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“Oan de Steffensreed kin wy 

ús net mear fertoane, 

it is no de Graafloane!”   

 
 

 

 

In dit nummer 
 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 
 

 
    Kopij inleveren: 

            vóór 28 oktober bij: 

    Michèl Houwen, it Heechfean 12 

 

 

    e-mailadres : 

    michelhouwen@hetnet.nl  

 

 

 

Grutte Steffen seit : 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

Wanneer? Wat? Wie? 

14 september 

 

 

Oogstfeest 

op de Alde wei 

Oogstfeestcom

m. i.s.m. café 

Aans 

18/19/20 sept. 

vanaf 18.00 uur 

café Aans 

De Trije fan ‘e 

Kompenije 

Werkgroep 

bijzondere 

activiteiten 

10 okt. 13.00 uur 

vanaf Nije Kompe 

Viering 40-jarig jubileum    

met herfstkleuren- 

middagtocht 

Ouderensoos 

14 nov. 14.00 uur

      Nije Kompe 

Voorlichting 

zorgverzekeraar  

De Friesland 

Ouderensoos 

27 november 

20.00 oere 

Kafee Aans 

Teaterproduksje ‘Krimp’ Kulturele 

kommisje 

5 dec. 14.00 uur 

Nije Kompe 

Viering Sinterklaas Ouderensoos 

19+20 dec. 

19.00 uur 

café Aans 

Kerstbiljarttoernooi 

(opgave bij 

Aalzen/Geert-Willem). 

Krijt uw Topje  

zo. 22 dec. 

ca. 10.30 uur 

Café Aans 

Regionaal 

driebandentoernooi 

(opg. bij het bestuur). 

Krijt uw Topje  

9 jan. 10.30 uur 

Nije Kompe 

Nieuwsjaarsborrel met 

warme maaltijd 

Ouderensoos 

13 feb. 14.00 uur 

Nije Kompe 

Optreden  

“De Nije Knipers”       

Ouderensoos 

13 mrt. 14.00 uur 

Nije Kompe 

Beelden en verhalen van 

oud-boswachter Jacob 

Bijlsma 

Ouderensoos 

10 apr. 17.00 uur Koffiedrinken en 

broodmaaltijd    

Ouderensoos 

   

Belangrijke data  

voor de agenda?  
michelhouwen@hetnet.nl 



 

 

Plaatselijk Belang 
 

Beste doarpsgenoaten, 

Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf is het nog prachtig 

zomerweer. Alhoewel we zijn begonnen met een koud voorjaar 

hebben we over de afgelopen twee maanden niks te klagen. 

Sinne en wille kin in protte tille! 

Vakanties zijn weer afgelopen en vrijwel iedereen is weer aan de 

slag gegaan met zijn werkzaamheden. Ook PB heeft zijn eerste 

vergadering achter de rug. En we willen u er direct van op de 

hoogte stellen dat de najaarsledenvergadering gepland is op 

maandag 14 oktober. De uitnodiging met agenda zal te zijner tijd 

bij u thuis bezorgd worden. Wel kunnen we u vertellen dat na de 

pauze Johan Veenstra uit Nijeholtpade ons zal verrassen met 

enkele van zijn voordrachten. Noteren dus die datum! 

 

Kleur en fleur. 

Wat er deze zomer in ons dorp zichtbaar is veranderd zijn de perkjes 

bij it Heechfean en hoek Smidswei / Aldewei. Struikjes zijn verwijderd 

en er is gras ingezaaid. Hopelijk krijgt het geheel nu een nettere 

indruk. 

Wat betreft het snoeien om fietspaden en zagen van dode elzen 

bij it Heechfean hebben we nog geen resultaat gezien. Ondanks 

ons verzoek hier iets aan te doen heeft de gemeente hier nog 

geen gehoor aan gegeven. Het blijft onze aandacht houden. 

 

De Skieding. 

Misschien niet bij iedereen bekend maar er zijn plannen vanuit de 

provincie om de Skieding te veranderen c.q. te verbeteren. 

Veiligheid en landbouwverkeer spelen hierin een rol. Hoe de 

verandering er uit zal komen te zien, daarover zijn al een aantal 

inspraakavonden geweest in de Lantearne in Surhuisterveen. PB is 

daarbij ook vertegenwoordigd. Er zijn intussen een aantal opties 

genoemd maar hoe de definitieve verandering / verbetering zal 

zijn is nu nog niet bekend. Van een tijdspad is ook nog geen sprake. 

En hoewel één en ander zich zal afspelen aan de rand van het 

Kompenijster grondgebied willen we ons goed laten informeren en 



van de gelegenheden gebruik maken inspraak te hebben in het 

geheel. 

 

 Fallaetswei 

In een eerder stadium is al eens gemeld dat de gemeente 

toegezegd heeft graskeien langs de Fallaetswei aan te brengen. In 

2013!  We houden moed, het jaar is nog niet om. 

 

’t Gebouke. 

Het interieur van ’t Gebouke zal aangepakt worden. De wanden / 

radiatoren zullen van een fris verfje worden voorzien en het 

meubilair zal vervangen worden. We gaan ervan uit dat we u 

tijdens de najaarsvergadering kunnen ontvangen in een nieuw 

decor. 

 

Woningbouw. 

Het gaat er op lijken dat er zes woningen gebouwd zullen worden 

aan het verlengde van de Trilker. We spreken niet van plan Súd, 

want dat plan had een veel grotere omvang, maar van verlengde 

Trilker. Het zijn koopwoningen in de goedkopere sector. Overigens is 

nog niet bekend wanneer de schop de grond ingaat. 

 

Accolade. 

PB is in gesprek met ‘Accolade’, de woningbouwcorporatie die alle 

huurwoningen in Drachtstercompagnie in haar bezit heeft. Reden 

van deze gesprekken is om over en weer geïnformeerd te zijn / 

worden over plannen die er kunnen komen aangaande de 

bestaande huurwoningen in ons dorp. 

 

HKDK 

Vermeldenswaard is nog de bijzondere middag die we als dorp 

konden meemaken bij de presentatie van het boek over het werk 

en leven van onze bijzondere dorpsgenoot Bernardus Nieuwenhuis, 

ook bekend onder de naam Nakke. Leden van de HKDK hebben 

een prestatie van formaat neergezet door dit boek samen te 

stellen. Waarvoor hulde! Waarin een klein dorp groot kan zijn. 

 

Sietse Wijbenga, secr. PB 

 

 



 

Kulturele Kommisje 
 

No goeie, 

Wyls ik dit stikje skriuw falle de mosken hast fan it dak fan de 

waarmte… 

Hawar wy wolle net krommenearje want wat hawwe wy lang om 

dit machtich moaie fakânsjewaar wachtsje moatten… 

En dochs no’t alles wer dien en ôfsluten is foar it simmerskoft en in 

protte Kompenijsters op fakânsje binne/geane,  is de kommisje al 

wer dwaande west om it ien en oar op poaten te krijen foar de 

Kompenijster kulturele jûn. 

 

De tiid hâldt gjin skoft en foardat wy it yn’e rekken hawwe is it safier,  

27 septimber 20.00 oere yn kafee Aans by Geart en Tineke. 

 

Fansels binne jimme benijd wurden nei wat wy op it program 

hawwe? No dat sil ik jimme út de doeken dwaan, nammentlik in 

musykband mei as sjongster in ‘âld’  Kompenijster, Anneke van der 

Vlught. 

Anneke sjongt  by de Fitnessband en sa’t ik fan Anny en Corry 

fernaam, dy’t tegearre nei in optreden west hawwe wie dat tige by 

tige. Mar dizze jûn hawwe wy ek noch in oare gast: 

Gjalt de Jong sil ús fermeitsje mei syn moaie fertelsels en net te 

ferjitten musyk, dizze man, de opfolger fan  Klaas Jansma mei it 

ferslach dwaan by de Skûtsjesilerij. Like drok, allinne…… mear hier! 

Foardat eltsenien him daliks te gast ha wol en hy it miskien 

smorende drok krijt hawwe wy him yn de Kompenije. 

