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

e-mailadres :
michelhouwen@hetnet.nl

Grutte Steffen seit :

“In minne ferbinning mei de tillefoan?
Hûndert út kleie gewoan!”

Belangrijke data
voor de agenda?
michelhouwen@hetnet.nl
Wanneer?

Wat?

Wie?

23 mei
18.30-19.30 uur
do. 5 juni
19.30-21.30 uur
6 juni

Vossenjacht voor peuters en
groep 1 t/m 8 (’t Gebouke)
Inloopavond
Oudheidskamer
Rommelmarkt
t.b.v. Cernatal de Sus
10e Omloop van de
Kompenije
Inloopavond
Oudheidskamer
Oogstfeest
Alde Wei
Inloopavond
Oudheidskamer
Skelterrace voor peuters en
groep 1 t/m 8
Schoolplein ‘de Skûle’

JAC

14 juni
do. 3 juli
19.30-21.30 uur
30 augustus
10.00-16.00 uur
do. 4 sept.
19.30-21.30 uur
19 september
18.00-19.00 uur

HKDK
Roemeniëcomité
Wielercomité
HKDK
Oogstfeestcomm.
i.s.m. café Aans
HKDK
JAC

Plaatselijk Belang
Contacten PB.
Het is wel eens goed om elkaar eraan te herinneren wie je voor wat
kunt benaderen binnen het bestuur van Plaatselijk Belang. Daarom
even dit overzichtje.
Jurjen Visser : voorzitter-werkgroep dorpshuisplus
Sietse Wijbenga :secretaris-werkgroep veiligheid
Hermien Peters-Rodenburg:financiën en ledenadmin.
Djoekie Veenstra: Gebouke alg./Trije fan é Kompenije.
Annie van der Mei-Heddema:
AED

tel. 341315
tel. 342664
tel. 342761
tel.342600
tel. 342335

Op dit moment is de bezetting van het bestuur niet compleet. Wel
is het zo dat Jan Pier Brands per september deel zal gaan uitmaken
van het bestuur. En wij verwachten binnenkort ook dat de laatste
vacature ingevuld zal zijn zodat we weer voltallig zijn, d.w.z. zeven
leden.
Verhuur Gebouke :
Imme Nijboer
tel. 342151
Website:
Jan Eijer
tel. 341776
Voorjaarsledenvergadering.
Op deze bijeenkomst, 9 april, hebben
we afscheid genomen van Henk de
Vries en Elisabeth van der Heide als
bestuurslid van PB. Beiden hebben een
periode van vier jaar vervuld. Henk
vervulde de functie van 2e voorzitter en
was lid van de werkgroep Kleur en
Fleur. Ook schreef hij ons dorpsprofiel
gevolgd door de dorpsvisie. Elisabeth
was tweede secretaris en lid van de
werkgroep Veiligheid. Jurjen Visser
bedankt beiden voor hun inzet in het
bestuur en voor ons dorp.
Als bestuur zien wij terug op een hele
prettige samenwerking met jullie en zijn
jullie zeer erkentelijk voor jullie inbreng
binnen het bestuur en dorp. We
wensen jullie alle goeds. Eén van de
vacatures is ingevuld, Jan Pier Brands
heeft toegezegd in de maand
september toe te willen treden tot het
bestuur van PB. Hij wordt nu alvast
verwelkomd met een roos.
Naast de reguliere zaken van een
ledenvergadering is ook Roel de Boer
van Fryslân Ring aan het woord
geweest.
Hij schetste ons een beeld van de glasvezelvoorziening in Friesland
en dan specifiek in de “buitengebieden”.

Ook grote delen van Drachtstercompagnie vallen onder de
zogenaamde witte gebieden. Dat wil zeggen gebieden met een
zeer trage internet verbinding. Met glasvezelvoorziening zou dit
probleem goed op te lossen zijn. Voor meer info verwijs ik u naar
onze website. Daar vindt u de hele presentatie van Fryslân Ring.
Op 8 mei zal VDM een info-avond verzorgen over de
nieuwbouwplannen aan de verlengde Wiksel. Publicatie hiervan
wordt verzorgd door VDM.
Het is ons bekend dat we wat betreft mobiele telefonie in een
“zwart” gat zitten. Dat betekent een zeer slechte verbinding. KPN
en de gemeente hebben we hierover aangesproken. Maar het
resultaat van die meldingen is tot nu toe “nul”. Advies: zoveel
mogelijk klagen bij de providers! Niet als groep maar juist als
individu. Doen!
Opening “KUS”
Op 15 maart j.l. hebben we de opening van de kinderopvang Us
Stekje meegemaakt. Zoals u wellicht weet heeft KUS haar
onderkomen op dezelfde locatie als it Krobbenêst, in/ achter het
Gebouke. Het was een gezellige drukte met activiteiten in en
buiten het Gebouke. Taartjes maken, suikerspin, en luchtkussen
waren enkele ingrediënten van deze dag. En velen hebben even
een kijkje genomen. En wat opviel: veel kinderen!
Heel mooi deze voorziening in het dorp. Succes Cilia.
Frijwilligerjoun.
Het bestuur van PB is zich er ter dege van bewust dat veel zaken in
het dorp niet zonder de inzet van vrijwilligers kunnen functioneren.
En er zijn velen die zich inzetten. Daarom hebben we gemeend ook
dit jaar een vrijwilligersavond te organiseren. Het was een
gezellige avond waar weer spontaan verhalen over de tafel
gingen. Als bijzonderheid noemen we de aandacht die er was voor
de twee redactieleden van de Barte. De Barte heeft zoals bekend
haar 25 jarige jubileum gevierd en daarom werden Hans de Jong
en Michèl Houwen in het zonnetje gezet. Hans de Jong, die nu het
stokje gaat overdragen, heeft nog enkele memorabele woorden
als afscheid gesproken. Hans en Michèl, bedankt voor die 25 jaar
en Michèl wensen we succes bij de voortgang van dit werk.

Gemeente
Wat een kleur en fleur was er te zien op vrijdagmiddag 11 april aan
de Tsjerkebuorren. De gemeente had de perkjes voorzien van
nieuwe trottoirbanden en nu was het zover dat er nieuwe
beplanting moest worden aangebracht.

Op initiatief van de gemeente hebben leerlingen van de beide
basisscholen onder toeziend oog van mensen van de Grontmij dit
werkje uitgevoerd. Het was prachtig om te zien hoe fanatiek de
kinderen bezig waren om de struikjes te planten. En met hun
gekleurde hesjes aan was het een schitterend geheel. De (zwartwit) foto’s in de Barte geven hiervan een goed beeld.
De gemeente Smallingerland wil haar wijken en dorpen voorzien
van ecoveldjes. Misschien heeft u hierover al in de Breeduit
gelezen. Een ecoveldje houdt in dat er ondergrondse containers
geplaatst worden voor oud papier, glas, kleding, melk en
frispakken. Maar ook een blipvert, voor oude cd’s, video’s en
dergelijke. Wij hebben als PB de gemeente een aantal locaties
genoemd waarvan wij denken dat ze geschikt zijn voor dit
ecoparkje. Onze eerste keus is op de groenstrook vanaf de
Tsjerkebuorren richting it Heechfean.

Waar voorheen de bovengrondse glascontainer heeft gestaan.
Hiermee zal de oude locatie bij de jeu de boulebaan komen te
vervallen.
Afûk.
Wy hawwe in kursusbrosjuere tastjoert krigen foar it kommende
kursusseizoen fan de Afûk. Der is ek de moochlikheid om de kursus
ôf te stimmen op de winsken fan kursisten. Jimme kinne dêrby tinke
oan de lokaasje, tiid, frekwinsje en dei fan ‘e wike. Ynformaasje op
www.afuk.nl. Mar ik ha ek in tal brosjures thús dy’t jim krije kinne.
Politie
Er komen klachten binnen van overlast door baldadigheid in het
dorp. Op verschillende plaatsen doet zich dat regelmatig voor. Als
PB geven wij dit door aan het Mos en aan onze contactpersoon bij
de politie. De politie reageert dat het goed is om dit via PB te
spelen maar nog beter zou het zijn dat mensen die direct last
hebben van baldadigheid dit onmiddellijk melden bij de politie.
Ik geef u hierbij het telefoonnummer: 0900-8844.
Secretaris: Sietse Wijbenga.
Energiecoöperatie(s).
Het kan jullie niet ontgaan zijn bij het lezen van de krant dat er veel
geschreven wordt over lokale energiecoöperaties. En dan met
name in Friesland. Veel dorpen hebben al een energiecoöperatie
opgericht en anderen hebben plannen om dit na te volgen. Wat is
dat nou zo’n energiecoöperatie? Een groepje mensen uit ons dorp
heeft, op initiatief van Plaatselijk Belang, zich met deze vraag al
een paar maanden bezig gehouden. Want is dit ook wat voor
Drachtstercompagnie? Dan moet je toch eerst weten wat zo’n
lokale coöperatie inhoudt. Wij hebben ons licht opgestoken bij o.a.
de EKF (Enerzjy Koöperaasje Fryslân) maar ook bij een organisatie
als Duurzaam Koudum. www.duurzaamkoudum.nl
Lokale energiecoöperaties kunnen lid zijn van de EKF. Overigens is
het zo dat Koudum zelfstandig een coöperatie vormt. Zij hebben
als coöperatie een collectief contract met Green Choice
afgesloten. De EKF, waar veel lokale coöperaties bij aangesloten
zijn, vormt samen met de Grunneger Power en de Drentse Kei de
NLD, Noordelijk Lokaal Duurzaam. En deze energieleverancier

