt, hoor ik het graag. Je
kunt er nog even (1 jaartje) over nadenken...
Ik heb zitten denken aan wie ik het woord wil geven, nou ik ben er
uit...Aan Wiebe & Marjolein van den Bosch, de nieuwe uitbaters
van Café Aans. Mijn vraag aan hun is:
Wie zijn jullie? En wat kunnen we het
komende jaar/jaren van jullie verwachten?
Ik ben benieuwd! Groetnis Bettie.

Turftraperke_________________________________
Dankbetuiging
Wij danken jullie voor de belangstelling in welke vorm dan ook,
tijdens mijn verblijf in Nij Smellinghe en Bertilla.
Ook voor Egbert thuis. Nu wonen wij in de Lijte, kamer 225.
Het moet even wennen maar de verzorging is goed.
Ook al bekenden ontmoet: Mevr. V.d. Berg en nog meer.
Wij hopen en bidden dat we nog jaren bij elkaar mogen blijven.
Kom maar eens langs voor een bakje koffie of thee.
Egbert en Harmke Hoekstra

In praatsje mei ............. ús âldste doarpsgenoat
__________________________________________
Op in reinige middei is it lekker
waarm en smûk yn de
achterkeamer by frou Bouma
oan de Smidswei nûmer 47.
Se sit echt net efter de
geraniums, mar de hiele
finsterbank
stiet
fol
mei
pronkjende orchideeën. En
der genietet se folop fan. Sa
ek fan de kanarje dy’t sa no
en dan ek fan alles fertelle
wol.
De tiid hâldt gjin skoft, noch
mar in koart skoftsje en dan
hopet frou Jantsje Bouma-van
Slooten har 95ste
jierdei te
belibjen. Frou Bouma wurdt
berne yn De Tike en is it earste
berntsje fan Gjet en Marie van
Slooten. Se wenje dan by de
âlders fan har mem yn, mar
dat is yn dy tiid gjin
útsûndering.
“Mar al hiel gau ferhuzen heit
en mem en kamen wy te wenjen oan de Folgersterloane, yn it
hûske op de krusing mei de Wietsepeetswei.”
Se giet nei de legere skoalle yn de Kompenije. Acht klassen en dan
is it tiid om fan skoalle ôf. Fansels is der wol de mooglikheid om
fierder te learen, mar dat is foar har net weilein.
“Ik woe sa stomme graach nei de húshâldskoalle, mar dat wie net
oan de oarder. Ik hie genôch leard en thús wie genôch wurk. Heit
hannele yn potten en pannen en twaddehânsk hout. Ja, net
ferkeard hear, mar ik waard wol oanmoedige en -fitere om altyd
dwaande te wêzen. Dat hearde sa. En jûns sokken breidzje.”

Nei de bernetiid
Jantsje treft Berend Bouma út Oerterp, hja kinne it tegearre hiel
goed fine en krije dus fêste ferkearing. It is yn de oarlochs-jierren
mar der kin dêrom likegoed wol troud wurde.
7 Maaie 1943 stappe se yn it houliksboatsje. En dit is sawol letterlik
as figuerlik, want yn de wyk tsjinoer it earste boerespultsje oan de
Goudberch leit in moai wenskipke foar harren klear. Der wurdt thús
in lyts feestje boud en dan stappe se it Wenskipke yn.
“Wat ha we dêr mei nocht yn wenne. Willem en Anna Sijtsma
wennen doe op dat boerespul. En it barde gauris dat Willem
moarns betiid al tsjin my sei ‘we komme jûn efkes te praten’. No dat
wie goed. Boeren moasten moarns betiid te melken, dus jûns betiid
yn de rêst. Dat dy praterij wie op de betide jun. Seis oere, dêr
wienen se en acht oere, ja dan wie it foar harren heech tiid om op
bêd te gean.
Berend en ik gongen dan nei dy praterij noch faak efkes nei myn
âlders. It wie oarlochstiid en we mochten jûns de wei net mear út,
mar we gongen dan troch it lân en makken gebrûk fan in barte oer
de wyk en koenen sa it âlderlike hûs berikke. Och sa’n moaie tiid!”
Nei fiif jier ferhúzje se fan it wenskipke nei it hûs dêr’t frou Bouma no
noch altyd wennet.
“Myn man hie mei in sweager in slopersbedriuw. Ja, se hienen soms
best wol grutte putten wurk. Lykas it âlde VVV-kantoar en it âlde
Maartenswoude.”
Drege tiid
Tsien jier nei har trouwen wurdt soan Evert berne en fjouwer jier
letter dochter Marie. Mar yn 1969 komt der in grut fertriet en gemis
yn harren húshâlding. Har man en harren heit ferliest it libben by in
iensidich autoûngelok. Noch mar 52 jier.
“Ik moast fierder, it libben gong troch.”
Dit is net in maklike tiid foar harren. Frou Bouma kriget wol in
weduwenútkearing, mar hja hawwe it neat te rom. Der moat noch
wol wat byfertsjinne wurde. Se kriget wurk yn de gesinsfersoarging.
Wer wat fierder yn’e tiid fertsjinnet se moai wat by as skjinmakster
op it plysjeburo. “Doe krigen we it wat rommer.”
Frou Bouma wit ek noch hiel goed te fertellen hoe’t soan Evert har
safier krigen hat om dochs mar it autoriden te learen. “It woe my
net oan, mar hy hat my sa oantrune dat ik op’t lêst tajûn ha.”

