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“Dy seurpieten krije dit jier  

dochs mar in letter. 

It is in stoarm 

yn in glês wetter!”  
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Wanneer? Wat? Wie? 
13 november 

20.00 uur 

Ledenvergadering kv TFS 

(kantine TFS) 

Bestuur kv TFS 

14 november 

14.00 uur 

Voorlichting Zorgverzekeraar  

De Friesland (De Nije Kompe) 

Ouderensoos 

23 november 

12.30 uur 

Intocht Sinterklaas JAC 

27 november 

20.00 oere 

Teaterproduksje ‘Krimp’ 

(Kafee Aans) 

Kulturele 

kommisje 

5 december 

14.00 uur 
Viering Sinterklaas 

(De Nije Kompe) 
Ouderensoos 

13 december 

16.30-20.00 uur 
Kerstfair Dr. Compagnie 

(Sportkantine) 

kv TFS 

13/14 

december 
Krystmerk yn en om de 

Aldheidskeamer 

Stichting 

Oudheidskamer 
15 december 

16.00 uur 
Kerstconcert met samen- 

zang en verrassingen 
(De Nije Kompe) 

Brassband 

Halleluja en 

schoolkinderen 
16 december 

20.00 uur  
 

Ledenvergadering 

IJsclub Drachtster 

Compagnie (café Aans) 

IJsclub 

19/20 dec. 

19.00 uur 

Kerstbiljarttoernooi 

(Café Aans) 

Krijt Uw Topje 

22 december 

ca. 10.30 uur 

Reg. driebandentoernooi 

(Opg. bij bestuur)(Café Aans) 

Krijt Uw Topje 

28 december 

vanaf 19.00 uur 

Eindejaars mixtoernooi 

(Sporthal Houtigehage) 

kv TFS 

9 januari 2014 

10.30 uur 

Nieuwjaarsborrel met warme 

maaltijd (De Nije Kompe) 

Ouderensoos 

18 jannewaris 

20.00 oere 

Toaniel 

(Seal Aans) 

Mei inoar Ien 

25 jannewaris 

20.00 oere 

Toaniel 

 (Seal Aans) 

Mei inoar Ien 

Belangrijke data  

voor de agenda?  
michelhouwen@hetnet.nl 



13 februari 

14.00 uur 

Optreden ‘De Nije Knipers’ 

(De Nije Kompe) 

Ouderensoos 

13 maart 

14.00 uur 

 

Beelden en verhalen van 

oud-boswachter Jacob 

Bijlsma (De Nije Kompe) 

Ouderensoos 

10 april 

17.00 uur 

Koffiedrinken en 

broodmaaltijd 

Ouderensoos 

 
  

 

Plaatselijk Belang 
 

Beste doarpsgenoaten, 

Wat in spul yn’t lân oer de swarte pieten. It giet sels fierder, oan de 

VN  ta. Ik begryp hjir niks fan. Jimme wol? Ik stel my foar dat wy hjir 

gewoan sinteklaas fiere sa we dat went binne. En ik wit wol seker 

dat ús eigen sinteklaas en swarte pieten dat ek graach sa hâlde 

wolle.  

 

Dorpshuisplus. 

Op de najaarsledenvergadering heeft de werkgroep “Jeugd en 

Sport” de gelegenheid gehad hun presentatie te houden over de 

plannen ten aanzien van het “Dorpshuisplus”. Aan de hand van 

een mooie powerpointpresentatie kregen we een goed beeld van 

de voorliggende plannen. Het hele plan is afgestemd met de 

plaatselijke sportverenigingen en zal zoals het er nu naar uit ziet op 

zeer korte termijn met de gemeente doorgesproken worden. Het 

plan is breed onderbouwd, dat wil zeggen dat naast de sportpijler 

dit plan een scala van andere vormen van gebruik mogelijk maakt. 

Het is een ambitieus plan maar met een goede motivatie en 

onderbouwing. We zijn erg benieuwd naar de verdere 

ontwikkelingen. 

 

Plan Súd. 

Ook op de ledenvergadering hebben we meer duidelijkheid 

gekregen omtrent de te bouwen woningen bij plan Súd. Na 

goedkeuring van de plannen van VDM door de gemeente, op 

korte termijn te verwachten, gaan er 6 woningen gerealiseerd 

worden, waarvan 4 onder één kap en 2 onder één kap. Daarnaast 



zijn er nog kavels waar op eigen initiatief gebouwd kan worden. De 

te bouwen woningen zijn alle koopwoningen. Nadat alle woningen 

verkocht zijn zal het 3 maanden in beslag nemen om het terrein 

bouwrijp te maken. De werkelijke bouw zal 5 maanden gaan 

duren. Dit zou betekenen dat eind zomer 2014 de woningen voor 

bewoning gereed kunnen zijn. 

 

It Gebouke. 

De plannen om it Gebouke binnen op te knappen zijn inmiddels 

gerealiseerd. Er is nieuw meubilair geplaatst, nieuwe gordijnen zijn 

opgehangen, alles is geschilderd. Het ziet er weer fris uit. Alleen de 

nieuwe lampjes langs de wanden laten nog even op zich wachten. 

 

Gemeente. 

We hebben de gemeente er opnieuw aan herinnerd dat dit jaar 

de Fallaetswei aangepakt zou worden. En het zo noodzakelijke 

snoeien van de schelpenpaden is weer onder de aandacht 

gebracht. 

 

Buurtbudget. 

Het is wel de bedoeling dat aanvragen voor het “buurtbudget” via 

Plaatselijk Belang dienen te gaan. 

 

Sietse Wijbenga, secr. PB. 

 

 

Plaatselijk Belang 
 

Website Drachtstercompagnie 

De website kin je fine op www.drachtstercompagnie.info   

Hjir fine jo fan alles mei betrekking op it doarp. Wa sitte der yn it 

bestjoer fan Pleatslik Belang. Wêr kinne jo te plak foar 

oankundigingen en wat is der sa al te rêden yn ús doarp. De Barte 

kinne je ‘online’ lêze en ek de jierferslaggen fan PB binne der op te 

finen.  

No is Jan Eijer drok dwaande mei it follen fan de aginda, hy plukt 

oeral ynformaasje wei. Út De Barte, it Kompenijster Sportnijs en wat 

al net mear. Mar... No soe it sa moai wêze as wy mei ús allen der 

foar soarchje kinne dat hy al dizze ynformaasje taspile kriget. Sa kin 

http://www.drachtstercompagnie.info/


bygelyks de aginda moai fol wurde en kin eltsenien efkes earst op 

dizze aginda sjen foardat der in datum pikt wurdt foar in 

gearkomste as aktiviteit. Wy binne mar in lyts doarp mar mei in 

protte ferieningen en kommisjes, in protte aksjes en aktiviteiten. Wy 

moatte it mei mekoar dwaan en it fan mekoar hawwe. Dêrom soe 

it sa moai wêze dat aktiviteiten en gearkomsten net op deselde 

dagen en tiden hâlden wurde. 