kwam recent in het nieuws omdat zij daadwerkelijk gas en stroom
mag gaan leveren aan hun klanten. Die klanten zijn dus de leden
van de lokale coöperaties.
Wat zijn de voordelen om lid te zijn van zo’n coöperatie?
-De prijs die de klant betaalt is concurrerend met de bekende
energieleveranciers. Niet altijd de allergoedkoopste.
- Gegarandeerd groene stroom.
- Per aangesloten klant ontvangt de coöperatie jaarlijks een vast
bedrag terug. Genoemd is 50 euro per klant.
Dit laatste is interessant voor het dorp! Dat wat je terug krijgt mag je
naar eigen inzicht aan de dorpsgemeenschap besteden. Dus hoe
meer leden hoe meer je terug krijgt en hoe meer er ten goede kan
komen aan de dorpsgemeenschap.
Rijst wel de vraag: hoeveel mensen krijg je mee en zijn bereid
datgene wat terug komt ten goede te laten komen aan het dorp.
Met andere woorden is het de moeite waard om door te gaan met
onderzoeken van de mogelijkheden.
Je zult begrijpen dat bovenstaand stuk een heel beknopte
weergave is van wat er speelt op de energiemarkt. Je kunt
gemakkelijk de website van de EKF ( www.uskoöperaasje.nl )
raadplegen, alsook andere websites van dorpen bezoeken om
meer te weten te komen over de mogelijkheden. En misschien zijn
er ook nog andere opties die hier niet genoemd zijn.
De vraag is nu aan iedereen die dit leest om er over na te denken
en te reageren! Het groepje dorpsbewoners dat hier al mee bezig is
zoekt naar draagvlak. En hoe kom je daar achter? Wij hebben
gemeend om dit eerst via de Barte te ventileren.
Of je het nu een goed idee vindt om uit te werken of je vindt het
niks, in beide gevallen zouden we graag willen dat je je reactie
kenbaar maakt. Je schrijft een mailtje naar sswijbenga@live.nl
Het groepje mensen waar ik het over heb in dit stukje zijn:
Lieuwe Dijkstra; Piet Vlieg; Douwe Peters; Antje en Koos Wagenaar;
Johan Vlietstra; Esther Hozeman; Sietse Wijbenga.
Deze mensen kun je rustig vragen naar hun eigen bevindingen om
eens te proeven wat er leeft over dit onderwerp.
Namens de groep, Sietse Wijbenga.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd……
In lintsje foar Wieke de Boer. Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Sa stie it yn de krante. Wieke, ús
allegear goed bekend en hja hat it fertsjinne.
Jierrenlang skriuwster fan Pleatslik Belang, acht/tsien
jier. Foar de tsjerke ek jierren scriba en
ledenadministrateur
west. Skriuwster yn it ‘Fries
Landbouwblad’ foar de “side fan de frou”, tusken
1994 en 2005. En der sil noch wol mear west ha dat ik net wit.
Mar hoe dan ek Wieke, dizze wurdearing: it komt dy ta !
Wy gunne it dy. Hulde !
Ut namme fan Pleatslik Belang en alle doarpsgenoaten: Lokwinske!
Sietse Wijbenga.

Ingezonden
Opbrengst collecte ZOA Vluchtelingenzorg
De collecte voor ZOA Vluchtelingenzorg heeft in ons dorp en
enkele straten in Houtigehage het mooie bedrag van € 782,40
opgebracht. Graag willen wij alle gevers/sters en natuurlijk de
collectanten hartelijk bedanken namens ZOA. Hiervan kan er weer
veel hulp geboden worden aan slachtoffers van rampen en
conflicten, en hen zo hoop op een nieuwe toekomst bieden!
Minke Visser en Zanny de Boer.

Ingezonden
Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’
Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten:
1e coördinator:
Wietse de Vries
tel: 0512-342765
2e coördinator:
Ietzen Drost
tel: 0512-341716

Ik geef het woord aan..
Kompenijsters opgelet!
Een nieuwe rubriek in de
Barte: “Ik geef het woord
aan…..”. Bekijk deze rubriek
in elke Barte aandachtig,
want misschien bent u wel
aan de beurt om het woord te
nemen
en
de
cirkel
verbreken, is ten strengste
verboden!

De bedoeling is dat de
schrijver/ster aan het eind van
zijn/haar stukje iemand het
woord geef door hem/haar
een vraag te stellen. Hij of zij
moet in de daaropvolgende
Barte een stukje naar eigen
inzicht schrijven, maar in ieder
geval
antwoord
op
de
gestelde vraag geven en
afsluiten met het stellen van
een vraag aan een door
hem/haar gekozen inwoner
van
Drachtstercompagnie.
Simpel hé?

In de vorige Barte werd Marcel van der Meulen gevraagd een
stukje te schrijven over hoe het is gesteld met de sport en de
toekomst daarvan in ons dorp.
Hier zijn reactie:
Ik ook was verrast toen ik mijn naam las in De Barte, om de
bovenstaande vraag te beantwoorden.
Er wordt heel wat af gesport door inwoners van de Kompenije. In
eigen dorp kunnen we voetballen, korfballen, acro-turnen,
paardrijden, lopen en fietsen, al dan niet in verenigingsverband.
Ook zijn er inwoners die zijn of haar sport elders beoefenen. Mijn
indruk is dat veel inwoners behoorlijk sportief zijn en regelmatig aan
sport doen. Is daarmee de toekomst van de sport en de
sportverenigingen in Drachtstercompagnie verzekerd ? De drie
grootste sportverenigingen in ons dorp, kv TFS, vv TFS en SFK hebben
elk tussen de 80 en 100 leden. Een behoorlijk aantal in een klein
dorp. Voor teamsporten heb je echter ook een bepaalde omvang
nodig om teams te kunnen maken die qua leeftijd en niveau bij
elkaar passen. Op dit moment gaat dat moeizaam, en er doen
zich ontwikkelingen voor die voor de sportverenigingen reden tot
zorg zijn:

1. Minder jeugd; duidelijk is dat er op dit moment minder kinderen
zijn. De basisscholen worden kleiner en er wordt al gesproken
over het samengaan van beide scholen (in mijn ogen een
goede zaak en onvermijdelijk om basisonderwijs voor ons dorp te
behouden). Dit heeft echter ook gevolgen voor de
sportverenigingen. Minder jeugd betekent minder jeugdleden en
meer moeite om teams op de been te krijgen. De jeugdafdeling
van vv TFS heeft inmiddels de stap gezet om samen te gaan met
Houtigehage. Voor kv TFS zal ook in toenemende mate
samenwerking gezocht moeten worden met omliggende
verenigingen.
2. Keuzevrijheid; mede doordat we met elkaar veel mobieler zijn
geworden, zijn er veel meer keuzemogelijkheden. Dit geldt ook
voor de sport. Was er vroeger de keuze tussen voetbal en korfbal
in Kompenije, tegenwoordig kan men ook kiezen voor
bijvoorbeeld tennissen in Drachten of turnen in Heerenveen. Dit
betekent dus meer concurrentie en in theorie minder leden.
3. Individualisering; de afgelopen jaren is een trend zichtbaar
geweest waarbij mensen in toenemende mate kiezen voor
individuele sporten. Mensen hechten aan vrijheid en willen
sporten waar en wanneer men tijd en zin heeft. Het is niet voor
niks dat sporten als fitness en hardlopen een grote vlucht
hebben genomen. Teamsporten kennen over het algemeen een
strak schema van trainen en wedstrijden. Van teamleden wordt
verwacht dat ze op vaste tijdstippen aanwezig zijn. Een
mentaliteit van vrijheid, blijheid, past daar niet bij. De kracht van
teamsporten en verenigingen is echter dat naast het sporten
ook het sociale aspect belangrijk is. Sportverenigingen zorgen
voor binding en betrokkenheid bij het dorp en met elkaar. Niet
alleen de sporters, maar ook tientallen vrijwilligers zijn betrokken
bij de sportverenigingen. Hiermee vervullen sportverenigingen
een belangrijke functie in ons dorp. Ik ben geen trendwatcher,
maar
heb
de
hoop
en
verwachting
dat
de
individualiseringstrend over zijn hoogtepunt is en dat mensen
weer de verbinding zoeken en de waarde van teamsporten en
verenigingen gaan herwaarderen.
Al met al wel een aantal trends die een bedreiging zijn voor
sportverenigingen op het platteland.