Yn dy tiid is it mooglik om sels in auto te hawwen mei dûbele
betsjinning. En dêr wurdt gebrûk fan makke. En der wurde hiel wat
oefen-ritsjes riden, mei neist har Sietske de Vries.
En fansels dat rydbewiis komt der.
“Doe wie ik wol hiel bliid.” En yn gedachten sjogge grif hiel folle
minsken har noch riden yn it reade Dafke.
Hjoed de dei.
Frou Bouma is net mear sa mobyl en dat fynt se wol hiel spitich.
Se sit lykwols net stil. Alles om je hinne yn de keamer tsjûget fan har
iverigens. Safolle moaie haakte spullen en oant hjoed de dei ta
breidet se noch en út har iverige hannen komt wol safolle moai
guod foar’t ljocht. Se kin wol in winkeltsje begjinne.
“Roemenië ha ik ek folle foar breide, mar dat is no dien”.
Jantsje mei noch sa graach ris efkes de doar út. As it kreas waar is is
hja mei dochter Marie op paad. De rolstoel mei en dan kinne se
noch hiel folle dingen besjen. It leafst giet se nei in grut túnsintrum.
“O ja, en we komme altyd mei in blomke thús.”
De Orchideeën Hoeve yn Luttelgeest dat is sa te hearren har
favoryt.
Op de fraach oft se dêr elk jier wol ien kear hinne geane,
reagearret se hiel fluch “wol trije of fjouwer kear!”
En dêr komme de measten fan ús net oan ta.
Wieke de Boer.

Ingezonden
Collecteweek ZOA Vluchtelingenzorg Hulp Hoop Herstel 3 t/m 9
april 2016
Wat houdt het werk van ZOA in
Als mensen door oorlog of een natuurramp alles kwijt zijn, biedt
ZOA Hulp. In een situatie van wanhoop dragen we bij aan een
nieuw
perspectief
van
Hoop.
Samen
met
getroffen
gemeenschappen werken we aan Herstel totdat zij weer in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Het christelijk geloof is hierbij onze motivatie.
Noodhulp na ramp
Een ramp laat mensen ontredderd en ontheemd achter. In één
klap zijn mensen vaak alles kwijt.
ZOA helpt met schoon water, onderdak en basisbehoeften.
Na de ramp blijven we om te werken aan wederopbouw.
Opvang in de regio
Uit angst voor geweld slaan veel mensen op de vlucht. ZOA vangt
vluchtelingen op in de regio. We helpen met onderdak, onderwijs,
water, sanitaire voorzieningen, hygiëne, voorlichting en
traumaverwerking.
Wederopbouw en herstel
Na de ramp is de aandacht vaak snel voorbij. Hierbij is aandacht
voor herstel van landbouw, infastructuur, onderwijs, werk en
inkomen en sociale verhoudingen. We helpen bij het maken van
een nieuwe start zodat mensen daadwerkelijk verder kunnen.
Deze collecte warm bij u/jou aanbevolen.
Namens ZOA alvast hartelijk bedankt, Zanny de Boer.

Ingezonden
Kompenije Bedankt
Op 26 december 2015 zijn wij in Mexico getrouwd. Daar hebben wij
een mooie bruiloft gehad, waarbij velen van jullie via de livestream
getuige van zijn geweest. Een feestje in Nederland hadden wij nog
niet in de planning. Het was dan ook een grote verrassing dat er op
17 januari een surprise party was georganiseerd. Lity was nog maar
net in Nederland, maar heeft er ondanks de jetlag erg van
genoten. Wij willen iedereen bedanken die hierbij geholpen heeft.
Verder willen we iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaarten
en kado’s.
Muchas gracias, Tige dank ! Lity en Marcel

Ingezonden
Hardlopend aan je conditie en snelheid werken
Ontspannend en inspannend tegelijk. In pittig tempo makkelijk en
snel kilometers maken. De endorfine die vrijkomt tijdens het
hardlopen. Extra energie die je krijgt van de buitenlucht tijdens je
dagelijkse rondje. Je voelt je goed, sterk, gezond. Onbeschrijfelijk.
Allemaal ingrediënten voor een heerlijke hardloopsessie…
Hardlopen groeit in populariteit. Met veel enthousiasme genieten
steeds meer Nederlanders van een flinke dosis lichaamsbeweging
door regelmatig hard te lopen. Werken aan je conditie, snelheid of
verliezen van gewicht op je eigen manier in de buitenlucht. Met als
streven: vandaag sneller en langer kunnen rennen dan gisteren.
Geniet optimaal van hardlopen, zonder blessures
Of je nou een ervaren hardloper bent die z'n hand niet omdraait
voor een marathon, of een recreatieve hardloper die werkt aan
z’n conditie en na een lange werkdag graag zijn hoofd leeg wil
maken. Iédere hardloper is tijdens het lopen intensief bezig. Je
maakt langere tijd gebruik van je uithoudingsvermogen, kracht
en lenigheid en vraagt daardoor veel van je lichaam. Wil je
optimaal
blijven
genieten
van
hardlopen,
zonder
hardloopblessures?
Dan
is
een
goede
lichamelijke
voorbereiding, een goede sportuitrusting en advies van een
professional een must. Zo voorkom je hardloop-blessures zoals
blessures aan knieën, achillespezen, kuiten en scheenbenen.
Voorkom hardloopblessures: 4 handige tips!
Hardloopblessures zijn te voorkomen als je van tevoren actie
onderneemt:
1. Draag passende hardloopschoenen. Laat je in hardloopspeciaalzaken goed adviseren.
2. Ga niet te hard van stapel. Gebruik een trainingsschema.
3. Train jezelf. Bereid je voor met een goede warming-up.
4. Doe spierversterkende oefeningen.

Over hardlopen
Wist je dat…
… in Nederland jaarlijks zo’n
1.400.000 mannen en vrouwen
hardlopen? Dat is zo’n 9% van de
totale Nederlandse bevolking.
… tijdens het lopen van de
marathon een afstand van 42,195
km wordt afgelegd? Het
mannelijke wereldrecord ligt op
2:03.59. Het vrouwelijke
wereldrecord op 2:15.25.
… tijdens hardlopen 40% van de
lichaamswarmte verdwijnt via het
hoofd? Het is bij koud weer dan
ook verstandig een pet te dragen.
… de Dam tot Damloop het
grootste loopevenement is van
Nederland? Bijna 30.000
hardloopliefhebbers doen daaraan
mee. Het parcours is 16,1 km lang
en loopt van de Prins Hendrikkade
in Amsterdam tot de Peperstraat in
Zaandam.