Dus noch efkes yn’t koart, 

 

freed 27 septimber om 20.00 oere yn kafee Aans by Geart en 

Tineke  en wy freegje in lege tagongspriis fan € 3 foar in noflike jûn, 

sis no sels, dêr hoecht it yn elts gefal net om oer te gean, dus mar 

mei elkoar hinne! 

En dan Krimp, wy hawwe al earder yn de Barte neamd dat der wer 

in prachtich stik delsetten wurde sil oan en rûnom de tap by Geert 

en Tineke yn kafee Aans. 



Woansdei 27 novimber  binne jimme fan herte wolkom om mei 

elkoar te genietsjen fan de ferskate typkes dy’t oan de tap 

plaknimme en ús meigenietsje litte fan allerhande saken. 

Wolle jimme wis wêze fan in plakje?, de kaarten binne yn de 

foarferkeap te heljen by Gauke en Anny en by Geart en Tineke. 

Dizze jûn begjint om 20.00 oere, de tagong is € 18,50  mei in bakje 

kofje derby! 

Wy hawwe der wer nocht oan en wolle jimme beide jûnen graach 

wolkom hjitte! 

 

Ut namme fan de Kulturele Kommisje, Maeike, Corry, Anny en Hiltsje 

 

 

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 
 

Presentaasje fan it boek oer Bernardus Nieuwenhuis (Nakke) 

 

 

      

 

Dat wie in hiel moaie, gesellige  middei 

dêr by de ldheidskeamer! Wat in 

minsken en wat koe elk en ien even 

noflik sitte. Der wiene hapkes en 

drankjes, der wie muzyk en der wie ek 

fan alles te besjen. Yn de âldheids-

keamer fansels, mar ek op it terrein.  

      

By dizze gelegenheid lei de klam net 

sasear op de skilderijen fan Nakke, mar 

wat mear op syn oare wurk lykas grutte 

beskildere panielen foar fersierde 

weinen en ek it troch Nakke beskildere 

draaioargeltsje en de Fryske sjees 

foelen dêr op. Der siet noch genôch 

muzyk yn it âlde oargeltsje út Houtigehage en tuskentroch ha de 

leden fan Polyphonia út De Rottefalle in kear as wat prachtich spile. 



Al dy minsken wiene dêr kommen om tsjûge te wêzen fan de 

offisjele presentaasje fan it boek en om dêrnei sa’n boek mei nei 

hûs ta te nimmen. 

 

Ik mocht it earste eksimplaar fan it boek oanbiede oan Ynskje van 

der Wal út Burgum, de iennichste fan de broers en susters 

Nieuwenhuis dy’t noch yn libben is. Sy hat sels ek noch in pear 

wurden sein en it wie oan alles te merken hoe bliid as ek de famylje 

wie mei dit boek. Nakke wie mei al syn praatsjes dochs in 

beskieden man en as er noch libbe hie, koe men fan him 

ferwachtsje dat er sein hie: ‘Och, sa’n drokte hie om my net 

hoechd.’ Mar leau mar dat hy dochs hiel grutsk west hie op dit 

boek, mei dêryn in oersicht fan benei al syn wurk en ek in in hiel 

protte ynformaasje oer syn libben.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der binne al in hiel soad boeken ferkocht, mar wy ha der rekken 

mei hâlden dat er in protte belangstelling foar wêze sil. Wa’t yn ‘e 

Kompenije  noch net sa’n boek yn ‘e hûs hat, dy mist dochs wol 

wat. It is ommers hiel nijsgjirrich dat der no in boek leit oer in man 

dy’t safolle betsjut hat yn dizze kontreien. Wy as Histoaryske 

Kommisje binne der grutsk op dat we dit boek no oanbiede kinne. 

Foar mar € 20,- kinne jo it ophelje by Corry Keuning, It Heechfean 10 

(342912) of by ien fan de oare kommisjeleden.   

 



Vooral doen en niet denken: ‘O, het is Fries, dat lees ik toch niet.’ 

De teksten zijn in twee talen opgenomen en uit de schilderingen 

spreekt maar één taal: die van bewondering voor het 

schildertalent van Bernardus Nieuwenhuis! 

  

Ruurd Verbeek 

 

 

Ingezonden  
 

Dierenweide. 

De dierenweide is goed bevolkt met verscheidenheid, 

de herten werden met twee jongen verblijd. 

Heel bijzonder was een geboorte overdag, 

zondagmiddag om half drie, en gaf ons een gulle glimlach. 

De andere werd om half negen in de avond geboren, 

dus niet in de ochtend gloren. 

Bijzondere tijden, maar niet te min, 

om zoiets mee te maken geeft ons mensen een heel goed zin. 

Er zijn pauwen gekomen, en wat andere soorten kippen, 

verschillende soorten eenden, en konijnen die er hippen. 

Kalkoenen en een paar geiten, 

die graag in een stuk brood bijten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogels heb ik ook gezien, 

en niet misschien.  

Maar zeker, zwaluwnesten in de paal. 

Zij zijn daar goed aan het boeren, 

want als je er een tijdje naar staat te loeren, 

 



kun je er zeker zeven bewoonde nesten tellen, 

de ouden hebben met de jongen heel wat te stellen. 

Vliegen af en aan, het is en komen en gaan,  

om te voorzien in hun voortbestaan. 

Het voldoet dus aan de eisen van de zwaluw, deze paal, 

al heeft die wel een verhaal. 

Eerst bedoeld voor ooievaars, nooit goedgekeurd, 

Is dat nu door de zwaluwen wel gebeurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de dierenweide kun je genieten van menig dier, 

en geeft zowel aan dier als mens, veel plezier.  

Een stukje brood geven mag best, 

maar laat geen zakje achter, die het verpest. 

Omdat de dieren niet weten, 

dat ze die niet mogen eten. 

Soms tref je het, krijg je een eitje net gelegd door mevrouw kip, 

En kijk niet sip, 

Als er geen eieren meer zijn, soms heeft mevrouw kip de rui, 

Wil dan graag een andere trui. 

En is dus dan druk aan het breien of haken, 

kan dan geen eieren maken. 

Wie weet, de volgende keer, 

Wel weer. 

De dierenweide,  

die ons al met menig jong diertje verblijde, 

voldoet aan de wensen, 

van vele Kompenyster mensen. 

 

Oebele en Joke. 



 

Ingezonden  
 

Nei it grutte súkses fan 2011 no de twadde  

 

 

 
 
in neisimmer-rintocht fan trije jûnen, wêrby eltse jûn 

om ‘e 7 kilometer hinne rûn wurdt. De tochten 

geane om en troch ús prachtige doarp op 

 

18-19-20 septimber/ start tusken 18.00 en 18.30 oere 
 

De Trije fan ‘e Kompenije is foar jong & âld. Dus jou jim gau op by: 

 

   Douwe Peters, Pream 2.  

 

De ynskriuwing kostet €3 de man, fuortendaliks by opjefte te 

foldwaan. Graach opjaan fóar 13 septimber.  

 

We rinne net allinne op ferhurde paden mar ek troch de lannen. 

Hâld dêr rekken mei wat it fuotark oanbelanget. Wy hoopje dat it 

waar wat meiwurkje wol. Mocht it dochs spiele dan riede wy jim 

oan learsen en reinklean oan te dwaan …  

Dielname is op eigen risiko.  

Dielname jonger dan 16 jier, dan ûnder begelieding.  

 

Noch fragen? Nim kontakt op mei: 

 

Michèl Houwen   (342479/ 06-10867932)  

Djoek Veenstra    (342600/ 06-12700480)  

Hella Briggen                   (06-12529669)  

Douwe Peters    (342761/ 06-53671212)  

Petra Mulder-van Duinen   (341162 / 06-57434382) 

 



 

 

Ingezonden  
 

Reisverslag,  dinsdag 14 mei. 

Bestemming; Ostfriesland. Duitsland. 

 

Om 8 uur vertrek uit Drachtstercompagnie. We moesten even 

wachten op een stel dat hier ook jaren heeft gewoond en nu in 

Bunde in Duitsland woont. Later op de dag zijn we dus 2 x langs 

hun huis gereden, ze hadden er eerst over nagedacht om 

halverwege in te stappen, maar dan zouden ze de helft van de 

dag maar meemaken. 