Is de sport in kleine dorpen daarmee ten dode opgeschreven?
Nee, maar sportbestuurders zullen wel oog moeten hebben voor
maatschappelijke ontwikkelingen, en zullen hier op in moeten
spelen. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met andere
verenigingen en beter in te spelen op behoeften van leden. Laten
we er met elkaar aan werken dat we bloeiende verenigingen
houden in de Kompenije, waar dorpsgenoten met veel plezier hun
sport kunnen bedrijven en waarbij “de kantine” een belangrijke
ontmoetingsplaats blijft. Ik zie jullie graag op ons sportcomplex ’t
Trefpunt.
Ik geef het woord aan ……..Riemer Riemersma
Ik zou graag horen hoe het staat met Plan Súd en wanneer er
nieuwe
woningen
gebouwd
gaan
worden
in
Drachtstercompagnie.

Ingezonden
Kinderopvang en Gastouders
In februari dit jaar opende Cilia Pander haar kinderdagverblijf Us
Stekje, een mooie aanwinst voor het dorp. Inmiddels wordt er al
veel gebruik van gemaakt. Het is een plekje waar veel kinderen
naar harte lust kunnen spelen.
Wat velen misschien niet weten, is dat we hier in Drachtstercompagnie niet alleen een kinderdagverblijf hebben, maar dat er
ook een aantal gastouders actief is binnen de kinderopvang.
Wat houdt het gastouderschap nou precies in?
Het woord op zich zegt het al, je bent de tijdelijke ouder/moeder, in
Zweden noemen ze dit ‘dagmom’ wat de lading nog beter dekt.
De opvang van kinderen bij gastouders vindt in een huiselijke sfeer
plaats. De omgeving waar de opvang plaats vindt is geheel
kindvriendelijk en goedgekeurd door de GGD zoals verplicht, waar
kinderen allerlei activiteiten kunnen doen.
Omdat de gastouder alleen werkt, is de opvang kleinschalig en
mogen er maximaal 6 kinderen (incl. eigen kinderen onder de 10
jaar) opgevangen worden.
In deze kleinschalige en warme vorm van kinderopvang is de
gastouder het vaste en vertrouwde gezicht voor u en uw kind,

waardoor er een persoonlijke vertrouwensband opgebouwd kan
worden waarin uw kind zich veilig voelt.
Als gastouder bied je professionele kinderopvang aan waarin het
gastkind (-eren) centraal staat en waarbij het dagprogramma
afgesteld kan worden op het ritme van het kind.
Het dagprogramma kan bestaan uit tal van zaken zoals
bijvoorbeeld; knutselen, lezen, dansen, zingen, buitenspelen,
aandacht voor de natuur, spelletjes spelen, puzzelen en natuurlijk
gewoon lekker spelen. Het programma staat niet bij voorbaat vast,
omdat het in huiselijke sfeer is. Er is niets verplicht waardoor het
gastkind een grote rol heeft in de activiteiten die ze willen gaan
doen. Uiteraard is er wel vorm van ritme bij de eet- en eventuele
slaapjestijden.
Als gastouder bied je niet alleen opvang voor baby’s en peuters,
vaak blijven de kinderen ook naar hun vertrouwde gasthuis gaan
wanneer ze naar school gaan. Denk hierbij aan de voor- en
naschoolse opvang. In de ochtend kan in alle rust nog ontbeten
worden en voor deze kinderen is het ook heerlijk thuiskomen uit
school, even een kopje thee drinken, het verhaal even kwijt
kunnen, spelen met een vriendje die mee kan, of naar een sport
gebracht worden. De mogelijkheden zijn groot bij een gastouder.
Omdat wij als gastouder geregistreerd staan komen de
vraagouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Ter indicatie; bij een inkomen van 40.000 euro worden de kosten
voor het eerste kind voor 74 % vergoed, voor het tweede kind zelfs
89,5 % (Dit geld ook voor kinderdag verblijven). Bovendien worden
bij gastouders alleen de afgenomen uren betaald, dus niet
verplicht per dagdeel betalen of vakanties die doorbetaald
moeten worden.
Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen, neem dan gerust
contact met ons op. Wij zijn overigens alle twee zelfstandige
gastouders die los van elkaar werken.
Marsha Booman
marshabooman@hotmail.com
06-402 381 92 / 0512-354 366
Annemiek van der Meulen.
meulenannemiek@hotmail.com

0512-355 886

Ingezonden
Gastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen
Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste
kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de meeste kinderen
groeien op in een financieel welvarende omgeving, met ouders
die hen meer dan voldoende aandacht en liefde schenken. Helaas
zijn er nog heel veel kinderen in de rest van de wereld, maar ook
in Nederland voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is.
Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op deze categorie
kinderen. Iedere zomer brengen ca.1.500 kinderen uit binnen- en
buitenland dankzij onze stichting een onvergetelijke vakantie door
bij een Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks hoogtepunt in
het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen.
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die
graag tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands
kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het kind een fijne
vakantie te geven hoeft u beslist geen buitengewone dingen te
ondernemen. Het gaat vooral om rust en regelmaat, om liefde en
aandacht.
Denkt u daarom bij het plannen van de komende zomervakantie
eens aan de mogelijkheid een kind dat het niet zo goed heeft als
uw eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen:
5 juli – 25 juli en 19 juli – 7 augustus
Duitse kinderen:
21 juli–8 augustus, 1–18 aug., 4–22 aug.
Belgische kinderen:
14 juli – 1 augustus
Nederlandse kinderen:
21 juli – 8 augustus
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail
naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie
kunt contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612.

Ingezonden
Vrijwel probleemloze overgang van visgraat naar melken met de
robot
Er is zeker over nagedacht. Arie en Marjan Bijma zijn niet over een
nacht ijs gegaan. En als je een rondje de Goudberch doet, dan
kun je je daar ook vast en zeker iets bij voorstellen. Een grote
Serrestal siert het landschap. Het was een belangrijk voorwaarde
van de overheden: het geheel moet passen in ‘ús Fryske lânskip’.
Arie, geboren en getogen op de de Goudberch draait sinds 2007
volledig mee in de VOF met zijn ouders.
Jonge generatie
‘Niet
helemaal
vanzelfsprekend’ zo
vertelt Arie dat hij nu
samen
met
zijn
vrouw Marjan en
hun twee kinderen
Jochem en Edou
boert
op
het
ouderlijk bedrijf.
Na Havo 3 de
overstap naar MAS
en vervolgens naar
het Van Hall Instituut te Leeuwarden waar hij Hoger Landbouw
Onderwijs volgde. Gezien de omvang van het bedrijf was er wel
wat ruimte voor werk buiten het bedrijf. En hij kreeg een, best wel
mooie, baan bij LTO-projecten (Land- en Tuinbouw Organisatie)
Zekerheid wat inkomen betreft, fijne collega’s, maar toch, de
praktijk liet weten dat op langere termijn dit werk niet de gewenste
voldoening zou geven.
‘Kwam je ’s avonds thuis, dan kon het zijn dat je echt als
‘brandweerman’ moest aantreden. Er waren werkzaamheden die
toch beslist uitgevoerd moesten worden’.