Dus de oprop fan Pleatslik Belang oan eltsenien:  Brûk de aginda en 

it prikboerd foar oankundigingen en meidielings. Surf ris troch de 

siden, kloppet iets net as net mear; jou dit troch. Sa hâlde wy mei ús 

allen in libbende site. Sjoch ris op de site, je fine der mear as je 

tinke. 

 

Informatie m.b.t. de Euro-incasso, SEPA en uw betalingsverkeer 

Vanaf februari 2014 is er één Europese betaalmarkt; SEPA. SEPA 

staat voor; Single Euro Payments Area. Ook als Plaatselijk Belang 

krijgen wij hier mee te maken. Voor u als lid verandert er niet veel 

en u hoeft zelf ook geen actie te ondernemen 

De belangrijkste veranderingen zijn: 

 Alle 9-cijferige rekeningnummers van iedereen wordt IBAN. IBAN 

staat voor International Bank Account Number. Hierin is uw 

huidige rekeningnummer verwerkt. 

 De doorlopende machtiging waarmee de meeste leden hun 

contributie betalen,  wordt voortaan geïncasseerd met Euro-

Incasso. 

 Als Plaatselijk Belang zijn wij verplicht u van te voren in te lichten 

wanneer wij gaan incasseren, hoeveel en onder welk 

machtigingskenmerk het te herkennen is. 

 

Hieronder volgt een overzicht met de verplichtingen voor het Euro-

Incasso. 

 

 Het incassant ID van Plaatselijk Belang is: NL08ZZZ400029250000, 

dit komt op uw afschrift te staan na elk incasso zodat u kunt 

controleren dat Plaatselijk Belang  het bedrag heeft 

geïncasseerd en niet iemand anders. 

 Het machtigingskenmerk per lid is bij iedereen een persoonlijk 

toegekend nummer, dit komt ook op het bankafschrift te staan. 

 De contributie € 10.00 wordt in mei van ieder jaar afgeschreven.  

 



 

Van de redactie 
 

In de vorige Barte zijn helaas 2 bladzijden verwisseld, waardoor de 

stukjes van de Kulturele Kommisje en de HKDK in elkaar overliepen. 

Vervelend natuurlijk, maar daar konden wij niets aan doen, op de 

site staan de pagina’s namelijk wél in goede volgorde. Er is 

derhalve iets bij de drukker misgegaan en daarover hebben wij 

reeds contact gehad. 

 

Michèl Houwen. 

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 
 

Tip foar Sinteklaas? 

 

 It boek oer it wurk en libben fan Bernardus 

Nieuwenhuis (Nakke) is foar € 20,00 ôf te heljen by 

Corry Keuning,  

it Heechfean 10 yn Drachtster Kompenije.   

0512-342912  of fia  hkdk@hotmail.nl 

 

 

 

Werkgroep bijzondere activiteiten  
 

 

 
 

 
 

 

Op 18, 19 en 20 septimber wie it wer safier: de twadde ‘Trije fan ‘e 

Kompenije’ , in kuiertocht troch it bûtengebiet fan ús moaie doarp. 

Ek dit jier rûnen wer in dikke 70 minsken mei. Twa nije en in âlde rûte 

(sa doche wy dat eltse kear) moasten  de dielnimmers oerwinne.  

mailto:hkdk@hotmail.nl


 

Gemiddeld sa’n 8  

kilometer. De foarsizzings 

wiene net geweldich, mar 

it waar koe minder. 

Spitigergenôch moasten 

de rinners sa no en dan 

wol troch de modder, 

mar ja, dat kin!  

Gelokkich stie healweis in 

lekker bakje drinken klear 

en soargen Hiltsje en 

Wietske foar in stikje 

musyk. Oan de reaksjes te hearren wie eltsenien entûsjast, 

nettsjinsteande de kij en de hikken… 

 

(Wy ha fan de boeren 

tastimming krigen om oer 

harren lân te rinnen. It is net de 

bedoeling dat jimme op in frije 

dei deselde rûtes wer rinnen 

gean…..). 

Op de lêste jûn stie it 

musykkorps al klear om de 

dielnimmers yn te heljen en ek 

de sop smakke bêst. Foar de bern lei der noch in moaie medalje te 

wachtsje. Oant oare jier! 

 

Graach wol ik út namme 

fan Hella, Djoekie, Petra 

en Douwe alle minsken 

betanke dy’t ús holpen 

ha om fan dizze aktiviteit 

in súkses te meitsjen! 

 

 

 

 

Michèl Houwen. 

 



 

Ingezonden  
 

Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten 

 

Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar 

geleden dat het Nationaal MS Fonds is 

opgericht door 5 mensen met Multiple 

Sclerose (MS). Tijd voor een feestje? 

“Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, 

collecte-coördinator van het MS Fonds. 

Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht omdat er destijds 

geen voorlichting over het ziektebeeld was. MS werd toen een 

spierziekte genoemd en op de enige brochure die er was stond 

een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag de dag MS nog  

steeds verward met een spierziekte. 

 

Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting gegeven. Niet 

alleen aan de mens met MS, maar ook aan zijn omgeving en 

behandelaars. Er zijn vele brochures ontwikkeld. 

Mensen met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om hen te 

laten kijken naar hun mogelijkheden.  

Het onderzoek richt zich op het heden en heeft daarbij de kwaliteit 

van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet 

mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter 

leven met MS vandaag (en morgen).  

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke 

ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Soms zie je niks 

aan mensen met MS. Zij lijken normaal te functioneren, maar MS is 

net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet 

verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een 

uitdaging. 

 

Collectanten zijn hard nodig! 

Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te 

geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator 

in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk straat u wilt 

collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in! 

 



 

De collecteweek is van 18-23 november. 

Meer informatie:  

Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons 

werk?  

Bel met 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl 

Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom. 

 

 

Ingezonden  
 

Groot talent in een klein dorp. 

Wat begon als een grapje eindigde met een geweldig resultaat.  

Op zondag 6 oktober zijn de ‘Frisian Cheers’, onder leiding van 

Margje van der Lei, in Den Bosch Nederlands Kampioen 

Cheerleading geworden.  

Hiermee hebben zij zich geplaatst voor het Europees 

Kampioenschap 2014 in Bonn en het Wereld Kampioenschap 2014 

in Orlando. Een prachtige prestatie van deze groep meiden, die 

pas sinds vorig jaar actief is in deze sport.  

Ook een mooie opsteker voor Drachtstercompagnie, aangezien de 

thuisbasis voor de trainingen van deze talenten de sportzaal van 

ons eigen dorp is. Iedere vrijdag wordt er namelijk met veel plezier 

hard gewerkt om resultaat in deze nieuwe sport te behalen.  

