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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 20 april bij:
Michèl Houwen, it Heechfean 12

e-mailadres :
michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"Wannear is dy himmeldei?
D'r lizze allegear reade pûdsjes
op 'e wei!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com

Wanneer?

Wat?

Wie?

15 maart
9:30 uur

Kerkdienst door
Br. R. Verbeek

PKN

18 maart
Café Aans
20 maart
19.30 uur
Café Aans
22 maart
09:30

Ledenvergadering

School&
Dorpsfeest
Vogelwacht

28 maart
Café Aans
29 maart
9:30 uur
31 maart
18.00-20.00 uur
Nije Kompe
12 april
15 april
20.00 uur
Café Aans
16 april
17.00 uur
18 & 19 april
't Gebouke
23 april
20.00 uur
't Gebouke

Ledenvergadering
V.a. 20.30 uur:
Johan de Jong over uilen
Kerkschoolgezinsdienst door
ds. J.A. van der Veen-Bosgra
m.m.v. De Wyngert
Benefietconcert
Alpe d'HuZes
Kerkdienst door
mw. H. de Kok-Mellema,
Diever
Paasbroodmaaltijd

3e Kompenijster
ATB Toertocht
Algemene ledenvergadering
Uitgebreide broodmaaltijd

PKN

PKN
Diaconie
Prot. Gemeente
Wielercomité
Uitvaartvereniging
DLE
Ouderensoos

Nije Kompe

Tentoonstelling:
De Kompenije tijdens de
oorlogsjaren
Voorjaarsledenvergadering

HKDK
Plaatselijk Belang

25 april
19.30 uur
Café Aans
14 t/m 17 mei

Popconcert met zang,
jeugdmuzikanten en
verrassingen
StrandheemFestival

25 mei
Pinkstermaandag
27 mei

District Kampioenschap
Noord
Seniorenreis

Brassband
Halleluja
PKN (Dr. Comp.)
Wielercomité
Reiscommissie

Van de redactie
Een berichtje voor de verspreiders van de Barte:

Willen jullie aan Imme Nijboer doorgeven of het aantal
Barten dat jullie verspreiden klopt?

Het zou mooi zijn als u de Barte vrijdags of zaterdags kon
verspreiden.
Insturen kopij:

Graag alle kopij, m.n. illustraties/posters, etc. op tijd
aanleveren als Word-document.
Prijzen advertenties in de Barte:

De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(september t/m/ mei) zijn:
1/4 pagina: € 40
1/2 pagina: € 75

1/3 pagina: € 50
1 pagina: € 120

Nieuw email-adres: michelhouwen@outlook.com

Verschijningsdata De Barte
Barte nummer
Kopij inleveren
Mei (132)
20 april
September (133)
17 augustus

Verschijnt
9 mei
12 september

Plaatselijk Belang
Voorjaarsledenvergadering
Om te noteren: donderdag 23 april voorjaarsledenvergadering van
Plaatselijk Belang. Aanvang 20.00 uur in ‘t Gebouke !
Het eerste gedeelte van de bijeenkomst zal in beslag genomen
worden door de gebruikelijke punten als: lopende zaken, financiën
en jaarverslag.
Na de pauze komt burgemeester van Bekkum onze vergadering
bezoeken. Om Drachtstercompagnie op de kaart te zetten
hebben we als PB gemeend
hoog in te zetten en onze
burgemeester uit te nodigen. En hij komt! Naast de gebruikelijke
redenen om de voorjaarsvergadering te bezoeken is dit een reden
te meer om uw belangstelling te tonen.
Plasticophanghaken.
Van de ophanghaken voor de plasticafvalzakken wordt goed
gebruik gemaakt. Zoals u wellicht weet hangen er een aantal in de
buurt die goed benut worden. Ook in Drachten loopt een proef
met deze haken. Het lijkt de moeite waard het aantal haken in het
dorp uit te breiden. Nu er in Drachten ook een proef loopt wil PB
onderzoeken of er een financiële tegemoetkoming kan komen om
het aantal haken hier uit te breiden. NB. De functie van de
ophanghaken is te voorkomen dat vogels en honden aan de
zakken beginnen te rommelen. De buurt en de straat blijft dan een
hoop rommel bespaard.
Nummerpaaltjes buitengebied.
Ons bereiken klachten dat er inmiddels nummerpaaltjes stuk zijn of
dat de nummerplaatjes verdwenen zijn. PB zou samen met u een
oplossing willen zoeken om dit te herstellen. Wij vragen u dan ook
uw klacht aan ons door te geven. Wellicht bestaat de mogelijkheid
om vanuit PB nieuw materiaal te bestellen.
Verkeer.
Op de oproep te reageren op de voorgenomen plannen de
voorrangsituatie bij de Folgersterloane te wijzigen is geen reactie