Na drie jaar was Arie, samen met zijn vennoten (en Marjan, toen
nog zijn meisje) het er over eens om zijn tijd, kennis en energie in het
boerenondernemerschap te steken.
Fantastisch mooi, een jonge boer ziet toekomstperspectief op De
Goudberch.
Samenleving
Oké, het boerenleven is mooi, maar er is meer dan dat. Zowel Arie
als Marjan houden van een sociaal leven. De samenleving is voor
hen belangrijk, en dan liefst ook nog iets kunnen en mogen
betekenen voor een ander. Zij kozen ervoor om hun bedrijf enkele
dagen per week open te stellen voor stagiaires/PGB-ers, die tijdens
de dagbesteding sociaal pedagogisch begeleiding nodig hebben.
Marjan heeft een pedagogisch opleiding gevolgd en draagt dan
ook hierin haar steentje bij.
“It omgean en de help oan dizze minsken freget folle geduld en je
moatte oanfiele om krekt op de goede wize dizze minsken te
stimulearjen en te aktivearjen”.
Uitdaging
In zekere zin was het bedrijf wel met de tijd meegegaan. Er was
uitbreiding van gebouwen, en ook wel aankoop van grond, maar
jammer genoeg bleef de huiskavel wat gering tot het moment dat
het land van de buurman te koop was.
Het bedrijf heeft een geleidelijke groeistrategie. Door de jaren heen
werden de stallen steeds voller en was de capaciteit van de
huisvesting van jongvee en melkkoeien niet meer toereikend. Met
name huisvesting voor kalfjes en jongvee was niet optimaal en ook
de melkstal, die dateerde van 1979, was al sinds een aantal jaren
“afgeschreven”.
Er waren meerdere plannen uitgewerkt en ze hadden zich goed
laten informeren en adviseren. Maar uiteindelijk moesten ze toch
zelf de keuze maken. Na een tijd van wikken en wegen, bezinnen
en laten bezinken, werd er gekozen voor totale nieuwbouw in de
vorm van een Serrestal. In het ontwerp van de Serrestal is de
behoefte van het dier gecombineerd met de eisen van de
hedendaagse ondernemer. Het resultaat is een kenmerkend
gebouw met optimale daglichttoetreding en ventilatie. De basis
van de Serrestal voor rundvee is een thermisch verzinkte
staalconstructie met een gecombineerd dak van hoogwaardige

lichtdoorlatende folie en met kunststof-schaduwdoeken. Deze
lichtdoorlatende dakbedekking heeft een zeer positieve invloed op
de productie en het welzijn van de koe. Bij meer licht is er een
grotere voeropname van de koe en dat betekent dat de
productie stijgt. Ook is de stal droger en dat remt weer de
bacteriegroei.
In eerste instantie werd er gekozen voor een ‘vrijloopstal’. Het
woord zegt het al, een stal waar de dieren vrij kunnen rondlopen
op een natuurlijke bodem. Die bodem zou dan bestaan uit een
halve meter gecomposteerde houtsnippers. Je kunt wel zeggen
100 % koe-comfort.
Maar helaas, ondanks de voordelen is de vrijloopstal niet
onomstreden. Onderzoek en praktijkervaring hebben reeds
aangetoond dat dit huisvestingssysteem effect heeft op het milieu
en de kwaliteit van de melk. Onderzoek naar bacteriën in de
compost wijzen aan dat hitteresistente sporen aanwezig zijn.
“Dat wie fansels wol efkes skrikke, ha je alles klear, ynklusyf de
boufergunning, en dan sokke berjochten.”
Er viel een deur dicht en het roer moest om. Dit betekende wel dat
de totale oppervlakte van de stal eigenlijk te groot was voor een
normale ligboxenstal. Zouden ze de plannen willen wijzigen dan zou
er opnieuw een bouwvergunning moeten worden aangevraagd
en dat betekende ook een enorme vertraging op de uitvoering
van de bouw.
Dat was voor hen niet aantrekkelijk. Ze hielden vast aan de
bestaande vergunning en hier werd creatief op ingespeeld.
De melkrobot
De melkrobot reinigt de
uiers en bevestigt de
melkbekers aan de vier
spenen van de uier. Elke
koe wordt herkend door
de machine. Het aantal
melkafnames en de
opbrengst
worden
geregistreerd. De boer
monitort de prestaties
met een computersysteem.

Doordat de koe vaker per dag gemolken kan worden neemt de
productiviteit van de koe toe.
Aan de hand van de grootte van de veestapel wordt het aantal
robots bepaald. Een melkrobot kan per box ongeveer 60 tot 65
koeien drie keer per dag melken. Dit betekent in hun situatie dat er
twee robots staan opgesteld, van anderhalf bij drie meter.
Van visgraat naar de robot
Vol spanning werd hier naar toegeleefd. “Hoe sil dit komme, hoe sil
dit gean?”
Het liep allemaal boven verwachting. Na de eerste week was de
spanning verdwenen.
“Oh, ik wie gewoan hiel bliid en fielde my gelokkich dat it
allegearre sa sûpel ferron.”
Door het moderne computer-registratie-systeem komt er enorm
veel informatie binnen van de koe die gemolken wordt. En Arie is
zich terdege bewust dat het de kunst is om daar op in te spelen.
“Komt de ko net yn de robot, sakket de molkeproduksje, dat jout
oan, der is wat mei dy ko. En dan by wize fan sprekken, ien druk op
de knop, en de ko bedarret yn de seperaasjeromte.”
Echt een super systeem, dat ook gebruikt wordt bij tochtigheid en
bij het afkalven. Je kunt de koe sturen waarheen je wilt, of dat nu
de afkalfbox is of de zorgruimte, je krijgt die bewuste koe helemaal
in beeld.
De praktijk
Hoewel Arie nu niet meer afhankelijk is van twee keer melken,
houdt hij toch de dagindeling, zoals hij die gewend was zoveel
mogelijk in stand, want structuur is belangrijk.
“ Hoewol heit no noch meiwurket is it dochs wol de bedoeling dat it
yn’e takomst in ienmansbedriuw wurdt. En dan is in melkrobot in
útkomst. Je binne, gewoan al wat deiyndieling betreft, folle
fleksibeler en alle gesinsleden diele mei yn dy freugde. Foaral sneins
kin dat hiel noflik wêze.”
Om te noteren: zaterdag 13 september 2014 Open Dag voor
familie, vrienden en dorpsgenoten.
Wieke de Boer (foto’s Jan Eijer).

Ingezonden
Voorjaarsmarkt bij de Oudheidskamer aan de
Fallaetswei op nr. 17
Op zaterdag 12 april heeft de Histoaryske Kommisje
Drachtster Kompenije waaronder ook de Stichting
Oudheidskamer valt ter gelegenheid van de
opening van het nieuwe seizoen in samenwerking
met zorgboerderij ‘It Fallaet’ een voorjaarsmarkt gehouden op het
terrein bij de Oudheidskamer.
Het weer en de opkomst waren prima.
Zoals we van haar en haar helpers gewend zijn
had Appie Heddema weer gezorgd voor
prachtige bloemstukjes en aanverwante zaken.
De opbrengst van de verkoop van deze zaken,
kwam ten goede aan de Oudheidskamer.
Ook de cliënten en de medewerkers van de Zorgboerderij hadden
hun best gedaan om alles zo gezellig mogelijk te maken, tevens
was er nog plaats in de tenten van Jan van der Veen voor andere
kraampjes, met artikelen variërend van gebreide sokken, video’s
tot sieraden en haaientanden.
De openingstijden van de oudheidskamer tot 1 oktober 2014 zijn:
Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Mocht u buiten deze tijden gebruik willen maken van de
oudheidskamer dan kunt u contact opnemen met Ria Roosendaal
(tel nr. 340864) van de zorgboerderij It Fallaet.
Namens zorgboerderij “it Fallaet” en
het bestuur van
Stichting Oudheidskamer in
Drachtstercompagnie
Corry Keuning.

Ingezonden
Kollekte Hartstichting 2014
De lanlike Hartwike mei dêryn ek de kollekte fan de Hartstichting
wie fan’t jier yn de wike fan 7 – 12 april. Sa’n 60.000 frijwilligers binne
dan yn it hiele lân foar de Hartstichting op paad. De kollekte yn de
Kompenije hat € 664,45 oplevere.
Kompenijsters en fansels ek kollektanten betanke! Gaatske de Jong
fertsjinnet in ekstra wurd fan tank: sy hat foar it 32e jier as kollektant
oan de slach west mar moat no spitigernôch ophâlde.
Der stiet lykwols al wer in nije frijwilliger klear! Corry van der Vee.

Ingezonden
Wie kan ons helpen?
Wij zijn Esmee, Marleen, Kinge, Thijs, Martin en de rest. Wij zijn op
zoek naar een leuke plek of ruimte waar we met z'n allen kunnen
zitten. Ook met een stukje grond waar we iets op kunnen zetten zijn
we al heel blij. Voordat we van start gaan, maken we afspraken
met elkaar. Nynke van het jongerenwerk MOS helpt ons dit voor te
bereiden. Heeft u een idee of een plek voor ons in en rondom
Drachtstercompagnie, laat het ons weten!
Mailen kan naar: esmeekats@hotmail.com
Met vriendelijke groet, Esmee, Marleen, Kinge, Thijs, Martin e.a.

Turftraperke
“Dankbaar zijn we dat de darmoperatie van Grietje
met goed gevolg is verlopen.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de kaarten,
telefoontjes, bloemen, bezoekjes en anderszins tijdens en na haar
verblijf in het ziekenhuis. Het medeleven was overweldigend.
Een warme groet van Grietje en Piet Vlieg”.