Over hardloopblessures
Wist je dat…
… in Nederland jaarlijks
gemiddeld 400.000 hardlopers
een blessure oplopen?
Daarvan worden 120.000
medisch behandeld.
… jaarlijks zo’n 2.000
hardlopers worden
behandeld op een
spoedeisende hulpafdeling
van een ziekenhuis in
Nederland?
… mannen, beginnende
hardlopers en hardlopers die
minder dan ongeveer twee
uur per week lopen een
grotere kans op een blessure
hebben?
… hardlopen de sport is met
een groot blessurerisico? De
kans op een blessure is bijna
drie keer zo groot vergeleken
met sporten in het algemeen.
Hardlopen met gezond
verstand is daarom belangrijk.

Matthijs Meijer
Fysiotherapie Ureterp & Drachtstercompagnie
Alde Wei 8, 9222NG, Drachtstercompagnie

Ingezonden
Vraagje:
Gewoon, zomaar een vraag, aan u als bewoner van Dr.
Compagnie. Zou u eens naar uw eigen brievenbus willen lopen. En
dan niet vanaf de keukentafel naar de voordeur/brievenbus maar
vanaf de straat/weg. En als het kan, in het donker.....
Waarom vraag ik dit?
Regelmatig help ik zoonlief met het bezorgen van de krant. Deze
hoort sinds een dik jaar 's morgen voor 07.00 uur in de bus te liggen.
Geen probleem natuurlijk, gewoon iets eerder opstaan.
Wat wel een nadeel is, is dat het in de late herfst, winter en het
vroege voorjaar nog donker is rond 06.30 uur: De tijd dat er bezorgd
wordt. En dat is het hem nu.
Als u dus in het donker van de weg naar uw brievenbus loopt,
bedenk er dan even bij dat u een fiets heeft, beladen met kranten.
Dat het wel erg donker is op weg naar die brievenbus, dat hekjes
soms klemmen, looppaden soms erg glad en oneffen zijn. De
brievenbus soms verstopt zit in het groen van de struiken.... Beeldt u
dan nog even in dat het soms ook nog hard waait, regent of er
zelfs sneeuw of ijzel ligt... Zou u dan misschien een kleine
aanpassing kunnen en willen doen, zodat wij zonder vallen en
opstaan dagelijks uw krant kunnen bezorgen.
Alvast hartelijk dank namens alle kranten(maar vast ook alle post-) bezorgers....
En dit komt er dan van!
Hoeft ze ook niet meer zo vroeg op te staan.....
Een spoedig herstel toegewenst Hermien.

Ingezonden
Open Dagen obs. De Skûle
Op
1
augustus
2016
komt
er
in
Drachtstercompagnie een Samenwerkingsschool: Cbs. de Wyngert en Obs. de Skûle
gaan samen verder.
 Op 22, 23 en 24 maart staat de deur van de Skûle open voor
iedereen die de kinderen nog een keer aan het werk wil zien,
en/of de school nog eens wil bekijken.
Er is een kleine fototentoonstelling en een film (van Mindert Kats)
over de verschillende activiteiten van de Skûle door de jaren heen
te zien, onder het genot van een kopje thee of koffie.
Wij nodigen belangstellenden van harte uit!
De schooltijden zijn:
dinsdag
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
woensdag
08.30-12.15 uur
donderdag
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
 Op 1 april gaan alle kinderen samen met alle juffen en meesters
met de bus naar het Dolfinarium;
 7 juli, vanaf 14.00 uur: Pleinfeest voor alle kinderen van de Skûle;
 14 juli: Feestavond in het café voor iedereen die de Skûle een
warm hart toe draagt.
Tot ziens!
Corry Keuning, Maeike Nijboer, Anny van der Mei en de ouderraad.

Ingezonden
Kultureel dilemma?
Nei ûnderskate gearkomsten en elders útfieringen besjoen te ha,
kaam de kulturele kommisje ta in beslút. Theater “Hymp Hamp”
mast op saterdei 15 jannewaris har foarstelling ‘’Op Portret’’ by ús
spylje. De seal fan kafee Aans, mei de nije útbaters Wiebe en
Marjolijn, wurdt troch de kommisje moai oanklaait, sa as kleedsjes
op’e tafeltsjes, en dêrop geselliche ljochtsjes. De houten stuollen
binne al jierrren ferlyn ferfangen troch noflike moaie stoffen stuollen.
En fansels wurd der net smookt der foar is bûten in tintsje bouwt.
Dat lit se mar komme.
Om 17.30 oere komme de artiesten om hun foarstelling ta te rieden.
Meastal bin ik der dan ek om hun de mogelykheden as de
ûnmogelykheden fan it poadium út te lizzen. Dan hear ik altyd dat
de artiesten ferbaasd binne dat wy sa’n geselliche seal ha en sa’n
geweldich poadium.
Om in bytsje nei achten begjint de
foarstelling en dat wie in wiere boppeslach. By ferskillende minsken
rinne de triennen fan it laitsjen by de wangen del. Der waard út
folle boarst meisongen en elk hie it ferskrikkelyk nei it sin. De kofje
en tee binne echt goed, en nei de foarstelling noch efkes
gesellich sitte mei in drankje en in hapke.
Tot safier wie alles pico bello, want der wie wol in grut min punt en
dat wiene jim!
Der binne dizze jûn mar 45 kaartsjes ferkocht en de kommisje is
fansels geweldich wiis mei dizze 45 minsken. Mar elk kin op syn
fingers wol neitelle dat dat in kear safolle wêze moat wol it út kinne.
Hiel spitich fansels, want noch in kear sa’n jûn en it is absolút de ein
fan’e kulturele kommisje. Dat soe nei mear as tritich jier, mei hiele
moaie jûnen, wol tige spitich wêze. Kompenijsters binne jim echt sa
min te rizzen. Nochris in kear: 'Net stinne mar hinne!'
Wit seker: jim sille der gjin spyt fan krije!
Gauke