9.30 uur aankomst in Nieuwe Schans. In een monumentale (grote) 

Herenboerderij staat de koffie met een gebakje klaar. Het is wel 

koud en daarom zijn er hythers (terraskachels) die tussen ons in 

staan, om te verwarmen. Daarna gaan we naar het midden van 

de schuur, waar een glasblaasdemonstratie wordt gehouden. 

Sierlijke,  gekleurde vazen en schalen. Voor de liefhebber erg 

mooi, maar duur. Onder de 500 euro’s is er niets te koop, je zit al 

snel op 1000,  2000 euro voor een aparte schaal. Ze worden 

tegenwoordig ook vaak in tuinen neergezet en in vijvers, dan zijn 

het gekleurde bollen. Winterhard, dat wel. Om ongeveer 11.00 uur 

gaan we op weg naar Emden, een grote havenstad. Daar krijgen 

we onze lunch. Het is een hotel, maar de inrichting lijkt wel op een 

stal. Tussen de “binten” gaan we in groepjes zitten. Wel netjes. We 

krijgen allemaal een bord met: plak kaas, 3 soorten vleeswaren, 

krulsla, paar plakjes komkommer, 1 aardbei, een tropische oranje 

vrucht, heel luxe om te zien. We vragen ons af wanneer ze met 

het brood komen. Dat komt niet, er ligt onder de vleeswaren en 

kaas een dun stuk zuurdesem brood. Lijkt op roggebrood, dan 2 

keer zo groot. Menigeen wil graag nog een stuk brood of bolletje, 

maar helaas, hier moeten we het mee doen. Beleg genoeg, daar 

ligt het niet aan. We krijgen er koffie bij. Om 13.30 uur stappen we 

weer in de bus. Rondrit met gids. Langs de Waddenkust met 

vuurtorens, oude vissersplaatsen en de scheefste toren van de 

wereld in Suurhusen. Vijf meter hangt hij naar voren. Onderweg 

zien we vele windmolens, wat vind ik dat een verschrikking! Daar 

tegenover zijn er grote velden met bloeiend koolzaad, dat is een 

 



erg mooi gezicht. In het havenstadje Greetsiel krijgen we de 

gelegenheid wat rond te kijken op eigen gelegenheid. We duiken 

snel een gelegenheid in om een versnapering. Ik had een zeer 

lekkere rode wijn, geen glas, nee, een halve liter in een kannetje. 

Moest wel snel op, want we hadden maar 3 kwartier meer. Mijn 

twee metgezellen zitten aan het bier. De zon schijnt door het 

glazen dak, we zitten nl. in een serre. Mooie uitkijk op de straat. Er 

zijn vele winkeltjes met van alles en nog wat, een gezellig stadje. 

Om ongeveer half vijf zitten we allen weer in de bus die ons naar 

de laatste stop zal brengen. We bedenken allerlei gelegenheden 

voor het diner, maar slaan allemaal de plank goed mis. Om zes 

uur stoppen we in Aduard, nabij Groningen en we eten daar in 

een hotel/ wegrestaurant. We bestellen allen een borrel voor het 

eten dat erg snel wordt opgediend. We beginnen met een 

groentensoep, met een paar balletjes gehakt, jawel. Goede 

soep. Al snel volgt het hoofdgerecht. Een paar plakken rollade op 

een bord en de rest kunnen we zelf opscheppen. Patat of 

gebakken aardappelen, snijboontjes met spekjes, rauwkost van 

o.a. ijsbergsla, rauwkost van komkommer met tomaat, bloemkool 

en er is een bruinige saus met kleine stukjes champignon er door. 

De patat en de aardappelen worden overal bijgevuld. En hurry 

up, het ijs komt er al aan, bolletje vanille en bolletje aardbei met 

een toef slagroom. Het smaakt iedereen voortreffelijk. En ja, dan is 

het tijd voor de terugreis naar Drachtstercompagnie. Omdat het 

eten ons in een rap tempo werd voorgeschoteld, is de aankomst 

een half uur eerder dan gepland. Nu vindt niemand dat een 

probleem, want het was wel een prachtige dag, met vele 

bezienswaardigheden.  

Moe, maar voldaan, keren we stapvoets weer naar huis. Behalve 

de twee die weer helemaal naar Bunde terug moeten rijden. Zij 

hebben nog anderhalf uur rijden voor de boeg.  

 

Joke Bosma. 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

1e coördinator:  Klaas van Kalsbeek  tel: 0512-342432 

2e coördinator:  Wietse de Vries    tel: 0512-342765 

 



 

Ingezonden  
 

Bijzondere projecten verdienen steun!   

In mei hebben Bart de Zee en Arjo Kamp, beide namens de 

directie van Rabobank Drachten, Fimke de Boer, namens de 

Ledenraad en Trea Westra, coöperatieadviseur een bezoek 

gebracht aan het Plaatselijk Belang en Ouderensoos in 

Drachtstercompagnie. Deze avond hebben we een toelichting 

gegeven over het vertrek van de geldautomaat in het dorp. 

Naast dit onderwerp hebben wij ook gesproken over lokale 

betrokkenheid van de Rabobank bij haar gemeenschap en werd 

het lokale fonds van de bank toegelicht.  Duidelijk werd dat meer 

informatie over dit fonds erg welkom was. Hieronder leest u meer 

over Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten. 

 

Fonds Coöperatief Dividend 

 

Sinds een paar jaar heeft Rabobank Drachten een lokaal fonds, 

namelijk het Fonds Coöperatief Dividend.  Jaarlijks investeren wij 

een deel van de winst in de lokale samenleving. Een commissie, 

bestaande uit vijf leden van de bank, beoordelen drie keer per 

jaar de projecten die een aanvraag hebben ingediend. Vanuit dit 

fonds steunen we dus bijzondere projecten in Drachten en 

omliggende dorpen. 

 

Waarom bestaat er zo’n fonds? 

 

Vanuit de gemeenschap, verenigingen en stichtingen, ontstaan 

vele initiatieven  op maatschappelijk, cultureel of economisch 

gebied. Soms heeft zo’n initiatief geld nodig en daar zijn fondsen 

voor. Rabobank Drachten laat middels haar Fonds Coöperatief 

Dividend zien dat ze betrokken is bij de lokale gemeenschap. 

Op de website www.rabobank.nl/drachten ziet u links staan 

‘Fonds Coöperatief Dividend’. Als u daar naar toe gaat vindt u 

een pagina met informatie over het fonds. Projecten die een 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit in de omgeving  

kunnen een beroep doen op het fonds. 

 

 

http://www.rabobank.nl/drachten


 

Hoe kan ik een aanvraag indienen? 

 

Op de eerder genoemde website kunt u een inschrijfformulier 

downloaden. Deze kunt u invullen en daarna drukt u op de knop 

‘verzenden’ en ontvangt de bank een aanvraag in de mail.  Kunt 

u niet via de website een aanvraag indienen, dan kunt u een 

brochure en inschrijfformulier bij de Rabobank aan de 

Lavendelheide 15 of in de centrumlocatie aan de Gauke 

Boelensstraat 2a ophalen.  Of u belt of mailt met Trea Westra,  

coöperatie adviseur, op (0512) 58 77 18, 

t.westra@drachten.rabobank.nl   

dan stuurt zij u het inschrijfformulier toe. 

 

Welke projecten hebben een bijdrage ontvangen? 

 

Projecten die een aanvraag hebben ontvangen staan op de site. 

In Drachtstercompagnie hebben een paar projecten een 

bijdrage ontvangen uit het fonds. Zo zijn eerder de realisatie van 

de Wyknammebuordsjes en de Pannakooi bij het sportterrein 

mede mogelijk gemaakt door het fonds. Ook zijn er in de dorpen 

van Smallingerland in 2009 AED’s  geplaatst, deze zijn ook  

gefinancierd uit het fonds.  

 

Ouderensoos gaat op reis 

 

Recent heeft de Ouderensoos een bijdrage ontvangen voor haar 

jubileumreis die komende herfst voor de ouderen uit  

Drachtstercompagnie wordt georganiseerd. We wensen alle 

deelnemers aan het reisje alvast een hele fijne en gezellige 

middag toe.  