Vereniging v. School- en Dorpsfeest
DORPSFEEST 2015
Wij zijn er uit! Het dorpsfeest 2015 zal zijn van 26 augustus tot en met
zondag 30 augustus!
De revue is geschreven. Nu nog de acteurs, actrices, zangers en
dansers!
Wil je meedoen aan dit spektakel en je plankenkoorts overwinnen,
geef je dan op bij Karin via email: karinschoute@gmail.com
De regisseur is Folkert Visser, voor de één een bekende voor de
ander weer niet. De liedjes zullen ingestudeerd worden onder
leiding van Lutske Pilat.
Bij het feest kan een sfeervol versierd dorp natuurlijk niet ontbreken.
De thema’s kunnen opgegeven worden bij Geert via email:
geertnijboer@outlook.com ook voor de versierde wagen kun je
daar je thema doorgeven.
Ondertussen zijn we als commissie hard aan het brainstormen om
het programma voor deze dagen rond te krijgen. Voor het grootste
gedeelte zijn we daar al aardig in geslaagd vinden we zelf. Bij het
samenstellen van het programma is aan alle leeftijden gedacht.

Turftraperke
Beste dorpsgenoten,
Hierbij willen wij u hartelijk dank zeggen voor het meeleven
tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve man
en onze zorgzame vader en pake
Klaas van Kalsbeek.
Te weten dat er zoveel mensen om je heen staan in zware en
moeilijke tijden heeft ons erg goed gedaan.
Matty van Kalsbeek, kinderen en kleinkinderen.

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

Expositie HKDK over de familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’
Zaterdag 22 en zondag 23 maart jl. was er een expositie over de
familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’.
Mensen konden zien hoe de familie Overdijk, die afkomstig was uit
Leeuwarden en hier een kerk bouwde met een pastorie en twee
burgerwoningen, in de loop der jaren het evangelie in deze
omgeving verkondigde. Dit alles was te zien door middel van foto’s
en veel materiaal dat bewaard gebleven is. Zo waren er de
notulenboeken van de kerk en jongerenvereniging vanaf 1928.
Blauwdrukken van de kerk vóór de goedkeuring en na de
goedkeuring. Heel veel evangelisatiekaarten die de familie
gebruikte om donaties binnen te krijgen. Tevens waren er twee
filmpjes van Jan Hendrikus Overdijk te zien.
Op deze beide dagen zijn in totaal zo’n 150 personen geweest,
waar de HKDK erg trots op mag zijn. De reactie van de laatste
bezoeker was: Erg indrukwekkend! Dat zegt toch genoeg! Mocht u
de expositie hebben gemist dan kunt u deze in klein verband nog
eens komen bewonderen in de Oudheidskamer.
Aldheidskeamer Drachtster Kompenije
HKDK

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
DRINGENDE OPROEP
Wij van de Histoaryske Kommisje willen
een tentoonstelling inrichten over het
‘Drachtster-Compagniester Verlaat’, in
de verwachting dat velen in ons dorp
geïnteresseerd zullen zijn in de
bedrijvigheid die daar in de vorige
eeuw heerste.
De scheepvaart in de Marrewyk met de sluis, de zuivelfabriek en
graanmaalderij, wie er in de loop der jaren hebben gewoond in de
huizen en boerderijen. Dat zijn allemaal zaken waarover we graag
informatie ontvangen. Wij vinden het wenselijk dat de geschiedenis
van dit gebied, waarover fragmentarisch wel wat is gepubliceerd,
nu als geheel wordt vastgelegd. Ook informatie over het vroegere
boterfabriekje aan de Aldewei is in dit verband welkom.
Sommige families wonen al generaties lang in Drachtstercompagnie en het kan bijna niet anders, in die families moet wel
het een en ander aan foto’s en documenten uit die tijd bewaard
zijn gebleven. Bijvoorbeeld jaarverslagen en melkbriefjes van de
fabriek, oude koopakten van woningen of land, brieven en
aantekeningen, informatie over brug en sluis, de graanmaalderij,
de activiteiten in de fabriek na de opheffing ervan, etc. Denk
vooral ook aan familiekiekjes die iets met het Fallaet hebben te
maken. Wij willen het allemaal heel graag onder ogen krijgen en
uiteraard zijn we erg geïnteresseerd in verhalen en anekdotes over
alles wat met de omgeving van het Fallaet heeft te maken.
Wij doen daarom een dringende oproep aan u allen om ons
hierover te informeren, bijv. op een inloopavond. Op 5 juni, 3 juli, 4
september en 2 oktober, tussen 19.30 en 21.30 uur, houden wij
zitting in de oudheidskamer. Maar het kan natuurlijk ook via ons emailadres hkdk@hotmail.nl of door rechtstreeks contact op te
nemen met ondergetekende,
Ruurd Verbeek, Tsjerkebuorren 28, tel. 341139
r.verbeek01@hetnet.nl

Wielercomité Drachtstercompagnie
De 10de omloop van de Kompenije
Met de financiële steun een 30-tal sponsors en
de hulp van vele vrijwilligers is het ons als wielercomité ook dit jaar
weer gelukt een wielerwedstrijd te organiseren. Zaterdag 14 juni a.s.
staat de Kompenije weer in het teken van de wielersport. Dit
wederom voor jong en oud. De start/finish is dit jaar weer terug op
de Tsjerkebuorren, het centrum van ons mooie dorp. Tijdens de
wedstrijden is het parcours voor het doorgaande verkeer
afgesloten. De omleidingen worden met borden aangegeven.
Bestemmingsverkeer wordt onder begeleiding van onze
verkeersregelaars naar hun bestemming gebracht.
Programma zaterdag 14 juni a.s.:
o
o
o
o
o

14.30 uur: Dikke Banden Race voor de jeugd (geboren 2002 –
2007) die geen wielerlicentie hebben
15.15 uur: omloop Elite/Beloften (heren) over 100 km
18.00 uur: omloop Elite/Beloften/Amateurs (dames) over 70 km
18.15 uur: prijsuitreiking Elite/Beloften (heren) in café Aans
20.15 uur: prijsuitreiking Elite/Beloften/Amateurs (dames) in café
Aans

Dikke Banden Race voor de Kompenijster jeugd
De Dikke Banden Race is een officiële fietswedstrijd voor de jeugd
welke landelijk gesponsord wordt door de Rabobank. De
plaatselijke sponsors van de DBR zijn minikraanbedrijf Jan Willem
Kats en bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer. Het maakt niet uit op
wat voor fiets je rijdt, met of zonder versnellingen, je schoolfiets of je
mountainbike. Zolang het maar geen racefiets is, want dat zou niet
eerlijk zijn. Het enige wat je hoeft te doen is zo hard fietsen als je
kunt! De jeugd wordt verdeeld over drie leeftijdscategorieën.

In elke categorie krijgen de eerste drie jongens en de eerste drie
meisjes een prijs. Helmen worden door de organisatie beschikbaar
gesteld. Verder zijn alle jeugdrenners verzekerd. De deelname aan
de Dikke Banden Race is gratis. Tijdens de Dikke Banden Race is het
parcours volledig afgesloten. De Dikke Banden Race voor de jeugd
loopt via de Tsjerkebuorren (start-finish), Smidswei, Alde Wei en
Heechfean. Vanaf 13.00 uur willen we dit parcours graag autovrij
hebben.
Contactpersoon voor de Dikke Banden Race is Esther Hozeman
(Skutslûs 12). Jeugd, geboren in de periode 2002-2007, kan zich
vooraf
bij
haar
aanmelden.
Dit
kan
per
mail:
estherhozeman@hotmail.com Graag voor donderdag 12 juni a.s.
Omloop heren en dames
We beginnen dit jaar om 15.15 uur met de wedstrijd voor elite &
beloften (heren).De wedstrijd is zo gepland dat er een live verslag
via omrop Fryslân mogelijk is. Om 18.00 uur gaan de dames van
start voor hun wedstrijd over 70 km. Het is de eerste keer dat deze
categorie bij ons aan de start staat.
Het parcours van de omloop (3,5 km) loopt dit jaar wederom via
de Tsjerkebuorren (start/finish), Smidswei, Alde Wei, Smidswei,
Folgersterloanne en Klamersreed. Vanaf de Klamersreed komt men
dus richting start/finish. Vanaf 13.00 uur willen we het parcours (incl.
parkeervakken) graag autovrij hebben. Tussen 15.00 en 20.00 uur is
het parcours voor het doorgaande verkeer afgesloten.
Bestemmingsverkeer wordt onder begeleiding van onze
verkeersregelaars toegelaten. Bewoners kunnen te allen tijde van
en naar huis: daarbij altijd aansluiten achter de laatste
begeleidingsauto in de wedstrijd, de “bezemwagen” van sponsor
Noord Scooters. Let op: niet tegen de rijrichting van de wielrenners
in gaan rijden! Mensen die tijdens de wedstrijden in de “dorpskern”
moeten zijn worden verzocht via de Feart of de Dammen binnen te
rijden. De 20 gediplomeerde verkeersregelaars, welke op alle
hoeken en zijwegen van het parcours staan, zorgen dan dat u
veilig op de plaats van bestemming komt. Door 06-22805296 of 0613599482 te bellen wordt er zelfs tijdens de wedstrijd een vrije
doorgang voor u geregeld. Dit onder begeleiding van een mobiele
verkeersregelaar.