 

 
 

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/


De ‘Frisian Cheers’ bestaat uit twaalf meiden die niet meer op 

wedstrijdniveau wilden meedraaien in de acrowereld en dus alleen 

nog voor ontspanning sportten en regelmatig een show draaiden. 

Een aantal van hen staat nog ergens in de zaal om les te geven in 

acro, dans of turnen, want je lievelingssport overdragen is mooi. Zo 

ook de drie meisjestrainsters van SFK: Jeldou Klamer en Marrit 

Klamer uit Drachtstercompagnie en Lisanne de Jong uit 

Siegerswoude.  

Zij staan, naast hun dagelijkse studies en volledige baan, 

gezamenlijk minstens15 uren per week in de zaal van ons dorp om 

het aanstormend talent van Drachtstercompagnie en wijde 

omgeving te begeleiden bij het turnen en gymnastische 

acrobatiek en ze voor te bereiden/begeleiden op wedstrijden.  

Daarnaast beoefenen ze op vrijdagavond op recreatieve wijze het 

dansen en cheerleaden met een gezellige groep van twaalf 

jongedames. Dit alles onder de enthousiaste leiding van Margje 

van der Lei uit Wijnjewoude. 

Wat begon als een grapje liep uiteindelijk uit op het serieus oefenen 

voor het Nederlands Kampioenschap toen de ‘Frisian Cheers’ zich 

binnen een half jaar plaatsten voor de landelijke finale. Met hun 

acrobasis en tomeloze trainingscapaciteiten wisten ze in korte tijd 

een geweldige show in elkaar te zetten, geheel volgens de eisen 

van de cheerleading.  Een trainer werd zelfs uit Schotland 

ingevlogen om de ploeg te helpen om de oefening te 

perfectioneren. 

De laatste weken werd er niet meer alleen op vrijdagavond 

getraind, maar moest de zondagochtend er ook aan geloven. 

Want de winnaarsmentaliteit zit deze meiden in het bloed, 

aangezien ze allen op het hoogste niveau in de acrosport hebben 

meegedraaid.  

Het resultaat was er dan ook naar, want ondanks enige tegenslag 

met de wedstrijdvloer tijdens hun optreden voor de internationale 

jury, wisten ze de eerste prijs te behalen. Ze mochten zich daarmee 

Nederlands Kampioen 2013 noemen en tevens enige kandidaat 

van Nederland voor het EK en WK in 2014. 

Drachtstercompagnie, een klein dorp met een bescheiden 

sportzaal(tje), maar zo langzamerhand wel een dorp met 

internationale bekendheid in de sport. 

 

Ina van der Vlugt. 



 

 

 
 

 

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 

 

 

 

Voor u geknipt 
 

Emma geeft les 

De Friese voorleeskampioen Emma Jansma uit Drachtstercompagnie 

gaf Friese les aan Gerda Havertong, bekend van het televisiepro-

gramma Sesamstraat. Later las de van oorsprong Surinaamse actrice 

en zangeres een Fries gedicht voor bij de opening van de Heit & 

Mem-beurs in WTC Expo Leeuwarden.  

 



 

Ingezonden  
 

Oprop : Op syk nei leafdesbrieven 

Binne jo yn it besit fan leafdesbrieven dy’t skreaun binne yn de 

perioade 1940 – 1970? De útjouwerij fan de Afûk soe it tige op priis 

stelle as jo bysûndere leafdesbrieven beskikber stelle wolle foar in 

nije útjefte oer âlde leafde. 

Hawwe jo âlde brieven bewarre fan heit en mem, of pake en 

beppe, dan kinne jo dy opstjoere nei de Afûk, of lânsbringe by ús 

boek- en taalwinkel oan de Bûterhoeke 3 yn Ljouwert.  

Foar it te meitsjen boek sil de redaksje de brieven lêze en in earste 

seleksje meitsje. Oan de brieven sille ek - koarte - ynterviews 

taheakke wurde mei famyljeleden.  

Wy begripe dat it betiden om hiele fertroulike korrespondinsje giet 

en dogge dan ek in sekuere oprop. Yn it foarste plak sille wy boarch 

stean foar de privacy. Dêrneist garandearje wy dat de brieven wer 

by jo weromkomme. Wurdt jo brief útsocht, dan bliuwe jo by it hiele 

proses belutsen.  

Brieven, sawol Fryske as Nederlânsktalige brieven ynstjoere kin oant 

20 novimber 2013. Ferjit net om jo nammen te fermelden, in adres 

en telefoannûmer en eventueel e-mailadres.  

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Lineke 

Kuiper, Afûk tel. 058-234 30 70 of  l.kuiper@afuk.nl.  

 

De Afûk jout boeken út, fiksje en non-fiksje, oer it eigentiidske libben 

yn Fryslân, mei in brede blik op de skiednis. Minsken sille altyd it 

ferlet fiele om elkoar ferhalen te fertellen en om nei elkoars ferhalen 

te harkjen. By it útjaan fan boeken, 

tydskriften en digitale produkten – foar 

bern en folwoeksenen - giet it de Afûk ek 

om refleksje op de Fryske maatskippij en 

syn skiednis, om ferslachjouwing fan 

wittenskiplik ûndersyk en om (literêre) 

skriuwers romte te jaan foar harren 

ferbyldingskrêft. 

 

Afûk Bûterhoeke 3, 8911 DH yn Ljouwert 

Korrespondinsje adres: Afûk postbus 53, 8900 AB  Ljouwert 

 



 

 

Ingezonden  
    

 

 



 

 

Ingezonden  
    

Zoals u misschien is opgevallen staat er sinds kort een bankje op het 

grasveldje aan het Heechfean nummers 1-3-5 en 6-8-10.  

Tot voor kort waren hier allemaal struiken  en was het een wildernis. 

De struiken aan de wegkant waren weggereden door parkerende 

auto’s, waaronder die van mijzelf.   

De gemeente heeft de struiken weggehaald en de zwarte grond 

ingezaaid met gras. Het geheel is er nu veel beter op geworden.  

Het grasveldje nodigt uit tot een speelterreintje voor onze 

(klein)kinderen en ze maken daar dan ook dankbaar gebruik van 

samen met ouders en pakes en beppes.  

Tevens is het een mooie ontmoetingsplaats voor de buren om daar 

even bij te praten van de alledaagse beslommeringen en nieuwtjes 

over en vanuit Drachtstercompagnie.  

 

Dat bracht mij er toe om, in het kader van burendag op 23 

september jl. de gemeente te verzoeken een bankje ter 

beschikking te stellen wat door ons zou kunnen worden opgeknapt 

en geplaatst op het grasveldje.  

Een telefoontje naar het gemeentehuis en een e-mailtje er 

achteraan met het verzoek om een bankje beschikbaar te stellen.  