 

Voor vragen over het fonds kunt u contact opnemen met 

ondergetekende, telefoonnummer (0512) 58 77 18 of mail 

t.westra@drachten.rabobank.nl 

 

Hartelijke groet, 

Trea Westra, Coöperatieadviseur (juli 2013) 
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Ingezonden  
 

OUDERENSOOS DRACHTSTERCOMPAGNIE 

Jubileum en jaarprogramma seizoen 2013-2014 

  

In oktober a.s. bestaat de ouderensoos 40 jaar. Dit jubileum wordt 

op 10 oktober a.s. gevierd met een mooie door Dalstra Reizen 

verzorgde herfstkleurenmiddagtocht en een afsluitend etentje.  

Daarnaast is het bestuur er in geslaagd weer een gevarieerd 

programma voor de leden op te stellen. Hiervoor wordt verwezen 

naar de activiteiten die in de Agenda van De Barte zijn 

opgenomen. Het ledental groeit gestaag (plm. 37), maar nieuwe 

leden zijn nog van harte welkom. Zij kunnen dan direct de 

jubileumviering meemaken. Het bestuur vindt het van belang dat 

zoveel mogelijk ouderen uit ons dorp mee kunnen doen. Om die 

reden en dank zij een bijdrage van het Fonds Coöperatief Dividend 

van de Rabobank en van MOS, kan de eigen bijdrage voor de 

jubileumtocht beperkt worden tot € 15,00 p.p. en de contributie 

voor het jaarprogramma november 2013/april 2014 tot € 20,00 p.p. 

Nieuwe leden kunnen zich melden (ook nadere inlichtingen te 

verkrijgen) bij onderstaande bestuursleden: 

 

Voorzitter:  Jappie Bos, tel. 341588 

Secretaris:  Piet Vlieg, tel. 341075 of 06-53988625 

Penn.meester: Rens Welling-Datema, tel. 301397 en 

Alg. adjunct:             Hendrikje Riemersma-Pool, tel. 342190.   
 

Turftraperke  

 
 

It hat ús tige goed dien dat safolle minsken belangstelling toant ha 

en mei ús meilibbe ha by myn ferbliuw yn ’t sikehûs  

yn Drachten en Utert. Hjir foar ús oprjochte tank. 

 

Wobbe, mei út namme fan Sjouk, bêrn en bêrnsbêrn. 

 

 

 



 

Ingezonden  
    

 
 
    
 

           Yn Drachtster Kompenije 
 
Hoe skriuwe  jo in briefke, kaartsje of in e -mail yn it Frysk? 

Hoe skriuwe jo in stikje yn it Frysk yn de doarpskrante?  

Wat binne ek mar wer de staveringsregels?  

 

Dat kinne jo leare yn in de kursus SkriuwmarFrysk -  module 1 fan de 

Afûk. Yn tsien lessen fan twa oeren wurdt oandacht bestege oan 

de wichtichste staveringsregels yn it Frysk en it tapassen dêrfan yn 

ienfâldige teksten. Hâld der rekken mei dat jo ek tiid ynromje foar it 

meitsjen fan húswurk. 

 

Nei de simmerfakânsje, fan oktober ôf, organisearret de Afûk om ’e 

wike yn gearwurking mei pleatslik belang fan Drachtster Kompenije 

sa’n kursus yn it Gebouke. 

 

Dei:   yn oerlis   

Tiid:     yn oerlis 

Kursusjild:    € 76,50 de persoan  

Learmiddels:   ± € 26,00 de persoan 

 

Belangstelling? 

Nim dan uterlik 30 septimber kontakt op mei Corry van der Vee, 

Swartewyk 43, Dr. Kompenije, tel. 0512-342782. Maile kin ek: 

veevander@planet.nl. Graach by oanmelding trochjaan wat jo 

foarkar foar dei en tiid is. De Afûk makket letter de definitieve 

kursusdei en tiid bekend.   

 

Ek net-Kompenijsters binne wolkom! De kursus giet troch as der 

minimaal tsien dielnimmers binne. 

 

 

mailto:veevander@planet.nl


Ingezonden  
 

Biologische producten 

 

De website is al een tijdje in de lucht, maar nu dan ook even een 

berichtje in de dorpskrant. Sinds mei heb ik een webwinkel in 

biologische producten, BiologischeToko. Hier verkoop ik allerlei 

biologische, houdbare producten, zoals rijst, meel, koek, snoep, 

spelt, quinoa, noten, zuidvruchten, etc. Ook heb ik een groot 

assortiment biologische verzorgingsproducten. Het is een 

webwinkel, dus ik verkoop niet aan huis, maar men kan wel op de 

website bestellen en het vervolgens bij mij afhalen. Neem gerust 

eens een kijkje op www.biologischetoko.nl 

 
Martha Nicolai 
 

 

 

Ingezonden  
 

Griepinjecties Praktijk dr J.P. Heinstra 

 

Donderdag 17 oktober 2013 van  17:00 tot 17:45 uur. 

Plaats:  M.F.C. de Wier, De Telle 21 9247 AA  Ureterp 

 

U krijgt nog een oproep!  

Heeft u ca. 10 oktober nog geen oproep ontvangen en u wilt wel 

graag een griepprik, neem dan contact op met de praktijk. 

 

Team Heinstra. 
 

 

 

 

 

 

http://www.biologischetoko.nl/


 

Ingezonden  
 

Beste lezers, 

Ongeveer 15 jaar geleden heeft een werkgroepje van bewoners 

uit het gehele plan zuid er voor gezorgd dat er op twee plaatsen 

speeltoestellen zijn geplaatst. 

 

In de loop van de jaren is er 

aan de Pream een aantal 

positieve aanvullingen 

gedaan. Aan de Trilker is dit 

nooit het geval geweest. Dit 

was ook niet nodig aangezien 

het er tot op een paar 

maanden geleden nog best 

goed uitzag allemaal. 

 

Een aantal maanden geleden is daar helaas verandering in 

gekomen. Een groep jeugdigen (6-10jr) begon gaten te graven en 

heuvels te maken om te gaan fietscrossen. Er werd zo diep 

gegraven dat de glijbaan ‘bloot’ kwam te liggen. Een gevaarlijke 

situatie dus. 

De gemeente heeft het één en ander weer hersteld, in een mum 

van tijd was hier niets meer van te zien want……..er werd weer 

gegraven, etc. 

 

Doordat de auto/glijbaan 

afgekeurd is voor gebruik, is 

deze door de gemeente 

verwijderd aan het einde van 

de schoolvakantie. De grond 

werd weer netjes afgevlakt 

en ja,  u raad het al……in 

now time heeft de jeugd er 

weer een behoorlijke ‘bende’ 

van gemaakt. 

 

 

 



Over een paar weken gaat de gemeente het wederom vlak 

maken en het geheel opnieuw inzaaien (misschien is het al zelfs 

gebeurd als deze Barte verschijnt). Hopelijk zullen de ouders van 

deze knaapjes hun zonen uitleggen dat er niet meer gegraven en 

gecrossed kan worden als het ingezaaid is. Dezelfde 

moeders/ouders die nu komen kijken hoe leuk hun kinderen aan 

het spelen zijn en complete plaggen afsteken uit het grasveld. 

En ja ze spelen leuk, alleen kan dat straks niet meer. Volgend jaar 

komen er nieuwe 

speeltoestellen en zal het 

hopelijk weer een regulier 

speelterrein worden waar alle 

kinderen groot en klein weer 

gebruik van zullen maken als 

alle voorgaande jaren. 

 

Karin Combee 
 

       

 

Ingezonden  
 

Dagreis -60+  

 

De mensen, Adam en Eva dus, krijgen kinderen. Als de eerste een 

echte ‘kerel’ is, noemen ze die Kaïn. Als nummer twee daarbij 

vergeleken maar een miezerig mannetje is, noemen ze die Abel. 

Die tweede naam komt vooral veel voor in het Bijbelboek 

“Prediker”.Abel-Abeliem, Abel-der-abels,’ijdelheid der ijdelheden’. 

En dan niet in de zin van ‘ijdeltuit’(spiegelstaarder), maar in de zin 

van ‘zuchtje-wind’, ‘nietigheidje’. 