Sponsoren
Dit jaar hebben we twee hoofdsponsors: auto Oostra uit
Surhuisterveen en autoland van den Brug Drachten - Heerenveen.
Website: www.auto-oostra.nl

De overige sponsors zijn te vinden op onze
website
www.omloopvandekompenije.tk
welke wekelijks wordt bijgewerkt met informatie m.b.t. ons
wielergebeuren.
Tot slot
Het wielercomité bestaat uit: Harry de Meer, Doede v.d. Bij, Sjoukje
Kunnen, Esther Hozeman, Pieter Straatsma en Pieter Postma.
Mochten er vragen zijn m.b.t. het wielergebeuren dan kunt u bellen
met Pieter Postma, tel. 06-22805296 of 0512-340423.
Met de plaatselijke horeca, de vrijwilligers van de v.v. T.F.S. en de
medewerking van de inwoners van de Kompenije hopen we er in
juni weer een mooie wielerdag van te maken. Daarbij proberen we
tevens ons dorp te promoten. Dit begint al op 3 en 10 mei a.s. bij de
ronde van de Kerspelen en de A7 Classic. Bij beide
wielerevenementen maken we volop reclame voor onze
Kompenijster omloop.
Namens het wielercomité, Pieter Postma.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Hans Boonstra van het crematorium als gastspreker
Op woensdag 23 april j.l. hadden we als vereniging onze jaarlijkse
algemene vergadering in café Aans. Naast onze vaste
agendapunten hadden we als gastspreker Hans Boonstra, assistent
bedrijfsleider van crematorium de Wâldhôf uit Opeinde.
Crematorium de Wâldhôf is qua ligging en architectuur een van de

mooiste crematoriums van het noorden. Daarom wordt er ook van
buiten de regio veelvuldig gebruik gemaakt van het crematorium.
In april was het 100 jaar geleden dat de eerste mens werd
gecremeerd. Tegenwoordig wordt in het Noorden 35 % van de
overledenen gecremeerd. In het westen van het land ligt dit
percentage op 65 %.
Bij de Wâldhôf worden op jaarbasis ongeveer 700 crematies
verzorgd. Er zijn weken dat er 26 crematies plaats vinden. Bij een
crematie wordt de kist met de overledene en de bloemen in een
grote oven verbrand. Dit bij een temperatuur van ongeveer 800 °C.
De oven is geen allesbrander, m.a.w. plastic, brillen, sieraden e.d.
worden verwijderd. Als men het wil kan de familie bij het invoeren
van de kist aanwezig zijn. Gemiddeld komt er 3 kg as vrij bij het
verbranden van een overledene. Deze as komt met een plat
vuurvast steentje in een urn. Na een maand mag de urn worden
opgehaald. In 60 % van de
gevallen wordt de as ergens
uitgestrooid. Daarbij heeft men
officieel toestemming nodig van
de grondeigenaar. In 40 % van
de gevallen wordt de urn thuis,
in een urnnis (zie foto) of in een
graf bewaard.
Praten we over cremeren en/of
begraven willen worden…………
Bij de ouderen wordt er weinig
over gepraat maar bij de jeugd
zien we dit veranderen. Tip:
maak het bespreekbaar binnen het gezin en bekijk de vele
mogelijkheden.
Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website:
www.dledrachtstercompagnie.nl
Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Bode: Hiltsje van der Brug
Tel. 06-10542628 (dag en nacht bereikbaar)
Namens het bestuur, Pieter Postma (voorzitter).

“Brassband Halleluja”
Info & contact :
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl
Ga naar de vernieuwde Site :www.brassbandhalleluja.nl
volg ons op twitter @BBhalleluja
Of bel 06 – 13 67 54 99
Onze activiteiten.
Op 27 februari hadden wij onze ledenvergadering. Onze dirigente
stond op dat moment op de lange latten in de sneeuw – haar
kennende was het waarschijnlijker dat ze ten tijde van onze
vergadering aan de après-ski zat – en dat gaf ons mooi de
gelegenheid om onze vergadering te houden.
Het werd een zeer gezellige avond. De financiën bleken in orde
ook mede dankzij de actie met de boekjes met de kortingsbonnen.
En we hebben een zo goed als complete bezetting binnen onze
brassband en dat is ook zeer belangrijk. We missen nog wel een
slagwerker maar bij de jeugd zijn 3 talentjes in opleiding, dus over
een paar jaar komt dat vast ook goed. Er is ook nog plaats voor
een tweede alt-speler, een bas-trombonist en een bas-bassist, dus
als je zin hebt : kom eens vrijblijvend op een repetitie.
Er deed zich nog wel een zeer belangrijke wijziging voor. Reeds een
aantal jaren was Gosse de Boer onze voorzitter en hij deed dat op
zijn eigen voortreffelijke wijze, altijd met zeer veel enthousiasme en
veel humor. En ook bij de nazit na de repetities gaf (en geeft) hij
altijd het goede voorbeeld. Maar Gosse vond dat er een tijd van
komen is en een tijd van gaan en daarom is hij gestopt als
voorzitter. Gosse werd natuurlijk uitgebreid bedankt.
Gelukkig hebben we een volgens onze verwachting net zo
capabele voorzitter gevonden in de persoon van Renze de Boer.
Renze heeft bovendien een klein legioen aan muzikanten die hem,
gevraagd en ongevraagd, ongetwijfeld van advies zullen gaan
dienen zoals: zijn dochters Minke, Tjitske en Corine, zijn broer Jan
Anne en zijn vader Jan. Wat wil je als voorzitter nog meer ?
Ook werden enkele muzikanten die extra activiteiten hadden
ontplooid even in het zonnetje gezet.

Soms heeft een muzikant onvermoede talenten. Zo ontdekten we
laatst na een repetitie dat één van onze muzikanten
wonderbaarlijke geneeskrachtige gaven in zijn handen heeft. Met
enig wit smeersel (ook geschikt voor dieren) op zijn handen
masseert hij spierpijnen en slijmbeursontstekingen in één keer
helemaal weg. Het werd uitgeprobeerd op onze dirigente, die
kampte met problemen, maar over het effect zijn de meningen
verdeeld.
De nieuwe kleren (nee, niet van de keizer) van de muzikanten.
Al enige tijd wordt er gezocht naar nieuwe kleding voor ons. Er is
een op dat gebied zeer capabel groepje vrouwelijke muzikanten
samengesteld. Als mannen hebben we er toch geen verstand van,
onze enige eis is dat we geen stropdas of vlinderstrikje of iets anders
dat om de nek knelt hoeven te dragen. Ja, wij mannen zijn, zoals
altijd, heel gauw en met simpele dingen tevreden en we passen
ons altijd heel gemakkelijk aan. Bovendien hoeven we ons niet om
ons figuur te bekommeren, we hebben allemaal hetzelfde figuur
alleen heeft de één voor zijn kleding wat meer stof nodig dan de
ander. Met Kerst hadden we al een prachtige en kleurrijke corsage
op zoals u zich mogelijk kunt herinneren. Op een repetitie werd,
tijdens de pauze laatst een heel mooi ensemble (maar misschien
noem je dat ook wel anders) getoond, bestaande uit een vrij wijd
uitgevallen en wat lang shirt, dat ook een kort jurkje mag worden
genoemd. Dit in een prachtige kleurencombinatie van
hemelsblauwgroen. Maar het had ook wat minpunten, het was
van boven nogal open en aan het eind wat kort. Erg koud dus.
Tijdens de studiedag kregen we
iets fraais te zien in de
kleurencombinatie rood/rose. Er komt vast nog wel iets anders
waar we u (en onszelf) binnenkort mee verrassen, misschien zelfs al
wanneer we op Eerste Paasdag de kerkdienst mogen begeleiden.
Wordt dus vervolgd.
Studiedag.
Op 15 maart hadden wij onze studiedag. En gestudeerd is er, onder
de deskundige leiding van onze dirigente Ellis Nijdam, van John
Blanken en van Rik Pietersma. Het werd een leerzame en zeer
gezellige dag, waarbij menig zweetdruppeltje is gevallen. Tijdens
de pauze konden de dames nog lekker even shoppen en flaneren