Voetbalvereniging T.F.S.
________________________________________________________________________________

Op 7 januari jl. hadden we een bijeenkomst met betrekking tot de
toekomst van de club. Met zijn allen hebben we besloten de club
niet op te heffen. Op het gebied van de jeugd blijven we
samenwerken met de v.v. Houtigehage. Wat betreft de toekomst
richten we ons op de huidige Kompenijster A junioren. Het
komende seizoen blijven ze nog in de A junioren voetballen,
daarna gaan ze naar de senioren. We praten dan over het seizoen
2017-2018: het spelen in de vijfde klasse KNVB. Tot die tijd zullen we
met de huidige senioren moeten proberen het huidige
seniorenteam in de lucht te houden. Mocht dit niet lukken dan
hebben we geen bestaansrecht meer.
De actie op korte termijn is: het werven van nieuwe senioren leden.
Hierbij dan ook de oproep aan senioren die bij ons willen komen
voetballen. De training is op donderdagavond (aanvang 19.30 uur)
en de wedstrijden worden op zaterdagmiddag gespeeld. De
contributie bedraagt 165 euro per persoon. Nieuwe leden kunnen
zich aanmelden bij Bert Nijmeijer, de Pream 4 (tel. 06-12112554).
Natuurlijk mag je eerst ook eens komen trainen. Voor verdere
informatie met betrekking tot het seniorenvoetbal kun je bellen met
Pieter Postma, tel. 0512-340423 of 06-22805296.
Voor informatie m.b.t. onze club 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. De beeldkrant wordt wekelijks
bijgewerkt door Tommi Leander.
Namens het bestuur, Pieter Postma.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is op woensdag 13 april
a.s. in café Aans. We beginnen om 20.00 uur. De agenda van de
vergadering kunt u binnenkort vinden op onze website.
Een aandachtspunt binnen het bestuur is momenteel het
lidmaatschap van de jeugd. Als de ouders lid zijn van onze
vereniging zijn de kinderen automatisch lid totdat ze 18 jaar
worden. Daarna moet men zelfstandig lid worden om voor een
korting op de kosten in aanmerking te komen. Vanaf nu ontvangen
18 jarigen van ons een brief met de vraag of men lid wil worden
van onze vereniging. De contributie bedraagt 15 euro per jaar.
Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze
website www.dledrachtstercompagnie.nl.
Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Bode: Hiltsje van der Brug
Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar)
Namens het bestuur, Pieter Postma.

Fûgelwacht
De Grutto / De Skries
De grutto is door Nederlanders gekozen tot
Nationale Vogel. Dat is 17 november
bekendgemaakt door het programma
Vroege
Vogels
van
de
VARA
en
Vogelbescherming
Nederland,
die
gezamenlijk
een
verkiezing
hadden

georganiseerd. De merel eindigde op de tweede plaats en de
huismus werd derde.
De meeste landen hebben een vogel als nationaal symbool. Zo
hebben de Verenigde Staten de zeearend en India de pauw. Dat
bracht Vroege Vogels en de Vogelbescherming er toe een
verkiezing te organiseren.
41.669 mensen stemden. Een kwart van de stemmen ging naar de
grutto. Van alle grutto's broedt 90 procent in Nederland. 'De grutto
is daarom terecht de Nationale Vogel'. Zelfs binnen de
stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto's dan in heel
Groot-Brittannië en Frankrijk samen.
“Skries neamd yn it Frysk, of wol Kening fan 'e Greide”.
Een grutto op een hek of die bovenop
een paal op de uitkijk staat, een kievit
die een baltsvlucht maakt of een
kwetterende tureluur tussen het
bloeiende gras. Het is een beeld wat
steeds zeldzamer wordt.
De baltsroep van de grutto klinkt met
wat fantasie als utto utto utto, dat hij snel achter elkaar roept. Aan
deze roep dankt de grutto zijn naam. In de zomer heeft het
mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek en borst.
Ook de snavel is aan de kopzijde oranje. De flanken en de buik zijn
gevlekt. Hij heeft een lange vrijwel rechte snavel. Als de grutto
vliegt vallen de witte strepen boven en onder de vleugels op. De
grutto is 36–44 cm groot en heeft een spanwijdte van 62–70 cm.
Een grutto weegt 280-500 gram. Zijn levensduur bedraagt 10-15
jaar, met uitschieters tot wel 29 jaar. De grutto broedt vrijwel alleen
in Nederland. Nederland is daarom van groot belang voor de
populatie. Rond 1960 broedden er in Nederland jaarlijks ongeveer
120.000 paren van de grutto.

In 2015, dat door
wetenschappers
het
"slechtste jaar in de
geschiedenis van de
grutto" werd genoemd,
werd
het
aantal
individuele
vogels
geschat op minder
dan 40.000. Daarom
staat de grutto als Gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst van
beschermde vogelsoorten.
Wist je dat… vogels een snavel hebben die bij ze past? Niet omdat
dat zo mooi staat, maar omdat een snavel handig gereedschap is.
Elke soort specialiseert zich in een bepaald soort voedsel.
Weidevogels als de grutto, tureluur scholekster en de kievit kunnen
hierdoor rustig samen in hetzelfde weiland eten zoeken. Ze zoeken
elk op een andere diepte naar voedsel. Daarom accepteren ze
elkaar in hun buurt.
In het gebied van onze vogelwacht kun je de broedparen van de
grutto op 1 hand tellen. We hopen dat hij ook terugkeert op De
Boppeste te Rottevalle waar hij vroeger een veel voorkomende
gast was.
Ryco Paulus / Fûgelwacht De Kompenije en omkriten.