Nou wij hadden dit jaar ene Abel als Dalstra-chauffeur, en dat was 

geen nietig mannetje. Hij heeft ons de hele dag comfortabel en 

veilig rondgereden. Ja, ik vind dat altijd nog bijzonder knap van 

zo’n man, om vanaf een smal landweggetje zo’n 15 meter lange 

bus even achteruit het hiem op te rijden bij een glasblazer zonder 

de personenbus of de brievenbus van de glasblazer ook maar één 

klein schrammetje te laten oplopen. Nee, bij die aktie houdt zo’n 

 



man keurig hooguit 20 centimeter afstand tussen bus en 

brievenbus!  

Ja, glasblazer, vlakbij Nieuweschans, dus vlakbij de Duitse grens. 

Daar kregen we lekkere koffie-met-koek; en daar hebben we die 

man een ‘vaasje’ zien maken. Dat gaat dus zo: aan een blaaspijp 

houdt hij een klompje glas in de oven. Temperatuur van die oven 

bijna 1200 graden. Daarbij wordt het oorspronkelijk groenachtige 

glas plotseling donkerrood…. En de zwartlijkende klontjes, die hij 

eraan heeft geplakt, worden dan ineens helder wit. 

Zo’n vaasje moet trouwens wel even langzaam afkoelen hoor, 

anders springt hij aan duizend gruzelementen: 24 uur in een steeds 

iets minder fel brandende “afkoel-oven”. Zo’n vaasje moet dan wel 

ongeveer 500 euro kosten; dat zijn dus niet alleen materiaalkosten 

maar vooral ook de prijs van het gas dat er verstookt wordt. 

Meneer maakte ook grotere vazen ,die kosten ongeveer 2000 euro. 

U begrijpt: er wordt in Kompenije sinds ons reisje van dit jaar hevig 

gespaard…… 

 

Toen we verder reden, Duitsland in, kwamen we opvallend veel 

auto-transporters tegen met allemaal Volkswagens erop. Klopt 

helemaal, want in Emden worden die auto’s uit verschillende 

fabrieken ‘verzameld’ en van daar uit verscheept naar over-de-

hele-wereld. (Je kunt het haast niet geloven, maar het is toch echt 

waar hoor: elke auto heeft zijn eigen unieke nummer. Als u een 

mosgroene Volkswagen- Passat- Variant bestelt, krijgt u heus geen 

mosterdbruine Touareg, New-Beetle of Caddy, maar de enige 

echte door u bestelde mosgroene Passat-Variant!) 

Leuk gezicht.  

Natuurlijk hebben we ons ook met ‘hogere culturele zaken‘ bezig 

gehouden. Zo maakten we een rondrit door de stad Emden, geleid 

door een perfect Nederlands sprekende gids, maar deze ‘Truus‘, 

zoals ze heet, komt dan ook uit Zeeland. 

Midden in Emden staan verschillende oude bunkers,’omgetoverd’ 

tot heel andere gebouwen, zoals kantoren, appartemente-

complexen, maar ze blijven foeilelijk: betonnen muren van omtrent 

een meter dik! Nog een leuke wetenswaardigheid: In Emden zijn 

nogal wat Calvinistische(gereformeerde) kerken, terwijl verder in 

heel Duitsland vrijwel iedereen behoort tot de Lutherse kerk.  



Ons afscheidsdiner vond plaats in hotel /motel Aduard, prima 

verzorgd, mankeerde niks aan. In tegenstelling tot de lunch, die wel 

heel erg mager was. 

 

Volgens mij spreek ik namens alle deelnemers van dit jaar, als ik 

zeg: we hebben weer een prachtige, leerzame en toch ook vrolijke 

reis gemaakt. Lof en dankbaarheid aan de reiscommissieleden! 

Ik zal volgend jaar graag wéér meegaan…. 

Of ik nu ook lid word van de ‘bejaardensoos’….? Dat zèg ik nog 

niet, want dat weet ik nog niet. In elk geval zijn de leden van de 

soos me wel sympathiek, dus….wie weet. 

 

Guido Schoonheim. 
 

Ingezonden  
 

Onze hartelijke dank aan allen die 30 Mei voor ons tot een 

onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

Zoveel kaarten en bloemen en de buren die allemaal de vlag in 

top hadden gestoken ... een feestelijk gezicht. 

Maar bovenal dank aan onze Hemelse Vader die ons de 

afgelopen 50 jaar voor elkaar heeft gespaard. 

  

Gooitzen en Hendrikje  
 

  

Ingezonden  
 

 Ouderensoos op bezoek bij…. 

 

De ouderensoos kreeg een uitnodiging om, in het kader van het 

skûtsjejier, een bezoek te brengen aan het skûtsjesmuseum in 

Eernewoude, of het openluchtmuseum in Nij Beets. 

Gekozen werd voor Nij Beets. 

Er moet een verslagje komen. In mijn eerste “gedachtenstukje”, 

komen nogal wat sponsors en namen van bedrijven voor. Zal ook 

hun bedoeling wel zijn, maar als ik ergens en hekel aan heb, is het 

wel de reclame, die als een stoorzender allerlei programma’s 

onderbreken. Dus in gedachten maar een andere versie 

 

 



bedenken. Kruip gelijk achter de p.c. want onthouden is op deze 

leeftijd niet een sterk punt.  

Op 21 augustus is het zover. Wij worden om kwart over 1 verwacht 

bij café Aans, om daar in de bus te stappen. Het derde deel van 

de ouderensoos staat op papier om mee. Het is vakantietijd, en er 

is een aantal ziek. Wij zijn allen op tijd. Helaas geen bus te 

bekennen, en wat zijn we blij dat er een terras bij onze 

opstapplaats is, zodat we kunnen gaan zitten. Of het nu een 

communicatiefout is of niet, we zijn blij dat de bus om 2 uur aan 

komt rijden. Er zitten al passagiers in van de soos uit Drachten. Op 

naar Opeinde, daar zitten ook soos-gangers te wachten. We gaan 

in rap tempo naar Nij Beets, It Damhûs. Onderweg worden we 

verwelkomd door iemand van de organisatie van het skûtsjejier, en 

de chauffeur. De namen van de sponsors worden ook opgesomd, 

en dat geeft voor sommigen onder ons enige hilariteit. In Nij Beets , 

bij het openluchtmuseum, worden we verwelkomd door mensen in 

gepaste kledij en in groepen verdeeld. Zo krijgt iedere groep een 

gids mee die ons alles over dit openluchtmuseum zal vertellen. We 

krijgen een video te zien over het gebeuren van vroeger, hoe het in 

Nij Beets toeging. In de periode 1860 – 1920 was Nij Beets nog één 

van de laatste gebieden waar op grote schaal turf gemaakt werd. 

Wat we ook te zien krijgen zijn de verschillende soorten huisjes. Het 

stenen huisje voor de “verklikker” een beetje meer dan de 

arbeiders. Ging je als arbeider bij een ander, een goedkopere 

winkel je boodschappen doen, dan gaf deze “verklikker” dat door 

aan de veenbaas, en werd je dus ontslagen. Het was dan zeer 

moeilijk om weer werk te vinden. De veenarbeiders met hun 

schamele loon, werden uitbetaald in het café van de veenbaas. 

Men nam dan ook de nodige drankjes, en dus was er weinig meer 

over van het loon. Ook was daar de winkel, waar men verplicht 

was om de boodschappen te doen. De veenbaas woonde daar 

zelf ook en wat een pracht en praal als je het vergelijkt met de 

arbeiders. We nemen een kijkje in de winkel en café. Oud spul staat 

uitgestald en we krijgen dus een goede indruk van de toen 

aanwezige koopwaar, zeer sober lijkt het mij toe. Dan lopen we 

verder, een trekkershut. Daar hebben de arbeiders in geslapen, op 

stro met hun tweetjes op de vloer, in een soort stallen. Het doet me 

aan de oorlog denken. Verderop staat een Tjasker, een molen die 

water weg kan pompen. In de turfschuur zien we een beeld in 

miniatuur, hoe het in die tijd te werk ging. We lopen verder door het 



park en bekijken het Damshûs, het huisje waar de ‘verklikker’ dus in 

woonde. Niet te vergelijken met de arbeiderswoningen. Daarna 

gaan we de arbeiderswoningen langs. Binnen in zie je de kleine 

behuizing en het schamele huisraad.  