in Surhuisterveen. En voor je het weet is het dan al weer laat
geworden zodat er een punt achter moest worden gezet. Maar
het is zeker voor herhaling vatbaar, ook als muzikanten maak je
elkaar op zo’n studiedag op een wat andere manier mee.
Gouden Spiker Festival in Ureterp.
Na ons goed te hebben voorbereid en hard te hebben gestudeerd
hebben wij op 11 april weer deelgenomen aan het Gouden Spiker
Festival. De eerste verrassing die we te zien kregen was de nieuwe
kleding van de dames. Een prachtig, fleurig jasje in de kleur
rood/roze maakte op ons, mannen, een verpletterende indruk. Of
het daar aan lag of aan de onwennigheid van de nieuwe kleren
voor de dames zelf, we zullen het nooit weten, maar we wonnen
helaas “gjin spiker”. Zeker onze soliste Loes had ons inziens wel een
prijs verdiend, maar de jury dacht daar anders over. En die beslist.
Toch is al het studeren niet voor niets geweest, ons niveau is zeker
weer beter geworden. Ook de verslagen van de 2 juryleden waren
in het algemeen zeer lovend over ons spel.
De jasjes waren voor de jongsten nog iets aan de grote kant, met
name de mouwen waren te lang. Waarop tegen één van hen
werd gezegd : je moet ook meer spinazie eten, daar word je groot
en sterk van. Het antwoord kwam direct : dat makket ús mem hast
nooit klear ! Dus mem – of heit of grote zussen – lees de strip van
Popeye the Sailorman nog eens (staat vast wel op internet) en leer
daar van.
Voor onze jeugdmuzikanten Martine Elzinga, Richtsje de Boer en
Corine de Boer was het een drukke en spannende avond. Zij
hadden zich met o.a. ook onze toekomstige slagwerker Isa
Geerligs, met de school
geplaatst voor de finale van het
Sjongfestival foar Bern en moesten, nadat wij hadden gespeeld,
vlug naar de Lawei in Drachten worden gebracht om daar te
zingen/dansen en nog veel meer. En dat ging heel goed, De
Wyngert werd tweede en won de zilveren microfoon. Dat werd op
de terugweg natuurlijk uitgebreid gevierd. De heerlijke en lekker
klevende saus zat zowel op het eten als op het stuur en het interieur
van de auto. En zo hoort het bij het mooi feestje ook !

Korfbalclub T.F.S.
Poiesz jeugd sponsor actie
Na 8 weken boodschappen doen, op jacht naar zoveel mogelijk
jeugdsponsorpunten, reclame maken voor de jeugdsponsorproducten, was het moment op 11 april aangebroken waar wij de
cheque in ontvangst mochten nemen.
Op 11 april was het Poiesz jeugdsponsor gala, dat door Ralf
Mackenbach, Tim Douwsma, Monique Smit en Gers Pardoel
muzikaal werd opgefleurd. Iedere deelnemende vereniging kreeg
8 entreekaarten voor deze happening. Wij mochten de kaarten
van SFK gebruiken, inruil daarvoor moesten wij hun cheque in
ontvangst nemen. Zo konden wij met maar liefst 12 jeugdleden, die
zich hadden ingezet voor deze actie, naar Leeuwarden afreizen.
Na twee en een half uur hossen en meezingen konden wij dan
eindelijk onze cheque, van maar liefst € 876 in ontvangst nemen.
Een mooi bedrag en een prachtige avond.

Graag wil ik iedereen bedanken die op een TFS pasje de
boodschappen haalde. Verder wil ik iedereen bedanken die mee
heeft geholpen met deze actie. Ook SFK bedankt voor de kaarten
en natuurlijk de Poiesz voor dit prachtige sponsor bedrag.
Namens de actie commissie, Annemiek.

Krijt uw topje
Biljartvereniging Krijt Uw Topje zoekt nieuwe leden en een
mogelijke start van een damescompetitie libre?
De biljartcompetities zijn ten tijde van de inleverdatum van de kopij
voor het mei-nummer van de Barte nog niet beëindigd. Uitslagen
volgen dus in het september-nummer.
Als vereniging spelen we op woensdag- en donderdagavond in
Café Aans. Onze libre-competitie loopt van half september tot
half/eind april. Daarna wordt er voor de liefhebbers meestal nog
een competitie driebanden gespeeld tot ongeveer eind juni.
Vooral voor de competitie op donderdagavond (maar ook de
woensdag ‘in overleg’ is een optie) zijn we op zoek naar nieuwe
(biljart)leden. De contributie bedraagt 40 euro per jaar (voor ruim 7
maanden biljartplezier) met een slotavond/prijsuitreiking inclusief
een (uitgebreid)hapje en drankje.
Voor informatie over onze vereniging en/of opgave c.q. deelname
kunt u altijd contact opnemen met de wedstijdleiders of overige
bestuursleden.
DAMESBILJARTEN:
Het plan is om eind september op maandagavond een biljart
competitie voor dames uit Drachtstercompagnie en omgeving te
beginnen in het libre spel (het normale biljartspel).
Wie gaat de uitdaging aan? Inlichtingen bij de bestuursleden.
Opgave bij Tineke Mozes – Café Aans – 0512-341293
Het bestuur van biljartvereniging Krijt Uw Topje:
Geert Willem Nijboer:
wedstrijdleider woensdag: 06-21443965
Henk Bouwer:
coördinatie driebanden
Gurbe Aardema:
penningmeester
Aalzen van der Wal:
secretaris en wedstrijdleider donderdag:
06-10823678
Pieter Straatsma, voorzitter.

Wolkom
Bart Henstra en Anita de Vries mei de bern Noah, 4 jier, en Lisenda
fan oardel jier, wenje en buorkje no op de Folgersterloane 59.

Jeugdactiviteitencommissie
OPROEP AAN DE KOMPENIJSTERS
Vrijdagavond 23 mei van 18.30 tot 20.00 uur is de Vossenjacht in de
Kompenije. Het speelt zich af binnen de dorpskern van de
Kompenije.
We vragen een ieder die zich daartoe geroepen voelt, om figurant
te zijn bij dit leuke spel voor de kinderen.
Een partijtje jeu de boules spelen, een buurpraatje maken over de
heg, schoffelen, met de kinderwagen of buggy, een blokje omlopen, wat u maar kunt bedenken.
De echte vossen zullen we persoonlijk benaderen en die weten wat
ze moeten doen. Nieuw dit jaar zijn de NEP-vossen.
Ook die worden persoonlijk gevraagd en ook zij weten dan wat ze
moeten doen.
Daarom is het zo leuk als u ook meedoet als figurant, dan zullen de
kinderen niet weten wie ze nou eerst of laatst moeten vragen!
Hopelijk tot ziens op 23 mei van 18.30 tot 20.00 uur.

VOSSENJACHT
WANNEER: VRIJDAG 23 MEI
WAAR:
IT GEBOUKE
HOE LAAT: 18.30 TOT 20.00 UUR
VOOR WIE: PEUTERS EN KINDEREN
VAN GROEP 1 T/M 8
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en de peuters vragen we
wel begeleiding. Als er te weinig begeleiders zijn, kunnen deze
kinderen jammer genoeg niet mee doen.

Jeugdactiviteitencommissie
Bingo 21 maart voor de peuters en groep 1 t/m 4.
Vrijdagmiddag 21 maart was er bingo voor de peuters en de
kinderen van de onderbouw. Om half 2 begon het en 3 uur was het
voorbij.
Maar wat was het leuk en vooral gezellig! De opkomst was ook
grandioos, ongeveer 30 kinderen kwamen op de bingo af.
En wat wilden ze graag de mooie prijzen winnen!
Er was een barbie met paard, een op afstand bedienbare auto,
Hello Kitty pakket, spelletjes, mooie bekers en nog veel meer. In de
pauze kregen de kinderen drinken en een lekkere koek. Toen het
bijna 3 uur was, werd het ook nog spannend. Er waren bijna geen
balletjes meer in het bingorad en er was nog geen volle kaartbingo
geroepen.
Ineens riepen 4 kinderen BINGO! En ja hoor, alle vier waren het
goede bingo’s. Toen hebben we maar beslist dat er strootje
getrokken moest worden, diegene met het langste strootje mocht
eerst een prijs uitzoeken, en daarna de een na langste, enz.
Er was 1 meisje bij dit viertal en die mocht de barbie met paard
hebben, de jongens bedankten voor die eer!
Al met al was het zeer geslaagd en hopelijk tot een volgende keer.