gekomen (zie vorige Barte). Plaatselijk Belang legt zich neer bij de
voorstellen zoals die door de gemeente zijn gedaan. Wel hebben
we opnieuw aangegeven dat wanneer er een verhoogd rood
plateau bij het Noorderend en de Warrebosk aangelegd wordt,
dat ook zeker voor de kruising Klamersreed moet gelden.
Bovendien hebben we de situatie bij de Smidswei , ter hoogte van
de smid aan de orde gesteld. Aanwonenden klagen vaak over de
te hoge snelheid waarmee automobilisten het dorp binnen rijden.
Er zal daar ter plekke eerst waarnemingsapparatuur aangebracht
worden om verkeersbewegingen helder te krijgen.
Sietse Wijbenga, secretaries PB.
e.mail: sswijbenga@live .nl
tel: 342664
Burgerhulpverlener en AED
In Drachtstercompagnie is sinds 2010 een AED aanwezig op de
Tsjerkebuorren 4. Elke seconde telt bij iemand die een hartstilstand
krijgt. De AED en een team van burgerhulpverleners die deze
kunnen bedienen is van groot belang.
Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen die een reanimatiecursus inclusief AED-bediening heeft
gevolgd. Hierna moet u zich aanmelden bij HartslagNu om
beschikbaar te zijn voor een oproep.
HartslagNu is de landelijke organisatie die via de meldkamers (112)
opereert en bij een melding van een reanimatie een SMS-bericht
verspreidt onder vrijwilligers.
Nadat de Meldkamer Ambulance twee ambulances naar het
slachtoffer heeft gestuurd wordt het alarmeringssysteem HartslagNu
automatisch geactiveerd. Het doel is dat binnen 6 minuten de
reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is.
Het systeem zoekt met behulp van het opgegeven adres eerst de
geografische gegevens van het slachtoffer op. Dit wordt het
centrum genoemd. Vanuit dit centrum wordt gezocht naar
maximaal 30 burgerhulpverleners van wie het woon- of werkadres
het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt.
Het systeem streeft naar een ideale verdeling van de
burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer

(reanimators) en 2/3 deel via een AED (AED providers).
Bijvoorbeeld: u krijgt via de SMS-oproep de taak om eerst naar het
slachtoffer te gaan en met de reanimatie te beginnen. Een andere
vrijwilliger krijgt dan de oproep om de AED te halen en naar het
slachtoffer te brengen.
Als burgerhulpverlener neemt u jaarlijks deel aan de AED
herhalingscursus en zorgt u ervoor dat uw registratie bij HartslagNu
actueel is.
Indien u in het bezit bent van een AED certificaat en u de
herhalingscursus wilt volgen kunt u zich hiervoor aanmelden op
anniemei@upcmail.nl of via telefoonnummer 0512-342335. De
herhalingscursus in 2015 wordt in mei of juni gegeven.
Namens Plaatselijk Belang, Annie van der Mei-Heddema.

Vereniging v. School- en Dorpsfeest
Dorpsfeest Drachtstercompagnie 2015
Nog ruim een halfjaar te gaan en dan “brûst it yn de Kompenije”.
Van 26 tot en met 30 augustus staat het bol van de activiteiten.
Traditioneel zal de straatversiering op woensdagavond 19.00 uur
door de jury beoordeeld worden. De dagen ervoor is het al een
drukte van belang in het dorp.
Donderdagavond staan de lokale artiesten op de planken en
zullen zij de revue “Kompenije stiet model” aan een volle tent ten
tonele brengen. Met Folkert als regisseur, Lutske voor de zang en
Ilona als choreografe gaan wij er van uit dat het een succes gaat
worden.
De muzikale begeleiding zal door Paul Kruithof worden verzorgd.
Vrijdagmorgen de optocht van de praalwagens, altijd spannend
hoe lang de stoet deze keer weer zal zijn. Zal het net weer zo’n
lange stoet zijn als de vorige keer, toen er maar liefst 25 wagens en
de nodige loslopers aan meededen?
KYK op vrijdagmiddag was een succes in 2012 en zal daarom ook
nu weer plaatsvinden aan de Tsjerkebuorren.

’s Avonds kunnen de voetjes van de vloer in een gevarieerd
muzikaal programma.
Aan het programma voor de zaterdagmorgen wordt nog druk
gewerkt. Voor de zaterdagmiddag staat de zeskamp weer op het
programma. Een happening waar gezelligheid en hilariteit voorop
staan, daarnaast zal er gestreden worden om de prijzen. ’s Avonds
uiteraard weer de herhaling van de optocht.
Op zondagmiddag kan er in de tent nog gezellig nagepraat
worden over de afgelopen dagen en zal er ongetwijfeld vooruit
worden gekeken naar het dorpsfeest van 2019!

Belangrijke informatie:
Opgave straatversiering en praalwagens:
Geert Nijboer, tel.: 341866, email: geertnijboer@outlook.com
Opgave zeskamp:
Sietse de Jong: 342384, email: s.jong40@chello.nl
Thema: Glitter en Glamour
Het team bestaat uit minimaal 3 vrouwen en maximaal 8 personen,
minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar.
Meedoen is op eigen risico!
Bij opgave teamleden en coach opgeven. Let op: VOL IS VOL!