Wat schets mijn verbazing: Dhr. van der Weide van 

gemeentewerken vind het ook een goed idee en zal kijken wat hij 

kan doen.  

Nog groter is de verbazing als Pietie mij de volgende morgen belt 

en zegt dat er een bankje op het grasveldje staat dat nog wel 

geplaatst moet worden. “Een mooi bankje”, zegt ze.  

Inderdaad, een mooi nieuw 

bankje.  

Samen met kleinzoon Joran 

en buurman Jan 

Kalsbeek  heb ik het bankje 

geplaatst en een keer in de 

olie gezet, want het moet 

wel mooi blijven.  

Een plexiglaasje  gemaakt 

met het opschrift:  

 



‘Burendag 23-09-2013 - it Heechfean’  heeft het geheel de finishing 

touch gegeven.  

Als buren komen we twee keer per jaar bij elkaar, maar op deze 

manier kunnen we ook op andere tijden met elkaar in contact 

komen voor een gesprekje, jeu de boules, BBQ, badminton, wat 

dan ook maar. Ook de kinderen hebben een eigen speelveldje. 

Zolang dorpsgenoten de honden aan de lijn houden blijft het 

schoon.   

 

Zoals de foto’s uitwijzen 

wordt er door jong en oud 

(Jan Kalsbeek en Tigo 

Lindeboom) al gebruik van 

gemaakt en praten de 

buurvrouwen (Moniek 

Lindeboom en Marjan 

Bijma)  even bij na een 

paar dagen te zijn 

weggeweest.   

 

Ik denk dat dit een 

pluspunt voor de gemeente is en een echt oprecht dank je wel 

voor dhr. J. vd Weide.  

 

Met vriendelijk groet, Gotse Stienstra.  

 
 

Ingezonden  
  

Beste dorpsgenoten, 

De collecte van de 

kankerbestrijding heeft dit jaar 

in ons dorp € 883,08 

opgebracht. Namens de 

kankerbestrijding willen we 

iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk danken. 

Ook alle collectanten bedankt voor jullie inzet. 

 

Hotske Paulusma en Jantsje Veenstra. 

 



 
 

Ingezonden  
 

Fysiotherapie Ureterp. 

 

Ik ben Matthijs Meijer en vanaf 1 oktober heb ik samen met mijn 

vrouw Mirja de fysiotherapiepraktijk in Ureterp van dhr. Joling 

overgenomen. Voor ons betekent dit een hele leuke uitdaging. 

Hiervoor hebben wij met onze twee zoontjes in Hardenberg 

gewoond en sinds mijn afstuderen in 2005 ben ik werkzaam in de 

particuliere praktijk. Na bijna 9 jaar in loondienst te hebben gewerkt 

was het voor mij tijd voor een volgende stap: een eigen praktijk. Na 

mijn afstuderen heb ik o.a. nog de master-opleiding tot 

sportfysiotherapeut gevolgd en recentelijk heb ik daar de opleiding 

dry-needling aan toegevoegd. Dry-needling vind ik een grote 

meerwaarde hebben, zowel bij het behandelen van sportblessures 

als bij het behandelen van andere klachten van het 

bewegingsapparaat.  Deze specialisaties vormen een mooie 

aanvulling op de al aanwezige kennis binnen de praktijk zoals 

bekkenfysiotherapie, tapetechnieken en manuele technieken. 

Inmiddels hebben we de eerste weken al weer achter ons liggen 

en zijn we druk bezig om onze draai te vinden, zowel in de praktijk 

als ook in het dorp. De bedoeling is om op korte termijn de praktijk 

te gaan verbouwen en zoals het nu lijkt zullen we al binnen enkele 

weken kunnen beginnen met de verbouwing. We zullen proberen 

om u via onze website op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen. Tijdens de verbouwing zal de praktijk uiteraard 

gewoon geopend zijn. 

Samen met onze collega's heten we u graag welkom op het 

vertrouwde adres in Ureterp! Neemt u 

ook eens een kijkje op onze website: 

www.fysiotherapieureterp.nl 

 

 

Matthijs en Mirja Meijer 

Fysiotherapie Ureterp, Weibuorren 14, 

9247BB Ureterp, 0512-302256 

info@fysiotherapieureterp.nl 

 

mailto:info@fysiotherapieureterp.nl


 

 

Ingezonden  
 

Peuterskoalle ’t Krobbenêst 

De simmer is foarby. Dit betsjut dat de bern ek wer mear binnen 

boartsje moatte. No hat ús doarp in prachtige peuterskoalle dy’t te 

springen stiet om bern tusken de  twa en heal en fjouwer jier. 

Dizze peuterskoalle is festige yn it Gebouke oan ‘e Tsjerkebuorren 

41. Hoewol je it oan de histoaryske  foarkant  net sizze soenen, is der 

oan de efterkant fan it Gebouke sa’n 10 jier lyn in moderne 

peuterskoalle boud.  

De Peuterskoalle is  in moaie tarieding op  groep ien fan de 

basisskoalle. De stap fan alle dagen thús nei alle dagen nei skoalle 

wurdt hjirtroch in stik makkeliker. De bern leare al dingen yn 

groepsferbân te dwaan en mei elkoar te boartsjen. Ek leare se al 

bern kennen dy ’t se letter ek wer op de basisskoalle tsjinkomme.  

’t Krobbenêst is oanslúten by it (MOS) Maatschappelijke 

Onderneming Smallingerland. 

Op de side www.mosweb.nl ûnder peuterspeelzalen kinne jo hjiroer 

mear ynformaasje fine. 

Foarhinne wiene der twa groepen, ien op tiisdeitemoarn en 

tongersdeitemoarn en ien op moandei- en woansdeitemoarn. De 

earste groep bestiet noch.  De tiden binne fan 08.30 oere oant 

11.00 oere. Elts is frij om ris lâns te kommen om te sjen hoe it der om 

en ta giet. 

 

In besoargde Kompenijster. 

 

 

Ingezonden  
   
Concert muziekvereniging Halleluja en Apollo 

 

Op zaterdag 26 oktober had brassband Halleluja een gezamenlijk 

concert met fanfare Apollo uit Burgum georganiseerd. Dit op 

initiatief van Gosse de Boer en Sietze Postma. Voor de fanfare van 

Burgum was dit een try out voor het komende concours.  

 

 

http://www.mosweb.nl/


Voor de pauze speelde fanfare Apollo, na de pauze brassband 

Halleluja. Dit alles voor een zeer goed gevulde kerk.  

De avond werd op vakkundige wijze aaneen gepraat door 

dorpsgenoot Sietse Wijbenga. Tijdens de presentatie van de 

fanfare ontdekte hij diverse bekenden binnen de fanfare: Sjoukje 

Kunnen, Sietze Postma en een meisje waarmee hij onlangs op een 

buurtfeestje had gedanst……. Sietse had een aantal voor Apollo 

onbekende krantenknipsels verzameld en een tweetal mooie 

spreuken opgezocht om het mooie en het goede van muziek aan 

te geven.  