Jeugdactiviteitencommissie
16 april Paaskransknutselen voor peuters en groep 1 t/m 8
Woensdagmiddag 16 april om 2 uur hebben allemaal kinderen zich
verzameld in het Gebouke voor het maken van een paaskrans.
Ze moesten zich daarvoor opgeven i.v.m. de aanschaf van de
materialen.
De paaskrans was van oase en daar moest geel of groen ‘haar’
omheen gewikkeld worden. Dat was best pittig.
Ook de begeleiders en sommige moeders hadden er wel moeite
mee, maar het resultaat was wel heel mooi.
Daarna hadden de kinderen allemaal een plastic zakje gekregen
met verschillende gekleurde eitjes, gele en gekleurde kuikentjes,
kralenketting, of een vlinder.
Die kon je met een satéprikker of met ijzerdraad in de oase steken.

De kinderen die klaar waren met hun krans, kregen nog een leuke
attentie en drinken met chocolaatjes en paaskoekjes. JAC

Mei Inoar Ien
De toanielboekjes kinne wer oprûme wurde. Yn jannewaris ha jim
genietsje kint yn seal Aans fan it stik “Ferhuzing en oare
ûngemakken”. En út de reaksjes fan it publyk is op te merken, dat
elts him omraak fermakke hat.
Ein maart moast de toanielploech noch yn in pear repetysjes de
puntsjes wer op de i sette, want der wie in útkeap nei Drachten en
De Rottefalle.
Yn Drachten is der spile foar de Fryske Krite en yn De Rottefalle foar
de Kulturele Kommisje. Beide jûnen in moaie seal en hiel tefreden
publyk.
Foar de ploech is dat moai, sa’n útkeap, je ha it hiele winterskoft
oan it oefenjen west en dan is it prachtich, dat der safolle minsken
op it stik ôfkomme. Mar no is it echt dien.
De spilers kinne de boekjes dellizze en de hiele simmer mei oare
saken dwaande wêze. Want leau my mar, 2 kear wyks repetearje is
in hiel belêsting, foaral yn it lêst, dan hat sa’n stik je suver yn de
macht. Dus ôfstân nimme fan je rolfigúr en oplade foar it oare
winterskoft.
Oant dan.

Fûgelwacht ‘De Kompenije’
2014 – het jaar van de spreeuw.
Vogel van het jaar 2014 is de spreeuw, de protter in het Fries. En dat
is geen goed teken voor de meest voorkomende vogel in ons land!
Het aantal loopt jaarlijks verder terug. De laatste 30 jaar zelfs met
60%. Deze afname vindt in heel Europa plaats.
In stad en platteland laten spreeuwen zich zien. Jonge spreeuwen
zijn dofbruin, terwijl hun ouders zwart glanzend zijn. Het verenkleed
kan in de zomer afhankelijk van de lichtinval purper, groen en
staalblauw schijnen. In de herfst, na de rui, is het vaak gespikkeld.
De spreeuw wordt -vooral in de steden- nogal eens verward met
de merel, omdat ze beide zwart zijn en een gele snavel hebben.
Deze verwarring is ook de herkomst van het spreekwoord:
“Iedereen denkt dat zijn spreeuw een lijster is”. Hiermee wil men
dan zeggen dat iemand een hoge dunk
van zijn eigen daden heeft.
Spreeuwen verleiden elkaar met lange
keelveren. Ook versieren de mannetjes
hun nestholen met bloemen en blaadjes
om vrouwtjes te lokken. Zo rond de
tweede helft van april zijn spreeuwen aan
de leg. Man en vrouw bebroeden
afwisselend de 5 tot 8 eieren. Al na een
dag of twaalf kruipen de kuikens uit het
ei. Amper zes gram zijn ze, kaal en de oogjes nog gesloten,
hulpeloos. Maar ze eten veel en groeien dan ook snel. Na een dag
of twintig zijn ze rond de 75 gram en bijna vliegvlug. In de tweede
helft van mei kun je dan ook de jonge spreeuwen zien rondvliegen.
Dit jaar wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van de
afname van de spreeuw. Men vermoedt dat gebrek aan voedsel
en nestgelegenheid hierbij een grote rol spelen. De
nestkastopening voor spreeuwen heeft een diameter van 4,5 cm.
Hang de kast op minimaal 2 meter hoogte. Er zijn ook
“protterpotten” in de handel. Op 4 april kreeg Kees v.d. Meulen scheidend voorzitter- als afscheidskado zo’n pot.

De vogelwacht Dr.Compagnie en omgeving had na de
ledenvergadering een “natuerjoun” voor belangstellenden. De
heer Postma uit Oppenhuizen verzorgde deze avond met zijn lezing
over “natuer yn Fryslân”. Aan de hand van deze “protterpot” legde
hij het spreekwoord “Ergens een stokje voor steken” uit. Voorheen
had de adel bij de staten en stinzen
spreeuwenpotten
hangen.
Als
de
spreeuwen wat groter werden, werd voor
de vliegopening een stokje gestoken. De
ouders konden de jongen dan nog wel
voeden, maar de jongen konden niet
uitvliegen. Na verloop van tijd werden de
jonge spreeuwen via het zogenaamd graaigat uit de potten
gehaald en opgegeten. Vlees was in die tijd nl. nogal duur.
Graaien is helaas tegenwoordig ook geen onbekend verschijnsel.
Al wordt nu eerder gedacht aan de bonussen, premies en gouden
handdrukken bij woningbouw, banken, de zorg, het onderwijs e.d.
Dat zorgt voor minder vertrouwen in bestuurders van genoemde
instellingen. Het wordt hoog tijd dat hier een stok(je) voor wordt
gestoken. We zeggen dan ook terecht: “It raast oan ‘e protters!”
De spreeuw kan goed geluiden imiteren. Wie kippen en spreeuwen
op het erf heeft, moet niet verbaasd zijn wanneer ook de
spreeuwen kakelen. Wonderlijk zijn ook de spreeuwenwolken o.a.
tijdens de voor- en najaarstrek. Een wolk spreeuwen beweegt zich
dansend boven het landschap, zwierend en zwenkend op weg
naar een gemeenschappelijke slaapplaats.
Voor wie meer informatie zoekt: www.jaarvandespreeuw.nl met
o.a. een leuk artikel uit het Dagblad van het Noorden. Op
www.beleefdelente.nl worden diverse broedende vogels met een
camera gevolgd o.a. de spreeuw.
Fûgelwacht De Kompenije en omkriten, Lammert Jelsma.

Dodenherdenking 2014
Foto’s van de dodenherdenking op 4 mei jl. en het voorgelezen
gedicht door Naomi vd. Meulen en Johannes Nijboer zijn op de site
te bekijken: www.drachtstercompagnie.info

Ingezonden
Simavi collecte
De collecte heeft dit jaar in Kompenije € 481,= opgebracht.
Het was de laatste keer dat de collecte van Simavi werd gelopen.
Simavi stopt namelijk met collecteren o.a. omdat het steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden.
Bij deze wil ik alle mensen die in de afgelopen jaren aan Simavi
hebben gegeven hartelijk bedanken, nog meer dank aan al de
vrijwilligers van de afgelopen jaren die tijd hebben gemaakt om
‘eefkes mei de list op paad te gean’.
Met een hartelijke groet, namens Simavi, Marianne de Boer.
_________________________________________________________________

Utslag Trochstompers 2013-2014
Stand in ronde 1 en 2
Pos Naam

VL

Prt

Pnt

Car Brt Moy HS W R V

1 vd Lei

Jan

1e prijs

32

304 591 507 1.16 14 19 1 12

2 v Dijk

Willem

2e prijs

32

298 525 543 0.96 8 19 2 11

3 Bosma

Foppe

3e prijs

32

291 412 517 0.79 14 17 0 15

Henk
Henk
Piet
Marten
Frits
Jelle
Wietse
Wiebe
Jan
Steven
Jappie
Ruurd
Atze
Sjoerd

3e prijs

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

291
287
280
280
277
276
274
271
264
261
260
220
207
200

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jager
Aardema
Schriemer
vd Bij
Nijp
vd Wal
Bron
Jager
Welling
Loopstra
Bos
de Haan
v Wieren
Heddema

Competitie
gemiddelde

0.73

359
691
338
385
290
503
297
416
352
235
451
206
201
188

Hoogste serie

537
526
468
528
522
482
489
541
504
499
534
485
557
555

0.66
1.31
0.72
0.72
0.55
1.04
0.60
0.76
0.69
0.47
0.84
0.42
0.36
0.33

Foppe Bos
Jan vd Lei

7
11
7
8
6
13
6
7
5
6
11
5
5
4

18
15
19
18
18
14
15
14
16
16
15
9
10
8

1
2
3
1
2
2
1
3
0
0
2
2
1
1

14 car
14 car

13
15
10
13
12
16
16
15
16
16
15
21
21
23