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

Wielercomité Drachtstercompagnie
Op zondag 3 april a.s. organiseert het Kompenijster
wielercomité de 4de Kompenijster ATB toertocht. Dit
is een tocht georganiseerd voor en door de
Kompenijster wielerfanaten. Familie en vrienden zijn
uiteraard van harte welkom. De inleg is drie euro en
de deelname is op eigen risico. Het dragen van een
helm is verplicht.
We starten dit jaar wederom vanuit café Aans. Dit keer hebben we
twee categorieën: om 14.00 uur starten we met de groep
fanatieke/ervaren fietsers (afstand ca. 65 km) en om 14.15 uur met
de groep recreanten (afstand ca. 30 km). Na afloop komen we
weer bijeen in het café. Daar is er voor elke deelnemer een kop
soep en een broodje. Dit wordt ons aangeboden door Wiebe en
Marjolein van café Aans.
Verder……
Op zaterdag 18 juni organiseren we de 11de omloop van de
Kompenije. Tijdens de omloop komen zowel de heren als de dames
aan de start. We beginnen ’s middags om 15.00 uur met een Dikke
Banden Race voor de jeugd. Op dit moment zijn we druk bezig met
het benaderen van sponsoren.
Informatie
Informatie m.b.t. het bovenstaande wielergebeuren is te vinden op
onze website: www.omloopvandekompenije.tk Op de site staan
ook de sponsoren en de foto’s van de voorgaande
wielerwedstrijden in ons dorp.
Namens het wielercomité,Pieter Postma.

www.sfkdrachtstercompagnie.nl
info@sfkdrachtstercompagnie.nl
twitter: @SFKDraComp
Gymturnen
Ieder basisschoolkind heeft regelmatig: 'gym', oftewel leergerichte
beweging op school. Het aantal uren geleide beweging is wettelijk
vastgesteld en afhankelijk van de leeftijd van het kind. Kleuters van
4 en 5 jaar hebben ca. 6 uur beweging per week, maar dat loopt in
de middenbouw terug naar 1,5 uur per week. Als je dan bedenkt
dat onze kinderen gemiddeld 25 uur per week op school
doorbrengen, is er in verhouding niet veel tijd voor beweging
ingepland. Velen zullen zeggen dat kinderen voor en na schooltijd
wel bewegen, maar heb je het aantal auto’s wel eens geteld dat
dagelijks voor het schoolplein stopt om kinderen uit –of in te laden?
Zou jij de kinderen de kost willen geven, die ’s morgens beginnen
en ’s avonds eindigen voor de televisie of achter de computer?
Kortom, door het grote aanbod van de zogeheten “luie”
activiteiten in onze maatschappij krijgt onze jeugd minder
beweging. Dit is één van de redenen waarom ouders van jonge
kinderen hun kind opgeven voor een sportclub. Als je op jonge
leeftijd leert dat bewegen leuk is en je een goed gevoel geeft dan
is de kans groot dat je ook op latere leeftijd bewust zult blijven
bewegen.
Een vereniging waar kinderen al vanaf jonge leeftijd heen kunnen is
de gymnastiekvereniging. Kinderen kunnen hier al vanaf 2,5 jaar
terecht. Onder professionele, enthousiaste begeleiding wordt
bewogen, hierbij wordt met het hele lichaam gewerkt. Tijdens dit
bewegen, samen met leeftijdsgenootjes, komt het kind in
aanraking met en leert het op speelse wijze omgaan met vele
belangrijke zaken zoals:




durven bewegen
bewegen met je hele lichaam
dansvormen








presteren naar eigen kunnen
fairplay
een juiste lichaamshouding
je eigen grenzen verleggen
je sterk en fit voelen
omgaan met elkaar

De vereniging in ons dorp is een vereniging waar je als kind onder
de enthousiaste begeleiding van onze leiding kan bewegen. Het
doel van onze vereniging is P.I.T (plezier in turnen). Op een
gezonde, gezellige manier, op eigen niveau bewegen.
De gymlessen voor kinderen vanaf 6 jaar zijn op vrijdagmiddag van
16.00-17.30 onder leiding van Marrit Klamer, meer informatie kunt u
verkrijgen via sfksecr@gmail.com. Als ouder bent u van harte
welkom om samen met uw kind een les bij te wonen om zelf te
beleven of het gymturnen echt zo leuk en goed is als hierboven
beweerd wordt!

Wolkom
_____________________________________________
Op de Trilker 18, voorheen de fam. Beets, wonen nu René Oomkes
en Heleen Roosdorp. Hun laatste woonplaats was Leeuwarden.
René is vertegenwoordiger voor een bedrijf dat straatverlichting
verkoopt, zijn standplaats is Dokkum. Heleen is zzp’er in de muziek!
Zij heeft conservatorium gedaan met specialisatie zang. Zij geeft les
op basisscholen, schrijft liedjes voor artiesten en geeft zelf
optredens.
Op de Goudberg 3, voorheen Melle Sijtsema, wonen nu
Kompenijster Christiaan Douma en zijn vriendin Frieda
Boersma uit Opeinde. Christiaan, dat witte jimme wol tink,
werkt bij zijn vader in de veehandel en Frieda werkt bij de Gamma
in Drachten.

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
Op 4 februari hadden wij onze jaarvergadering. Voor onze nieuwe
voorzitter Johan Wedzinga was het de eerste keer dat hij de
vergadering kon leiden en hij deed dat prima. Hij kon gebruik
maken van een echte voorzittershamer, maar dat was niet nodig.
En zo overleefden zowel de tafels als de kopjes en de schoteltjes
deze vergadering zonder schade. Gezien de leeftijd van Johan
hebben we nu vast voor de eerste 25 jaar een voorzitter.
Het werd een gezellige avond waarop diverse zaken de revue
passeerden.
Ons erelid Foppe Bosma deed de trekking van de verloting die
hoort bij de verkoop van de boekjes met kortingsbonnen. Hij deed
dat vakkundig, rommelde genoeg in de bak met de bonnen en
trok daaruit de volgende winnaars :
€ 100,- fam. H. Bosma uit Boornbergum (zie foto)
€ 50,- mevr. M. Huitema uit Drachten
€ 25,- de heer L. Heijkamp uit Surhuisterveen.
De winnaars worden van harte gefeliciteerd. En behoort u niet tot
de winnaars : koop dit jaar gerust weer een bonnenboekje. Het
gebruiken van de kortingsbonnen levert u al meer geld op dan u
betaalt voor het boekje. En wellicht wint u de volgende keer wel
een prijs met de verloting.