Een wc. was een houten hokje zonder deur, achter op de tuin. De 

‘beteren’ hadden wel een deur. Ook een groententuin was 

belangrijk. Daar werden aardappelen en groenten verbouwd. We 

lopen verder en komen bij een woonschip. Een woonbok 

genaamd. Dat is een turfbok die niet meer vaarbaar was, waar 

men een houten betimmering op heeft gemaakt zodat men daar 

in kan wonen. Deze heeft zelfs een aparte slaapkamer. Dat 

hebben we niet gezien in de houten huisjes. Alleen bedsteden. 

Als laatste komen we bij een houten kerkje. De gids vertelt hoe 

deze tot stand is gekomen en dat er eerst geen mensen kwamen. 

De dominee bedacht toen het volgende: de mensen moesten een 

pan meenemen, want na de preek kon men gratis eten krijgen. Dus 

zat daarna de kerk vol. Er staan ook naaimachines in het kerkje. 

Wat daar de reden van was? Dat verklap ik niet, het is namelijk een 

bezoek waard! Wij zijn toe aan een kop koffie, en daar krijgen we 

een “turfke” bij. Een klein stukje zoet gebak, wat op een turf lijkt, en 

net zo zwaar op de maag ligt als een echte turf. Het is half vijf 

geweest, en we lopen onder de indruk weer naar de bus, die ons 

weer naar onze opstapplaats terug brengt. Een dankwoord en een 

applaus voor de organisatie, en de buschauffeur. ( En de sponsors 

natuurlijk).  

Ik raad het een ieder aan, die er nog niet is geweest om eens te 

gaan kijken. Men geeft weer hoe men toen leefde, en hoe men in 

Nij Beets tot een opstanding kwam. Een sociale strijd. Bovendien 

het landschap, van moeras tot vervening, de gereedschappen die 

men gebruikte, maar vooral de omstandigheden waar men toen in 

en mee leefde.  

Mensen, we leven nu echt in weelde, al zal men zich er vaak niet 

van bewust zijn. Alleen al daarom moet men dit openluchtmuseum 

eens bezoeken. Ik heb het in ieder geval een waardevolle middag 

gevonden. 

  

Joke Bosma. 
 

 



Bernespul 
 

Sa skriuwe je in stikje foar de Barte oer ús sin en wille by de 

tareading fan it bernespul, en sa is it alwer dien… 

It waar spiele ús gjin parten, al wie it by it léste wol it measte wetter 

mar sa as ús spreekstalmeester al sei “It wetter kin ús neat dwaan, 

want it enthousiasme fan de bern lit it hjir striele”. 

Wat ha wy in moaie wike han, wat in wille, wat in senuwen.  

Moandei te moarn stie it wekkerke op 7:15 want it bernespul yn de 

kompenije giet los: Hurd it stikje bôle yn de mûle. Klear sette, 

ferklaaie en dan de earste bern al wolkom hjitte. Tja, en dan is it al 

wer 10 oere, it startsein en it fliegerliet en dan hutte boue. 

De middeis moatte wy der plat foar en thús kinne wy neat fertelle. It 

is it grutte geheim fan de bern fan de Kompenije. Wol kin ik sizze dat 

wy ek noch wat spultsjes dien ha, ûnder oaren sirkustikkertsje en wy 

ha mei wetter oan it bargjen west. 

Tiisdei: Zeskamp waard foar de ûnderbou ûnderbrutsen troch in 

grutte graue wolk die it wetter boppe it Trefpunt rinne liet. Gau 

binnen film sjen, chips ite en lekker drinke. Al it wetter oer, gau nei 

bûten ta. De stoarmbaan op, de spultsjes sels dwaan.  

De boppebou fernaam hjir folle minder fan. Sy wurkje harren yn it 

swit. breakdance yn de sporthal! De oare helte stiet, no ja leit of sit, 

ûnder de partytinte. Graffitti! Wat binne de resultaten moai! Cool! 

De middeis hat de boppebou harren zeskamp en dat giet der om 

wei. Hearlik sa as die bern rinne, drave en fanatiek oan de gong 

binne. De ûnderbou is drok dwaande om harren maskers te 

meitsjen foar it grutte geheim fan de Kompenije en ek foar de 

lawaai optocht wurd der drok timmere, plakt, knipt en útprobeare. 

Dan is it al wer woansdei. De hiele moarn ha wy fiske. De âlden ha 

harren bern holpen en it ienige wat wy dienen wie ús fuotten ûnder 

it got wei rinne want der waard omraak fong! En wy mar drok turfe 

en mjitte. 65 fisken waarden der út helle en dan telle de fisken net 

mei die wol oan de heak sieten mar net de kant hellen.  

Djurre van Beets fong de grútste: 38 cintimeter! 

Wessel hie de meast bysûndere fisk, in oester, folgens eigen sizzen. 

Mar it measte fisk waard fong troch Baukje Paulusma. Sis dus noait 

dat fiskjen neat foar foulju is! De winners krygen in medalje. 

Middeis ha wy wer drok dwaande west mei… It geheim fan de 

Kompenije. Wy sizze neat! Wol kinne wy jo fertelle dat der gjin bern 



droech thús kaam is. Tongersdei: Poeh, wy binne dochs al wol wat 

wurrich, gau in bakje en oan de gong: Rommelmerke. 

Wer in super opkomst wat de bern oanbelanget! De poffertjes 

wurden bakt troch 2 nije koks. En nei in probear rûntsje hienen se de 

slach te pakken.Lekker iis en ek de kofje is fersoarge…Foar dat wy it 

witte is de moarn alwer om. En dan is’t einliks middeis.  

Einliks it Geheim fan de Kompenije mei bekint wurde. Om healwei 

twaen gean de bern yn de rein troch it doarp. LAWAAIOPTOCHT. 

Roppe,raze en dan al de lawaai instruminten fan de ûnderbou 

noch! Eltsenien wurd útnoege foar it CIRKUS! 

Buienradar seit dat it om 14.30 droech wêze sil dus wy binne 

optimistich en beslúte dan ek om yn ús piste it optreden te dwaan. 

De senuwen hawwe yn it liif. Ferklaaie en dan te sammen mei ús 

rose ‘fryske hynder’ clowns de piste yn. Wy wurde troch in echte 

sprekker oankondige en as wy net sa senuweftich wiene dan hie hy 

fan ús noch in grutter applaus krigge. Want wat die hy dat goed, 

moai en boppeal enthousiast. Gauke tige tank! It wiene net allinne 

de bern die harren wille, ûndanks de rein, noch hienen, mar do ek. 

De bern hienen te sammen yn harren groepke in eigen act 

betocht, oefene en no dan ek opfiert. Clown Kokkie liet syn ballon 

ûntsnappe, struide mei confetti en hat noch moaie bisten fan 

ballonnen makke. Wy ha de âlden noch efkes sjen litten wat 

bewege op it fliegerliet is en doe masten wy opromje… 

Tja en dan is it tiid om nei hûs te gean! Wat ha wy in pracht wike 

han! Bern ik wol jim dan ek tige tank sizze! Ek ús frijwilligers, 

sponsoren, ús mannen, de minsken die yn it swit west ha yn de wike  

foar it bernespul, tige tank!  

 

En dan is der ek noch wat fertrietlik nijs.  

Der is in clown die ‘t der mei ophâld... Har tiid yn de kommisje sit der 

op: GEA,tige by tige, foar al dyn wiishied, tomeloze inzet, de 

notulen, de grapkes, de wille, de lol mar ek de kritsiske noat die sa 

no en dan om de hoeke kaam. Wy fine it tige spyttich dast giest en 

wy ha begrip foar dyn keuse. Wy wite hoesto dy yn it swit jaache 

hast foar in nij kommisjelid mar dat meist los litte, want as âlden, 

pakes, beppes, omkes, tantes dit lêze dan komme der lokkich in 

hiele protte oanmeldingen en dan kinne wy wer in kinderspul fan 4 

dagen organisere yn plak fan minder omdat de kommisje net 

foltallig is.  