 

                  “Muziek brengt een soort genoegen teweeg  

                    waar de menselijke natuur niet buiten kan”. 

 

 
 

Bij ieder muziekstuk gaf Sietse vooraf een uitvoerige uitleg van de 

herkomst en het te bespelen onderwerp om vervolgens na het 

spelen zijn gemeende bewondering uit te spreken over de wijze 

waarop dit door de muzikanten werd vertolkt. Na afloop van het 

optreden van fanfare Apollo deed Sietse een poging om uit te 

leggen wat het verschil was tussen een brassband en een fanfare. 

Met behulp van de muzikanten en de dirigent van Halleluja lukte 

het uiteindelijk om het aandachtige en gedisciplineerde publiek uit 

te leggen wat het verschil was. Hulde voor alle muzikanten, maar 

mede door de wijze van presenteren van Sietse was het voor het 

publiek, maar ook voor de muzikanten een schitterende avond 

welke mijn inziens zeker voor herhaling vatbaar is.  



 

 
 

P.S.: voor meer foto’s zie de website van Apollo en die van 

Plaatselijk Belang. 

 

Pieter Postma. 

 

 

Ingezonden  
 

Kollekte Prinses Beatrix Spierfonds 

De kollekte wie yn 2013 yn de wike fan 8 oant en mei 14 septimber. 

De froulje ha yn dizze wike in bedrach fan € 522.35 ophelle.  

Ik wol eltsenien dy’t foar it Prinses Beatrix Spierfonds rûn hat en 

natuerlik eltsenien dy’t jûn hat, tige tank sizze.  

Meitsje ik fan de gelegenhyd dochs eefkes gebrûk om  te freegjen 

of’t der ek ien is dy’t  yn 2014 ek foar dizze kollekte rinne wol. Ik sykje 

noch minsken foar: 

 

-De Skieding (dikke stien oant Fam. Van Veen) 

-Folgsterloane (Goudberch oant Fam. Van Veen:  

  (no is der ien persoan en dan is dy loane gewoan tefolle..) 

- De wyken (BB-, Gerrits-, Sânige-, Pastorie-) 

 

Fynt immen it belangryk genôch om sich hjir foar yn te setten, dan 

hear ik it graach. 

Hermien Peters-Rodenburg. 

 



 

Ingezonden  
   
Kampioenselftal vv. T.F.S. uit Dr. Compagnie, FVB kampioen 

1971/1972  

 
 

 
 

 

Staand van links naar rechts: W. Kats (bestuurslid) A. Alberda 

(trainer), S. Tibbesma,  H. Krans, B. Aans, B. Dijkstra, U. Jager, A. 

Bouma, K. Bouma, Fr. Bethlehem, A.vd.Weg, en T. Smid (voorzitter) 

 

Zittend van links naar rechts: W. Kats, P. Boomsma, H. Krans, W. vd. 

Heide, J. Kats, E. Nijboer en S. vd. Heide (penningmeester) 

 

Boppesteande foto is fan mear as 40 jier lyn. No stiet de feriening 

der al oars foar as doe. It like der sels op dat de fuotbalferiening 

T.F.S. ferdwine soe. Lokkich binne der op de bysûndere 

ledefergadering fan 25 septimber 2013 minsken opstien dy ’t de 

skouders der wer ûnder sette wolle en is de feriening earst foar in jier 

wer rêden. Ek hjir is it hoopjen op bettere tiden! 

 

 

 

 

 



 

Ingezonden  
   
In ferrassende jûn. 

Wy,  trije minsken fan’e kulturele kommisje en ik, binne  nei it konsert 

fan it korps ’Halleluja’ west, op sneontejûn 26 oktober. No moat ik 

earlyk sizze dat dit net echt myn muzykkar is, mar der wie in goede 

reden foar ús om te gean.  Op 27 septimber  hy de kulturele 

kommisje in jûn organisearre mei de Fitness band en Gjalt de Jong 

(skûtsjesilen) en syn maat, de belangstelling foel wol wat tsjin, mar in 

goede 40 minsken.  Mar dy 40 ha wol in prachtiche jûn hân. Wy ha 

ús ôffrege hoe dit no sa komt, ien fan’e reden soe wêze kinne dat 

we wat mear belangstelling foar elkoar ha moatte.  Dan moat je 

altyd by je sels begjinne fansels. Sadwaande sieten wy sneontejûn 

yn’e Tsjerke by Halleluja. En ik moat sizze dat ik, wy, in hiele moaie 

jûn hân ha. Sietse Wijbenga prate op syn eigenwiize alles 

oanelkoar. Foar it skoft spyle it fanfare korps Apollo fan Burgum mei 

twa Kompenijsters yn har fermidden,  Sjoukje en Sietse Postma. No 

dizze minsken spylden de stjerren fan’e himel. Yn it skoft krigen wy in 

bakje kofje mei in stikje koeke en dernei moast Halleluja oan’e bak. 

No ik moat sizze dat ik bliid ferrast wie, in populêre muzyksoarte  

dy’t ek noch mei in hiele bulte entûsjasme brocht waard. Sy spylen 

fantastysk, earlyk sein hie ik dit net ferwachte. Sa sjoch je mar: jo 

moatte it earst sels sjen en heare foardat je in miening ha kinne.  Wy 

hiene hielendal  it gefoel dat wy  by in konsert sieten fan minsken 

dy’t mei passy hun hobby foar it fuotljocht brochten.  Wat is der no 

moaier om meielkoar kreatyf dwaande te wêzen.  Allinne mei wat 

belangstelling te toanen,  hiene wy in ferrassende jûn. Lit jim ek ris 

ferrasse!!!!!! 

Gauke. 

Ouderensoos Drachtstercompagnie 
 

Verslag jubileumreis op 10 oktober 2013 n.a.v. het 40-jarig bestaan. 

 

De herfstkleurenreis startte ‘s middags om 13.00 uur vanaf de Nije 

Kompe met een touringcar van Dalstra Reizen. Er waren 41 

deelnemers deze middag en dat terwijl er nu 43 leden zijn.  

 



De opkomst was dus geweldig. 

De rit ging door het mooie Zuid-Oost Friese, via o.a. Bakkeveen, 

Haule en het mooie Fochteloёrveen naar Appelscha. Vervolgens 

via Smilde, Oranje, Wezuperbrug en Orvelte naar de koffie met een 

lekker stuk appelgebak in Westerbork en wel in de kapel van de 

Abdij de Westerburcht. 

Tijdens de koffie wijdde de voorzitter enige woorden aan het 

oprichtingsgebeuren van de soos 40 jaar geleden. Het begon in 

1973 met 42 leden. 