De familie H. Bosma uit Boornbergum met de prijs.
Na de vergadering zaten we nog gezellig na met niet één maar
meerdere hapjes en drankjes.
Op 20 februari hebben wij mee gedaan aan een festival van de
muziekkorpsen uit Smallingerland. Dit jaar was het festival in De
Lawei in Drachten, in de prachtige nieuwe zaal met podium. Ons
optreden ging goed, ook met dank aan de 3 hulpen die we
hadden, Anna, Sietske en Bert. Sietske had zelfs een heel
muziekkorps aan fans meegenomen, die haar naam luid
scandeerden toen we van het podium liepen. Dat verhoogde de
feestvreugde, dus Sietske mag ons een volgende keer zeker weer
helpen.
Op 23 april is er een bijzondere avond van het muziekkorps en de
toneelvereniging! Ja, u leest het goed. Deze combinatie is nog
nooit eerder gemaakt. Het onderwerp wordt : Meiinoar op reis.

Laat u verrassen in deze reis om de wereld. En in welk prachtig land
we muzikaal eindigen? Kom naar het concert, dan komt u het te
weten!
De toegang is weer gratis. We houden het in de zaal van Café
Aans. De aanvang is om 20.00 uur.
Dus : zet deze avond alvast dik omlijnd in uw agenda en kom
genieten !

Krijt uw topje
In de vorige Barte is een stuk tekst weggevallen. Daarom de hele
tekst nogmaals in zijn geheel geplaatst.
Kerstbiljarttoernooi voor De Kompenije:
Biljartvereniging Krijt Uw Topje heeft op 17, 18 en 20 december voor
de 27e keer het kerstbiljarten georganiseerd in Café Aans. Eerst op
donderdag en vrijdag het toernooi voor De Kompenije (clubleden
en niet-leden/cafébiljarters) en op zondag het regionale
driebanden toernooi met 64 deelnemers. Ruim veertig biljarters
streden op de donderdag en vrijdagavond op 4 biljarttafels om de
bekers in het libre-spel. De hoogste series in dit toernooi werden
gemaakt door Elias Krans en Wytze Herder, namelijk 9 caramboles.
Twee avonden biljarten resulteerde in de volgende uitslag:
Leden/Clubbiljarters:

1e prijs: Tom Boeken
2e prijs: Jan-Willem Kats
3e prijs: Wytze Herder.

Niet-leden/Cafébiljarters: 1e prijs: Foeke Dillema
2e prijs: Jan de Meer
3e prijs: Henk Aardema.

De grote finale werd gespeeld tussen Foeke Dillema en Tom
Boeken. Het kerstbiljarttoernooi 2015 voor De Kompenije en de door
de biljartvereniging beschikbaar gestelde wisselbeker werd
uiteindelijk na een lange partij gewonnen door Foeke Dillema.
De kerstbiljarttoernooien zijn ook dit jaar weer mede mogelijk
gemaakt door onze sponsoren.
Dank aan onze sponsoren: Café Aans; Muds Audio Visueel; Reinold
Hiemstra tegelwerken; Dijk Timmerwerken; Minikraanverhuur J.W.
Kats; Partybemiddeling Jan van der Veen; Voegbedrijf Postma &
Nijboer; Klus- en Bestratingsbedrijf B. de Boer; Bosma handelsonderneming;
Fa.
Nijboer
Grondverzet
&
kraanverhuur;
Pluimveebedrijf J. W. van Koot; Frits Kats Bouwservice;
Bestratingsbedrijf
Paulusma
&
van
der
Veen;
Landbouwmechanisatie- en installatiebedrijf G. Sinnema en BOUMAR Drachtstercompagnie
PieBro, mechanisatie/staalconstructie en Bellezza Haarmode,
Ureterp. Café Sportlust, Bestratingsbedrijf R. Nijboer, Houtigehage.
De Barbecue Gigant, Kennel de Langewijk, Boelenslaan.
Voegbedrijf Scholte, Noordwijk GN
Bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer, Surhuisterveen.
Café/wegrestaurant In de Klaver, Niebert
Zadel-/Tuigmakerij Albert Jeensma, Frieschepalen
Biljartvereniging Krijt Uw Topje hoopt ook in 2016 weer met
medewerking van deelnemers en sponsoren voor de 28e maal de
kerstbiljarttoernooien te kunnen organiseren.
Namens het bestuur en toernooicommissie(s): Pieter Straatsma,
voorzitter.
Verslag regionaal driebanden toernooi.
Een heel jaar kijken we er naar uit, en voor je het weet is het alweer
voorbij. Het was een beetje hectische aanloop met een uitbaterwisseling, organisatorische tegenslag, een computer die crasht en
drukke werkzaamheden, maar uiteindelijk hebben we het weer
voor mekaar gekregen met een volgeboekt toernooi.