Gea, wy kinne it net te faak sizze, betanke foar alles! 



 

Wielercomité Drachtstercompagnie 
  

 www.auto-oostra.nl 

Wind en regen tijdens het wielergebeuren.  

 

Op zaterdag 22 juni organiseerde het wielercomité de 9de omloop 

van Kompenije. Helaas was het deze dag ontzettend slecht weer. 

Mede door de slechte weersomstandigheden kwam de optocht 

van versierde fietsen te vervallen. Bij de start van de dikke 

bandenrace voor de jeugd kwam de regen met bakken vol uit de 

lucht vallen. Desondanks stonden er maar liefst 22 wielrenners/sters 

aan de start. De 1ste prijswinnaars van de door de Rabo bank, 

minikraanverhuur J.W. Kats en bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer 

gesponsorde DBR waren: Jelle Bouma, Abby v.d. Mei, Alize 

Stienstra, Mathijs Pultrum en Steef Loopstra. 

 

Ook de wedstrijd voor de elite & beloften vond in de stromende 

regen plaats. Mede door de slechte weersomstandigheden vloog 

plaatselijk favoriet Fokke Postma op het Heechfean uit de bocht en 

kwam de kopgroep op de Klamersreed ten val. Door de 

omstandigheden was het een “speciale” wedstrijd welke 

rechtstreeks te volgen was op omrop Fryslân en Smelne FM.    

Bij de amateurs was het zowaar droog en tijdens de huldiging van 

de winnaars scheen zelfs de zon….  

De ca. 50 vrijwilligers/sters hadden het vandaag zwaar. Sommigen 

werden echter uitstekend verzorgd door de Kompenijsters. Mooi 

dat zoiets kan! Vrijwilligers/sters bedankt voor jullie hulp. Ook de 

inwoners van de Kompenije bedankt voor jullie medewerking. Dit 

mede namens de wielrenners. Van de 107 deelnemers hebben we 

geen enkele wanklank gehoord! 

Tot slot, alle sponsoren van 9de omloop ontzettend bedankt voor 

jullie financiële ondersteuning. Mede door jullie financiële steun was 

het tot nu toe mogelijk een evenement als deze te organiseren. 

Met jullie steun hopen we in juni 2014 de 10de omloop te 

organiseren (ons jubileumjaar).  



 

Hoofdsponsor:  Auto Oostra Surhuisterveen. Sub sponsoren:  Relco 

wet & dry Drachten, NAM, Rabo Bank en café Aans (Geert & 

Tinneke)  Sponsoren premiesprints: transportbedrijf Combex 

Eastermar, Boskalis/de Haan, FrieslandCampina Gerkesklooster en 

Schuil isolatiezorg Drachten. Overige sponsoren: Plaatselijk Belang, 

gevelrenovatie Postma & Nijboer, Bosma Handelsonderneming, 

Partybemiddeling Jan v.d. Veen,  bestratingsbedrijf Paulusma v.d. 

Veen , loonbedrijf Nijboer, woninginrichting Slump & Bos, Noord 

scooters Drachten, kapsalon Erica, minikraanverhuur J.W. Kats 

Drachten, bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer Surhuisterveen, 

Naturel bloemen Surhuisterveen, oliehandel van den Belt Drachten, 

Optrek Burgum, Keukenkompas Drachten, On Tours tweewielers 

Gorredijk,  Mathilda Fashion Surhuisterveen, kapsalon Marianne 

Houtigehage, de Hypotheker, assurantiekantoor Tj. de Roos Ureterp, 

PAS mestopslagsystemen Drachten, rijwielzaak Iede de Boer 

Burgum, partycentrum Old Dutch Zwaagwesteinde en een drietal 

particulieren.  

 

P.S.: Foto’s m.b.t. het wielergebeuren zijn te vinden op onze 

website: www.omloopkompenije.tk   

 

Namens het wielercomité, Pieter Postma   

 

 

Jeugdactiviteitencommissie  
 

Vrijdag 17 mei hebben we voor het eerst en zeker niet voor het 

laatst een skelterrace gehouden in het dorp. Wat een opkomst en 

wat een animo! De jeugd had er echt zin in en zelfs menig ouder 

was naar het schoolplein van de Skûe gekomen. Er was een 

parcour uitgezet op het schoolplein van de Skûle, waarvoor wij 

natuurlijk de Skûle bedanken voor hun medewerking. 

Voor de kinderen was er een barbecue die we mochten lenen van 

familie Bouwma, ook hiervoor onze dank. 

Zelf hebben we de broodjes en de hamburgers verzorgd en 

gelukkig wilden de kinderen na het harde trappen op de skelters 

wel iets eten. De sfeer was goed, het weer iets minder, maar dat 

mocht de pret niet drukken.  

http://www.omloopkompenije.tk/


De kinderen deelden met zijn allen de skelters die ze zelf mee 

hadden genomen. Zodoende konden ook de kinderen die geen 

skelter hebben gewoon meedoen. ‘t Was mooi om te zien hoe 

iedereen op een leuke manier met elkaar een activiteit ondernam. 

Ook waren wij heel blij met alle ouders die de moeite namen om 

eens te komen kijken. Niet alleen voor de kinderen leuk, maar ook 

voor de ouders erg leuk, hoorden wij naderhand. 

Altijd mooi om te horen dat iedereen het leuk gehad heeft. 

Hopelijk zien we iedereen weer bij onze volgende activiteit!   

 

Wegens Simmerdei hebben  wij besloten om de geplande 

Vossenjacht te laten vervallen. Hopend op jullie begrip, de JAC  

 
  

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 
   
Waar zijn we als vereniging zoal mee bezig. Als vereniging moeten 

we met de tijd mee en daarom zijn we als bestuur momenteel druk 

bezig alles in de computer vast te leggen. Zo is Corry Boomsma 

bezig met het ledenbestand en Geert Nijboer en Alfred Maychrzak 

met het registreren van wie waar begraven ligt. Dit laatste werd tot 

op heden altijd in een boek bijgehouden. Gelijktijdig maken ze een 

inventarisatie van vervallen graven. Deze graven kunnen eventueel 

later weer verhuurd worden. Verder zijn we bezig met het in de 

lucht houden van onze website. Op dit moment is Jaap Veenstra 

bezig met herontwerpen van onze site. Dezelfde Jaap Veenstra is 

sinds kort drager van onze vereniging.  

 

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

www.dledrachtstercompagnie.nl  Ook op de website van de Friese 

Federatie ( www.uitvaartfederatie.nl ) kunt u de nodige informatie 

vinden m.b.t. uitvaarten e.d. Als vereniging zijn we lid van deze 

federatie.  

 

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie 

Bode: Hiltsje van der Brug 

Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar) 

 

Namens het bestuur, Pieter Postma (voorzitter). 

http://www.dledrachtstercompagnie.nl/
http://www.uitvaartfederatie.nl/


 

 

Fûgelwacht  
 

 

Dit voorjaar had ik vier vogelhuisje. In  een kastje nestelden 

ringmussen, ja waar, ik herken ze nu duidelijk: niet zo snel aan het 

ringetje onder hun oog, maar aan de chocoladebruine  alpinopet.  

De jongen zijn al uitgevlogen en moeke zit alweer te broeden. Eerst 

dacht ik nog dat de ringmus iets uit het kastje stal: het leken wel 

veertjes, iets wits in ieder geval. Blijkt nu dat de ouders de poep van 

de jongen uit het nest halen, nette vogelhuishouding! 

Ben benieuwd of de taakverdeling eerlijk is… 

Ook de pimpelmezen (frysk: blauwmiezen) zijn met het tweede 

legsel bezig.  

De andere twee kastjes zijn bezet met koolmezen. Hier hebben de 

ouders het ‘smoordruk’. Ik las dat het eerste legsel van de 

koolmezen bestaat uit 8 tot 12 eieren. Een tweede legsel tussen de 

5 en 8 eieren. De broedduur bedraagt 13 tot 14 dagen. 