 

 
 

Na een groepsfoto voor de bus gingen we verder Drenthe in langs 

Lheebroek, Dwingelo, Uffelte,  Havelte, Darp, Steenwijk, richting 

Giethoorn. Toch waren we nog niet op de plaats van bestemming. 

Dat was nl. het plaatsje Dwarsgracht.  

Daar werden we in restaurant De Otterskooi na een gezellig 

samenzijn en borreluurtje onthaald op een geweldig diner.     

De terugreis ging nu via de snelste route zodat we om plm. 20 uur 

weer bij de Nije Kompe waren. Al met al een geslaagde middag, 

met dank ook aan de Rabobank en MOS voor hun financiële 

bijdragen.  

 

Ale Klaver. 



 
‘Wyn yn ’t Seil’, in fleurich iepenloftspul. 

Op 5 september reden 20 Kompenijsters, voornamelijk Soosleden, in 

5 auto’s naar Drachten om daar op het Moleneind te genieten van 

de try-out van een iepenloftspul. 

Roel Oostra schreef een speelse geschiedenis over De Drachtster 

Feart en de Drachtster skûtsjes. De Peijesjongers en bewoners van 

het Moleneind brachten onder de muzikale leiding van Ees Popma 

echte en soms ook gefantaseerde momenten in beeld. 

Het ging o.a. over Bolleman, de promotor van de Drachtster Feart 

in 1641; over de armoedige levens van de turfstekers en – 

baggelaars; het Pachtersoproer in 1784 en over het bouwen van 

skûtsjes. De lokale politiek van toen en nu werd op de hak 

genomen en er viel heel wat te lachen.  

Kortom, een genoeglijke avond! Het bestuur van de Soos had één 

en ander weer goed geregeld! Bedankt! 

 

Elly van Dijk. 
 

 

Wolkom 
 

Op de Swarte wyk 3, foarhinne wennen dêr Jilt en Athalja, wennet no 

Sybren Vrijburg, tegearre mei Yvonne Veldman.  

Sybren en Yvonne wurkje beide by de Poiesz yn Drachten. 

 

Op de Trilker 20, binne se no en dan werom út Harns:  

Folkert  en Joukje Bos.   

Folkert is in seeman mei pensjoen. 

 

: : 

Jeugdactiviteitencommissie  
 

Het gerucht ging al langer dat de JAC 25 jaar bestaat en 

aangezien wij wel in waren voor een feestje hadden we besloten 

om dat heuglijke feit dit jaar gewoon te vieren. Eerst bij de 

gemeente geweest om te zien of er nog een bijdrage geleverd kon 

worden, maar helaas, i.v.m. de bezuinigingen geen extra budget. 



 

Gelukkig was Plaatselijk Belang bereid in de buidel te tasten zodat 

we nu eens iets heel bijzonders konden ondernemen met de 

kinderen. Ieder kind kreeg een formulier waar op stond dat we een 

verrassingsactiviteit gingen doen en dat je je ervoor moest 

opgeven. Met het oog op het budget was het belangrijk om te 

weten hoeveel kinderen er zouden komen. Gelukkig kregen we 

veel reacties van kinderen die wel verrast wilden worden. 

Twee weken voor de geplande dag zijn we met de uitnodigingen, 

het was per slot van rekening een feestje, naar de kinderen 

gegaan die zich opgegeven hadden. 

En 4 september was het dan zover..... een grote dubbeldekker 

kwam het dorp ingereden. 

 

 
 

Wietse Bron van auto Burmania in Drachten had voor ons een 

dubbeldekker geregeld en zou die dag onze chauffeur zijn. 

Wietse bedankt voor je sponsoring van de bus, het was fantastisch 

om te zien hoe blij de kinderen waren met de dubbeldekker. 

Daarna gingen we op weg naar Aqua Zoo, het was werkelijk een 

groot feest. Het weer was prachtig, de zon scheen volop en 

waarachtig, we kregen van Aqua Zoo nog een ijsco gesponsord 

ook. Zelf hadden we voor de nodige versnaperingen gezorgd, 

want de kinderen hadden toch dorst van het spelen gekregen. 



Zelfs aan chips was gedacht, want wat is nou een feestje zonder 

lekkers? 

Na al dat spelen, kijken en genieten was het al weer snel tijd om 

naar huis te gaan. En gelukkig was Wietse er weer met de 

dubbeldekker om iedereen veilig thuis te brengen. 

Maar al die kinderen hadden honger gekregen.... gelukkig bracht 

Geert van café Aans nog veel, heel veel patat naar het Gebouke. 

De patat ging 

helemaal op! Toen 

waren er ook wel 

wat kinderen moe 

en was het mooi 

geweest. 

Iedereen die ons 

die dag geholpen 

en of gesponsord 

heeft, nogmaals 

bedankt. Het was 

een mooi feest! 

 

De JAC 

 

Woensdag 16 oktober was het weer zover: 

Herfstknutselen van het JAC, een mooie voederkrans was het idee. 

De opkomst was geweldig, 40 kinderen van groep 1 tot en met 

groep 8 van beide scholen. 

De reactie van de kinderen bij het schoolplein was eerst niet zo erg 

positief: “Moet jij ook van je mem naar het knutselen? 

Ja, ik ook, ik wil liever met jou spelen, maar ja, dat mag weer niet 

van mijn mem, ik moet daar heen!" 

Daar hebben we in het Gebouke niets meer van gemerkt. 

Wat waren ze allemaal creatief bezig! 

Voor elk kind lag er een strokrans klaar met een maïskolf, een 

vetbol, 3 dennenappels en een stukje hortensia. 

Verder lag er op de tafels allerlei groen, pinda's, appeltjes en besjes 

klaar om de krans zo mooi mogelijk te maken. 

Ook waren er kinderen die zelf mooi groen of hortensia's hadden 

meegenomen. Sjoerdtje begon met uit te leggen om de krans eerst 

met groen te versieren en daarna naar eigen inzicht op te maken  

voor de vogels. 



De kinderen zijn vol enthousiasme begonnen en de kransen zijn 

allemaal heel erg mooi geworden. 

Tussendoor hebben ze snoepjes gehad en een beker ranja. 

Er waren zelfs 4 kinderen uit 1 gezin, en alle 4 de kransen waren 

prachtig. Een idee was toen ook, koop bij de Action een rol 

cellofaan en pak een krans in en geef dat aan je oma of opa. 

Dat idee viel goed, en volgens mij zijn er deze dagen oma's en 

opa's heel erg verwend met een voederkrans. 

  

Wil jij ook in het JAC, er is nog plek om mee te doen. 

We kunnen nog wel 3 of 4 leden erbij gebruiken. 

Heb je leuke ideeën en vind jij omgang met kinderen ook heel erg 

leuk, geef je dan op bij Vivian Louwsma of Gonda van de Poll. 

Jan Eijer, bedankt voor het maken  van de foto's. 