64 deelnemers verschenen er aan de 4 tafels in Café Aans. Helaas
4 afmeldingen, 2 i.v.m. voetbalcompetitie (eind december !?), en 2
door familieomstandigheden (alle begrip voor) en daarvoor
hebben we altijd weer onze reservespelers achter de hand. Dankzij
hen hoeft er alleen een naam verandert te worden op papier en
niet een heel speelschema opnieuw worden uitgerekend. Bedankt
jongens: Gurbe Aardema, Piet Straatsma, Albert Jeensma en Jan
Martin Zwanenburg. Deze laatste 2 uit Frieschepalen kwamen net
terug van het laatste afscheidsconcert van de Achterhoekse band,
Normaal in Arnhem.
Om 10 uur werd het toernooi geopend met een welkomstwoord
van onze voorzitter en al vlot werden de eerste punten geteld.
Ondanks ietwat oponthoud door verlate deelnemers, verliep het
toernooi gestaag. Er werd fanatiek gestreden om iedere bal. Soms
was er een uitslag van 0 – 2, maar ook 10 – 7. Tja, dan maak je 7
caramboles in een wedstrijd en lig je er toch nog uit, en een
medestrijder met 2 caramboles gaat wel door naar de volgende
wedstrijd. Na de eerste 32 wedstrijden kregen de verliezers van
deze eerste partijen een herkansing in de verliezersronde. Echter is
het wel zo dat als je deze ook verliest je al uit het toernooi ligt, het
kan verkeren. Ik zelf weet er alles van, helaas. De winnaars van de
verliezersronde komen bij de eerst 32 winnaars en deze 48 gaan in
een afvalrace toewerken naar de laatste 3 finalisten. Onze eigen
Kompenijster troef Aalzen v/d Wal haalde de laatste 6, door een
knappe zege op deelnemer Ahn Tran, uit Drachten (oorspronkelijk
Vietnam), met 5 - 4. Dit was de laatste deelnemende Kompenijster
dan, nou ja, Elias Krans haalde ook de laatste 6. Hij versloeg in een
zinderende, overgespeelde, wedstrijd van Dick van Luik uit
Frieschepalen met 7 – 4. Door arbitrale misrekening werd de partij
opnieuw gespeeld. Nu won Elias mede door 3 punten in de laatste
beurt. Wij zien Elias als bestuur zijnde als ‘halve Kompenijster’
vanwege zijn verleden hier in ons dorp, dus toch nog 2
Kompenijsters bij de laatste 6. Hierin trad Elias aan tegen King uit
Drachten. De andere 2 halve finales gingen tussen Hepke Tel uit
Frieschepalen en Ton Gevers uit Drachten en onze Aalzen moest

het opnemen tegen Albert Smid uit Noordwijk. Er was winst voor Ton
Gevers (9-3), Elias Krans (4-3) en Albert Smid (7-2), zij zouden de
prijzen gaan verdelen.
De eerste finale won Ton nipt van Albert, 5 – 4. De tweede finale
ging tussen Albert en Elias, uitslag 7 – 3 voor Albert. Om nog kans te
maken op de wisselbokaal en eeuwige roem moest Elias de derde
finale winnen van Ton. Helaas was Ton niet van plan mee te werken
en won met 5 – 2, en daarmee ook het 3-banden toernooi. Wat
een schitterende finalepartijen aan het einde van een fantastische
dag.
Eind uitslag: 1ste Ton Gevers uit Drachten, 2de Albert Smid uit
Noordwijk en 3de Elias Krans uit Houtigehage (/Kompenije). Alle
finalisten ontvingen een mooie trofee en een flinke vleesschaal. Bij
de prijsuitreiking werd er nog een flesje vocht beschikbaar gesteld
door de nieuwe uitbater van Café Aans, Wiebe van den Bosch,
voor de hoogste serie. Deze was ook een prooi voor Ton Gevers.
Nadat Ton ook nog de wisselbokaal ontving heeft hij nog een
dankwoord gesproken, het slotwoord was weer voor onze voorzitter
en daarmee werd het toernooi afgesloten. Hierna kregen we nog
een stukje muziek van duo “Melody” aangeboden door Aalzen v/d
Wal. Er werd nog gezellig gedanst en nagesproken over gemiste
kansen, en een lekker drankje genuttigd.
Bedankt aan de sponsoren en iedereen voor het mogelijk maken
van dit toernooi. Ik noem geen namen, zij die het aangaan, die
weten wel wie ik bedoel, bedankt. Graag tot volgend jaar, de
eerste deelnemers hebben zich alweer gemeld.
Met sportieve groet, Henk Bouwer (Bestuurslid KrUT).

______________
Césanne Slaakweg,
13 jier, wennet op
Fallaatswei 1a/
Heechfean 19
Mei wa wennest hjirre?
Mei heit, Trientsje, Jorn,
Esmee, Silke en Jarik.
As by mem, Marcel, Edzer,
Esmee, Jarnik en Janine.
Wer giest nei skoalle?
Nei CSG it Liudger, oan de
Splitting, ik sit yn de 2de klasse.
Wat is dyn leafste fak?
Frânsk, ’t is maklik en de útspraak is sa moai.
Wat is dyn leafste bist?
Myn leafste bist is in hynder, ik ha in fersoarchhynder, Wieke, op de
Feart. Der bin ik hast alle dagen wol. Ik poets Wieke, en ik ryd der ek
op.
Wat foar iten hasto it leafst?
Stamppot boerekoal.
Hast noch mear hobbys?
Hurdrinne. Dat doch ik mei myn heit. Meastal rinne wy in rûntsje om
it doarp.

Wat fynst net leuk?
Skoalle, de dagen moasten koarter, minder toetsen en húswurk. En
minder saaie lessen.
Hoe moat dat? Minder saaie lessen?
No, wat dwaan, as earne hinne gean. No moast altiten mar lústerje.
Bist ek ferliefd? Nee.
Oer tsien jier…hoe sjocht dyn libben der dan ut?
Ik tink dat ik dan dieredokterassistinte bin. Ik tink net dat ik dan al
bern ha, mar dat wol ik letter wol. En, ik ha dan fansels in hynder(s)!
En as’t ministerpresident wiest:
Soe ik soargje dat iederien ûnderdak hie en genôch iten.
Stel du krigest in miljoen….
Dan soe ‘k in protte keapje, mar de helte bewarje foar letter. En ik
soe in diel oan de earme lânnen jaan.