Wanneer er weer iets lekkers naar binnen is gebracht en pa of moe 

wegvliegt om nieuw voedsel, hoor je in het kastje druk gepiep. “ Ik 

heb niks, jij gaat voor je beurt!” of betekent het: “ Mjam mjam…dat 

was lekker“? Bij het ouder worden van de kuikens hoor je het 

gepiep steeds duidelijker. De jongen verlaten na 2 tot 3 weken het 

nest, maar zover is het nu nog niet. Onze poezen worden hier wat 

zenuwachtig (of opgewonden?) van. Volgens betere vogelkenners 

dan ik, is het goed om om de boom waar een nestkastje wat laag 

hangt, prikkeldraad te spannen zodat katten minder snel in de 

boom zullen klimmen. Die raad hebben we dus opgevolgd. 

We hebben vorige week nog twee kastjes opgehangen, daar merk 

ik nog geen activiteiten bij.  

En dan de boerenzwaluwen.  

Als eersten kwam een stelletje, dat meteen ging nestelen onder de 

carport. Na ongeveer een week kwamen er nog twee stellen die 

maar rondvlogen op zoek naar een geschikt plekje. Volgens mijn 

filosofie de reeds volwassen kinderen, die eigenlijk niet naast pa en 

moe wilden wonen, maar wel in de buurt. Dus we hebben, na 

beraad, de garagedeur maar weer opengedaan, en ja ze vlogen 

meteen naar binnen. Dus daar broeden ze nu. 



Frits, onze Stadskat uit Rotterdam, is een prima jager. Uit 

dankbaarheid brengt zij haar prooi het liefst mee naar binnen. 

Laatst zelfs een dode muis aan het voeteneinde van ons bed. Dat 

wij daar helemaal niet dankbaar voor zijn, daar snapt Fritske niks 

van. 

Vorige week hoorde ik een vreemd getsjilp, keek om en ja…Frits 

had een zwaluw! Ik met veel bombarie erop af, Frits laat los en de 

zwaluw vliegt weg. Of de zwaluw het overleeft heeft, weet ik 

niet…Ja, die zwaluwen mogen graag ‘s avonds  bij ons op de oprit 

(reed) zitten. Heel gevaarlijk!  

Tja en hoe het met de merel is afgelopen, dat kan ik 

niet vertellen. Maar we hopen dat het goed is 

gegaan, want deze keer zat het nest flink hoog.  

’s Avonds zit de merel triomfantelijk te zingen in de 

boom. Nu stond er enkele weken geleden een 

interessant artikel in de krant  over vogelzang en het 

ontstaan van taal.  Dit naar aanleiding van een 

boek over vogelzang van neurobioloog Johan 

Bolhuis. Wat blijkt, er zijn overeenkomsten tussen de 

zang van vogels en menselijke taal die in nog geen 

andere diergroep zijn gevonden. Sommige onderzoekers denken 

dat zang aan mensentaal voorafging. Vogels gebruiken zang 

vooral voor seks, mannetjes zingen om vrouwtjes te krijgen. 

(Zangkoor ‘Blide stimmen’? ) Als ik eerlijk ben, luister ik nu toch wat 

anders naar het fluiten van de vogels. 

Er moet hier vlakbij ook een blauwpaapje, een zwartgekraagde 

roodstaart, nestelen. Grappig, ze keken even in de holle biels bij  

het hek, maar nadat het vrouwtje die plek had gezien, schudde zij 

volgens mij met haar kopje: plaats gelukkig afgekeurd. 

Tja, dat werd wel heel gemakkelijk voor de poes. 

 

 

Dyke Boonstra 

 

 

 

Vorige keer bleek achteraf dat mijn bijdrage heel summier was, 

maar door een ongelukje bij de Barte, is de tweede pagina over 

De Kening van de greide, de skries, niet gepubliceerd. Dus hier de 

ontbrekende pagina.  



 
 
 
 

 



 
 

Ingezonden  
 

Us Koöperaasje start levering gas en stroom 

Friezen krijgen eigen energiebedrijf 

 

RAERD – De Enerzjy Koöperaasje Fryslân is officieel van start 

gegaan onder de naam Ús Koöperaasje. Dit gebeurde vrijdag 

op de duur-zame dorpenmarkt in Raerd. Friese huishoudens 

kunnen nu gas en stroom afnemen van een eigen groen 

energiebedrijf.  

‘Ús Koöperaasje’ is een burgerinitiatief. Het onorthodoxe 

energiebedrijf levert niet alleen energie. De winst gaat 

rechtstreeks terug naar de plaatselijke coöperaties. De leden 

ervan bepalen zelf waarin zij het geld steken.  

Het bedrijf zonder dure reclamecampagnes en dikbetaalde 

managers wil bestaande coöperaties ondersteunen en nieuwe 

initiatieven stimuleren. Doel is samen zoveel mogelijk groene 

energie te produceren en onafhankelijk worden  van de 

internationale energiemarkt. 

Het bestuur, onder voorzitterschap van burgemeester Marga 

Waanders van Dongeradeel, betreurt het dat de opstart fikse 

vertraging opliep. ,,Maar in de tussentijd konden we alles wel 

goed op de rails zetten. Vanaf vandaag kunnen we echt stroom 

en gas leveren’’, aldus Waanders. 

 

Wat doet Us Koöperaasje? 

Ús Koöperaasje levert niet alleen milieuvriendelijk gas en stroom. 

De winst gaat rechtstreeks terug naar de plaatselijke 

coöperaties. De leden ervan bepalen zelf waarin zij het geld 

steken. Denk aan zonnepanelen, energiebesparing in het 

dorpshuis of aan een gezamenlijk oplaadpunt voor elektrische 

auto’s. Bijkomend voordeel is dat deze investeringen de lokale 

economie en werkgelegenheid een impuls geven. 

Ús Koöperaasje helpt bij het oprichten van plaatselijke 

coöperaties.  

 

Kijk voor meer informatie op www.kooperaasje.nl of op de website 

van Drachtstercompagnie voor het hele persbericht. 
 

 

http://www.uskooperaasje.nl/


 

 

Wolkom 
 

Op de Tsjerkebuorren 1, foarhinne de Haan, wenje no Wendy 

Bakker en Bennie Kloosterman. Wendy komt  út Grou en Bennie 

komt út Lutjepost. Wendy wurket by in Benzinestation en Bennie is 

frachtweinsjauffeur. 

 

Op de Swarte wyk 30 , foarhinne Sietske Bruinsma, wennet 

no Alisa Nijdam  mei har soantsje Robin. Alisa komt út 

Noardwyk en is sjauffeur by Wijlhuizen. Robin is trije jier. 

 

Op de Steffensreed 6, foarhinne de fam. Tames, wenje no 

Tim de Graaf en Jolanda Booi. Hja komme út de 

Rottefalle. 

Tim is haed-ferkeaper by in meubelfabryk en Jolanda is meiwurker 

digitalekommunikaasje, by de Gemeente Tytsjerkstradiel. 

 

 
 

Ingezonden  
 

Bericht aan de (oud) Skûle-Actief leden: Veel 

ouders, die geen kinderen meer bij ons op school 

hebben, willen toch graag op de hoogte blijven 

van het wel en wee. Voor een kleine jaarlijkse 

bijdrage kunt u dan donateur worden van Skûle-

Actief. U ontvangt dan de schoolkranten en een kleine attentie 

tijdens de paasdagen. Wij willen het bestand graag up-to-date 

houden, vandaar dit bericht. U bent donateur voor minimaal een 

jaar. Van onze penningmeester krijgt u via de mail bericht 

aangaande de voortzetting van uw donateurschap of stopzetting 

daarvan. Een mailtje naar  onze penningmeester is voldoende: 

l.j.vander.wijk@freeler.nl  

Namens Skûle-Actief, Michèl Houwen. 
 

 

mailto:l.j.vander.wijk@freeler.nl


 

4 Oktober is het dierendag! Daarom deze keer een  

woordzoeker vol dierennamen.  

 

Streep ze door en maak van de overgebleven letters                                                       

het puzzelwoord. Veel succes! 

 

aap  eend  kanarie  papagaai 

cavia  fret   kip  poes 

chinchilla  geit  konijn  pony 

degoe  goudvis  lama  schildpad 

duif  hamster  muis  varaan 

eekhoorn             hond paard 

 
 

 