Foto's van deze en andere activiteiten van het JAC  kunt u ook 

bekijken op  www.drachtstercompagnie.info 

 

Lieve dorpsgenoten,  

Na jarenlang met veel plezier vrijwilliger van de JAC van 

Drachtstercompagnie te zijn geweest, is het nu tijd om het stokje 

door te geven aan creatieve dorpelingen. 

Wij Sjoerdje, Gonda en Vivian hebben deze tijd als zeer positief 

ervaren. Het was een genoegen om voor de kinderen van 

Drachtstercompagnie leuke, sportieve en creatieve activiteiten te 

organiseren. 

  

Sjoerdje Leistra - Gonda van der Poll - Vivian Louwsma. 

  

OPROEP : 

Vind jij het belangrijk dat de jeugd activiteiten commissie van 

Drachtstercompagnie blijft bestaan? 

Word jij vrolijk van blije kindergezichtjes? Dan is dit je kans! 

Geef je op als vrijwilliger van de JAC en bedenk en onderneem 

leuke, creatieve en sportieve actviteiten. 

Opgave bij : fa.nijboer@planet.nl 

 

De JAC 

 

http://www.drachtstercompagnie.info/
mailto:fa.nijboer@planet.nl


 
 

KRYSTMERK 
 

 

 

 
by de Aldheidskeamer 

Fallaetswei 17      Drachtster Kompenije 

 
freed 13 desimber fan 19.30–21.30 

 en 

sneon 14 desimber fan 10.00–17.00 

 
It wurdt in bjusterbaarlik mooi barren  

mei ús Aldheidskeamer yn de krystsfear 

 

 
 

“Wolkom yn in winters mearke” 

 



 

 

IJSCLUB DRACHTSTER COMPAGNIE 

 
Beste schaatsliefhebbers, 

De wintermaanden komen er weer aan en laten we hopen dat we 

ook dit seizoen weer volop gebruik kunnen maken van de ijsbaan. 

Voor het zover is willen we een paar punten onder jullie aandacht 

brengen: 

 

- De officiële ingang naar de ijsbaan is langs het café, velen 

van ons nemen een “sluiproute” via De Swarte wyk. Dit is heel 

begrijpelijk, maar voor de omwonenden is dit niet altijd even 

prettig. Vooral het parkeren van fietsen achter de auto’s van de 

bewoners is vervelend. “De barte” over de sloot is weggehaald. 

- Het bestuur beslist wanneer de ijsbaan open gaat. Het is niet 

de bedoeling dat sommigen deze beslissing zelf al nemen.  Nieuwe 

leden kunnen zich opgeven via een inschrijfformulier.     

Verkrijgbaar bij: Teake Veensta, Wiksel 6 te Drachtster Compagnie. 

LEDENVERGADERING 

 

Maandag 16 december 2013 

Aanvang: 20.00 uur in café Aans – Geert en Tineke 

  

Hopelijk tot ziens! 

 

 

Mei Inoar Ien 
 

Yn septimber ha we as toanielferiening ús 2 jierlikse skroeifeest 

hâlden. 

Smûk yn in tinte by Jan op it hiem. Dit skroeifeest wie wol hiel 

bysûnder. As je 25 jier as mear lid binne fan in toanielselskip wat 

oansluten is by STAF, dan komme je yn oanmerking foar in lintsje! En 

mar leafst 12 leden wiene dat. De iene as spyljend lid, mar ek 

minsken efter de skerms hearre dêr by. 



25 jier lid wiene: Petra, Marjan, Janneke, Velibor, Saskia. 

40 jier lid: Jonas. 

45 jier lid: Anny. 

50 jier lid: Riet, Gauke, Henny, Roelie. 

55 jier lid: Sytske 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter : Jonas, Velibor, Saskia, Petra en Gauke 

Foar: Roelie, Marjan, Anny, Riet, Janneke en Henny. 

Sytske vd Wal ûntbrekt op de foto. 

 

En wa’t no tinkt dat it in grize boel wurdt by toaniel hat it hielendal 

mis. Want dit jier bin we der yn slagge om mar leafst 10 minsken, 

wêrûnder ek jonge spilers, op de planken te krijen. 

Der wurdt spile:  

Ferhuzing en oare ûngemakken 

 

In komeedzje fan Carl Slotboom en ferfryske troch Abele Krist. 

En wa’t al langer nei toaniel komt, dit is deselde skriuwer as it stik 

mei de caravans mei de wol 2 hiel ferskillende famyljes. Ek dit stik 

stiet wer bol fan hilariteiten, dus it belooft wat.  

Oant sjen op 18 as 25 jannewaris 2014 de jûns om 20.00 oere yn 

Seal Aans! 



 

Van de redactie 
 

Jildou met Dornier Nederlands Kampioen dressuur! 

 

Of ik ook wil mee-eten. Het is kwart over 7 en Sjoerd komt binnen met 

een grote zak patat en loempia’s. Het ziet er lekker uit, maar ik had 

net mijn bord spaghetti op. Na het toetje gaan Jildou en ik in de 

kamer zitten om even rustig met elkaar te kletsen, want zeg nou zelf, 

hoe vaak zit jij  met een Nederlands kampioene op één bank? 

 Jildou Kooistra is 13 jaar, woont aan de Folgersterloane, zit op 

het Drachtster Lyceum(VWO-2) in een leuke klas met veel 

vriendinnen en alleen Duits vindt ze vervelend. 

Ze is opgegroeid met paarden en erg bevoorrecht want ze kan 

gebruik maken van een binnenmanege en moeder Annelies is ook 

nog eens haar trainster. 

 Zo’n anderhalf jaar geleden komt ze, via haar instructrice 

Jiska van den Akker, in contact met Dornier, een ruin. Ruinen zijn 

gecastreerde hengsten die volgens Jildou makkelijker te hanteren 

zijn en ook  niet zo brutaal. Vanzelfsprekend heeft ze meteen 

opgezocht wat ‘Dornier’ eigenlijk betekent en het blijkt een vliegtuig 

te zijn, dat verticaal kan opstijgen en landen.  

Dat moet later wel een kampioenspaard worden…… 

 Ruim een half jaar later doet Jildou voor het eerst mee aan 

dressuurwedstrijden, niet wetende wat het haar en Dornier allemaal 

zal brengen en in februari 2013 wordt ze voor de eerste keer Fries 

Kampioen dressuur in de L2 klasse! 

Hè? denk ik als niet paardenkenner, je hebt nog geen jaar geleden 

een pony gekocht en je rijdt er nu al dressuurwedstrijden mee? Dat is 

toch veel te kort? 

Welnee, zegt Jildou, we hebben een klik, een band met elkaar en 

daar draait het om. Als ik gespannen ben voor een wedstrijd voelt 

Dornier dat meteen aan. 