Uit de school geklapt
_____________________________________________
Een nieuwe school:
De Samenwerkingsschool begint vorm te krijgen. Er zijn reeds
informatieavonden geweest voor de ouders die in een goede sfeer
zijn verlopen. De intentieverklaring en de FER (fusieeffectrapportage) zijn door beide scholen ondertekend en
daarmee is de fusie per 01-08-'16 een feit.
Beide schoolteams hebben al veel en intensief vergaderd over het
onderwijsconcept, zoals over de visie en missie, en over onze
kernwaarden: veiligheid, respect, vertrouwen, professioneel,
ambitieus en eigentijds. Ook de meer praktische zaken als het
lesgeven, het lesrooster, de vieringen, schoolse- en buitenschoolse
activiteiten en de lesmethoden, zijn aan bod gekomen.
Al deze onderwerpen zijn besproken in een sfeer van
gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Fantastisch!
De nieuwe SWS komt te vallen onder het PCBO-bestuur. Dit
betekent niet dat de nieuwe school ook een Christelijke school zal
worden, het wordt een Samenwerkingsschool met één nieuw
onderwijsconcept en één nieuwe identiteit, zodanig vormgegeven
dat de ouders van beide scholen zich in de nieuwe school kunnen
herkennen!
Ook is er inmiddels gekozen voor de Wyngert als voorlopig
schoolgebouw, aangezien dit gebouw meer lesruimte heeft t.o.v.
de Skûle. De bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd (op zijn
vroegst 2019) een nieuw gebouw zal komen, waarschijnlijk op het
sportcomplex. Over de huisvesting beslist overigens de gemeente.
Een belangrijk aspect van de fusie de komende tijd, is de formatie
en het formatiebeleid: wie van de huidige leerkrachten van beide
scholen wil en kan mee naar de nieuwe samenwerkingsschool? Wij
houden jullie op de hoogte!

Een nieuwe naam:
Een nieuwe school moet natuurlijk een nieuwe naam hebben.
Daar hebben we uw/jullie hulp bij nodig. We zouden graag willen
dat iedereen in het dorp hier over mee denkt. We hebben er al wel
over nagedacht in welke richting we het willen zoeken:
 Een naam die een relatie legt met groei en ontwikkeling.
 Misschien een relatie met de historie van ons dorp.
 Het idee van samen leven, samen naar school.
 Het moet een Friese naam zijn.
Heeft u een toepasselijke naam bedacht?
Graag voor 1 april, met een korte toelichting mailen naar
michelhouwen@outlook.com
Heeft u geen computer, dan kunt u onderstaand strookje inleveren
bij:
Michèl Houwen, it Heechfean 12.
De nieuwe naam zal door het team van de SWS worden gekozen.
Voor de winnaar hebben we een leuke attentie. Veel succes en
alvast bedankt!
Namens alle collega's, Michèl Houwen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Naam/ adres:
_________________________________________________________________
Mijn naam voor de nieuwe Samenwerkingsschool luidt:
_________________________________________________________________
Mijn toelichting:
_________________________________________________________________

Mei Inoar Ien
De twa toaniel jûnen sitte der wer op, mar wat hawwe wy
prachtige jûnen hân! De seal wie beide jûnen moai beset en dêr
wie moai stikje muzyk nei. En sels op de try-out siet de seal fol. As jo
net west binne dan hawwe jo wat mist! In prachtich dekôr,
entûsjaste spilers en fansels it laitsjen!
Dit jier hawwe wy ek wer in kofjejûn. Dat sil hâlden wurde op 2 april
om 20.30 oere in seal Aans.
Dêr wurde twa ienakters spyle. Nammentlik Famylje en Prei en
Prostitúsje.
De spilers fan Famylje binne: Wietske, Antje, Sietske, Doetie en
Christina.
De spilers fan Prei en Prostitúsje binne: Hindrik, Janneke, Sabine,
Janita en Djoekie.
De stipers binne fergees op dizze jûn. En foar de rest is het 4 euro. Jo
kinne fansels ek stiper wurde en dat kostet 4 euro ien it jier.
Op 23 april hawwe wy in gearwurking mei de musykferieniging. It
hjit Mei inoar op reis. Mar dêr krije jo meikoarten noch wol mear
ynformaasje oer.

Agenda PKN tot en met 8 mei 2016
_____________________________________________
13 maart 9:30 uur

Interactieve Kerkdienst : Kerk School en
Gezinsdienst, m.m.v. kinderen van groep 1 t/m
4 van ‘De Wyngert’

20 maart 9:30 uur

Fryske Tsjinst door Drs. T.R.A. Simonides, Birdaard

24 maart 19:30 uur Kerkdienst, Witte Donderdag door
Ds. T. Deelstra, Opeinde
25 maart 19:30 uur Kerkdienst, Goede Vrijdag door Henk Bijma
26 maart 19:30 uur Kerkdienst, Stille Zaterdag door Petra Nicolai
27 maart 9:30 uur

Kerkdienst, 1e Paasdag door Mw. H. De KokMellema, Diever. M.m.v. Korps

3 april 9:30 uur

Kerkdienst door Mw. Ds. A. E. de JongWiersema, Tzum

3 april 19:30 uur

Dienst van gebed om genezing door
Gotse Stienstra. M.m.v. Praiseband Puur

10 april 9:30 uur

Interactieve kerkdienst

17 april 9:30 uur

Kerkdienst door Ds. J. v.d. Brink, Wijnjewoude

24 april 9:30 uur

Kerkdienst

1 mei 9:30 uur

Kerkdienst door Mw. Ds. Y. RiemersmaBeintema, Heerenveen

5 tot en met 8 mei Strandheemcampagne

Schrijf de eerste letter van het woord in het goede hokje. Weet je
wat er uit komt? Let goed op nummer 18......! Veel succes!