 Gespannen was ze ook voor haar tweede Fries 

kampioenschap in augustus van dit jaar, maar dat was nergens voor 

nodig: als een twee-eenheid reden ze naar hun tweede Fries 

kampioenschap! Wat houdt ze nog tegen? 

 Niets!  Een paar weken later is het Nederlands 

Kampioenschap in Ermelo met maar liefst 31 deelnemers.  



Jildou start als 18e , piekt op het juiste moment en alle combinaties 

achter haar kunnen het wel vergeten. Jildou en Dornier worden 

glorieus Nederlands Kampioen! 

 Een droom komt uit, maar blijft er nog wat te dromen? Ja, 

natuurlijk, zegt Jildou. Meedoen aan de Olympische Spelen zou toch 

geweldig zijn, maar de studie gaat voor, want ze wil graag 

dierenarts worden. 

 

Tegen al die jonge 

meisjes die 

dezelfde dromen 

hebben, wil ze nog 

wel wat zeggen:  

Op de eerste 

plaats moet je de 

ambitie hebben en 

daarnaast moet je 

weten dat het veel 

tijd in beslag 

neemt. Van jezelf 

moet je discipline 

en concentratie 

eisen. 

Maar Jildou, 

vergeet je niet dat 

het ook een dure 

liefhebberij is? 

Jazeker, maar ik 

heb een privé-

sponsor, QHP van 

mijn vader………. 

 

Jildou Kooistra, een 

meisje van dertien, 

dat weet wat ze 

wil en haar zaakjes 

nu al voor elkaar 

heeft!  
    Jildou op Dornier met kampioenskleed. 

Michèl Houwen. 



 

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 
 

Zoals iedereen wellicht weet valt de klokkenstoel onder het beheer 

van de uitvaartvereniging. In de afgelopen periode hadden we 

diverse problemen met het luiden van de klok: of hij luide niet of 

bleef maar luiden. Gelukkig heeft ons bestuurslid Johan Mud een 

nieuwe versimpelde tijdklok in de klokkenstoel geplaatst zodat dit 

probleem verholpen is. Ook tijdens een begrafenis kan op verzoek 

van het sterfhuis de klok geluid worden. Dit in overleg met onze 

bode. 

 

Op dit moment zijn er nog steeds leden die de oude contributie 

betalen. Dit omdat de automatische betaling niet is aangepast. 

Daardoor hebben meerdere leden een contributieachterstand. 

Ook zijn er leden die dubbele contributie betalen of geen 

contributie betalen. Al met al hebben we 135 probleemgevallen 

welke binnenkort door een van de bestuursleden worden bezocht. 

Ook willen we graag de kinderen van de leden op papier hebben. 

Tot 18 jaar zijn deze gratis lid, daarna zullen ze als lid moeten 

worden ingeschreven wil men van onze diensten gebruik maken.  

Uiteindelijk komen alle leden in ons ledenbestand pc-leden te 

staan. Op dit moment staan er 634 leden in dit bestand. Van al 

deze leden wordt de contributie automatisch geïnd door onze 

penningmeester Corry Keuning. Uiteindelijk willen we dit voor alle 

leden. 

 

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

www.dledrachtstercompagnie.nl Op de website staan sinds kort 

ook de foto’s van de onthulling van het monument en ons jubileum 

van 14 april 2012.  

 

 

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/


  
 

 

 

 

 

 
 
 

Graag willen wij u als muziekkorps via De Barte vanaf nu op de 

hoogte houden van onze activiteiten. Het muziekkorps is van het 

hele dorp en maakt daar een onderdeel van uit. Daarom is het 

goed dat u weet wat onze plannen zijn. Bovendien kunnen wij u op 

deze manier op de hoogte houden van onze acties. Ook kunt u, als 

u iets van ons zou willen weten, ons altijd bereiken via de gegevens 

die hierboven staan. 

 

Activiteiten. 

Zoals al jaren gebruikelijk spelen we ook dit jaar weer met Sint 

Maarten en bij de intocht van Sinterklaas. Altijd weer een 

hoogtepunt voor ons, vooral ook vanwege de vele glunderende 

kindergezichtjes. 

Op 15 december is er een Kerstconcert met samenzang in De Nije 

Kompe aan de Smidswei.  De aanvang is om 16.00 uur. De toegang 

is gratis. Het programma is op dit moment nog niet precies bekend, 

maar naast brassband Halleluja werken in elk geval ook 

schoolkinderen mee. En wat er verder is blijft nog een verrassing.  

Op 24 december begeleiden we ’s avonds in de PKN-kerk de 

Kerstnachtdienst. 

Op 25 december spelen we ’s morgens in het dorp. 

Voor 2014 staan er ook al weer diverse activiteiten op het 

programma, die vermelden we in het volgende nummer van De 

Barte. 

 

Kortingsbonnen-actie. 

Vorig jaar zijn we daar mee begonnen en vanwege het grote 

succes van de actie gaan we die dit jaar herhalen. U kunt van ons 

 

Info & contact: 

via de website: www.brassbandhalleluja.nl 

of stuur een mailtje: info@brassbandhalleluja.nl. 

en volg ons ook op twitter @BBhalleluja 
 

Brassband halleluja 
 

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


een boekje kopen met daarin meer dan 50 bonnen die u korting 

geven bij diverse winkels en bedrijven in het dorp en in dorpen in 

de directe omgeving. De boekjes kosten u € 5, -. Daarmee steunt u 

het muziekkorps. Maar door gebruik te maken van de bonnen kunt 

u een veelvoud van dat bedrag gemakkelijk terug verdienen. Wij 

komen bij u langs maar wanneer we u bijvoorbeeld niet thuis 

hebben kunnen treffen dan kunt u altijd bellen met Jan de Boer, 

Fallaetswei 13, tel. 342307. Hij brengt dan het door u bestelde 

bonnenboekje (meer dan 1  mag natuurlijk ook) bij u. 

Tip : weet u  niet welk Sinterklaascadeau u moet geven ?  Het 

bonnenboekje is een zeer verrassend en origineel cadeau en het 

past vast binnen elk Sinterklaasbudget. 

 

Oud papier. 

Deze actie gaat steeds door. Elke donderdag staat er een oud-

papier container op het parkeerterrein bij de Kerk, daar kunt u uw 

oud papier in kwijt. En er staat de hele week een grote container bij 

de fam. De Boer, Fallaetswei 13, daar kunt u ook uw oud papier 

naar toe brengen. Als muziekkorps kunnen we de opbrengst heel 

goed gebruiken. Alvast bedankt. 

 

 

 

Korfbalclub T.F.S. 
 

    Voor Peuters en Groep 1 

 
   Dinsdagmiddag van 15.15 – 16.00 uur 

In de gymzaal van Drachtstercompagnie 

      Groep 1 kan uit school aansluiten 

                        bij de peuters. 

 

                        12 november 

                        26 november 

                        10 december 

 

 
 