LEDENVERGADERING:
18 maart, Café Aans.
Het bestuur: Piet, Geert, Sietse, Jan, Janneke, Lineke en Karin.

Turftraperke
Na een opname van 2 weken in ziekenhuis Nij Smellinghe
en van 3 weken in Bertilla is
als oudste inwoner van Drachtstercompagnie
overleden op 7 januari j.l.
Dhr. Harm de Wit.
Harm de Wit is 93 jaar geworden.
De familie.

Turftraperke
Jim waarme belangstelling by de sykte en nei it ferstjerren
fan ús mem en beppe,
Sietske van der Vee-van der Ploeg
hat ús tige goed dien.
Alle kaartsjes, telefoantsjes of sa no en dan samar in praatsje
meitsje dúdlik dat ús mem net allinne by ús
mar ek yn it doarp in leech plak efterlit.
Bern en beppesizzers

Turftraperke
Foar de waarme en grutte belangstelling
nei it ferstjerren fan ús mem en beppe
Jeltsje Keuning-Benedictus
wolle wy elkenien hertlik tank sizze. It hat ús tige goed dien.
Famylje Keuning.

Ik geef het woord aan…….
_________________________________________________
Kompenijsters opgelet!
Een nieuwe rubriek in de Barte: “Ik geef het woord aan…..”.
Bekijk deze rubriek in elke Barte aandachtig, want misschien bent u
wel aan de beurt om het woord te nemen en de cirkel verbreken, is
ten strengste verboden!
De bedoeling is dat hij/zij aan het eind van zijn/haar stukje iemand
het woord geeft door hem/haar een vraag te stellen.
Hij of zij moet in de daaropvolgende Barte een stukje naar eigen
inzicht schrijven, maar in ieder geval antwoord op de gestelde
vraag geven en afsluiten met het stellen van een vraag aan een
door hem/haar gekozen inwoner van Dr. Compagnie. Simpel hé?
In de vorige Barte stelde Barry de Wagt de volgende vraag aan
onze wethouder Nieske Ketelaar: Na jarenlang gesteggel is er
eindelijk in plan Zuid beweging gekomen. Nu blijkt dat er eigenlijk
geen animo is. Wat is volgens haar de reden en wat zou de
gemeente hierin ten aanzien van de leefbaarheid in de
buitendorpen kunnen betekenen?
Hieronder het antwoord van wethouder Nieske Ketelaar:
Voor de beantwoording van de vragen, ga ik een paar jaar terug
in de tijd. In 2009 is duidelijk geworden dat de bevolking
Smallingerland de komende decennia minder hard zal groeien.
Ook werden demografische veranderingen zichtbaar: de
leeftijdsopbouw verandert door vergrijzing (meer ouderen) en –
vooral – ontgroening (minder jonge kinderen). Duidelijk werd dat in
de buitendorpen deze ontwikkelingen niet iets was van de verre
toekomst, maar een vraagstuk van nu en komende jaren.
Minder mensen en een andere samenstelling van de bevolking zijn
veranderingen waardoor de leefbaarheid in dorpen onder druk
kan komen te staan. College en gemeenteraad zijn daarom in
2013 in gesprek gegaan met (clusters van) dorpen om te horen hoe
dorpelingen en organisaties leefbaarheid in de dorpen ervaren.

Deze bijeenkomsten waren het startpunt van een proces waarin
samen met inwoners, verenigingen en instellingen vorm en inhoud
wordt gegeven aan leefbare dorpen. Een proces op weg naar een
bewustwording van andere tijden en andere vraagstukken en het
besef dat standaard oplossingen (zoals extra woningen) hiervoor
niet meer voldoen. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol
en ondersteunt, daar waar nodig, initiatieven die ontstaan in het
mogelijk maken.
Een verklaring dat er geen animo is voor het aanbod in
Drachtstercompagnie-Zuid, heb ik niet. In de gesprekken die wij de
afgelopen jaren met Plaatselijk Belang, jongeren en dorpsbewoners
hebben gevoerd, kwam de behoefte aan woningen voor de jeugd
naar voren. Het college heeft daarop ingespeeld door ruimte te
bieden voor goedkope en duurzame woningbouw.
Ik denk dat vooral in het bestaande dorp naar mogelijkheden
moet worden gezocht om de leefbaarheid in stand te houden. Een
voorbeeld hiervan is de aanpassing van de woningvoorraad aan
de verwachte demografische veranderingen. Denk daarbij aan de
behoefte aan energiebesparing en het zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. In de huursector in de dorpen speelt
Accolade daarin een belangrijke rol, ook in het aanbod van
betaalbare woningen. Daarnaast zijn mogelijke oplossingen die
Barry de Wagt noemt in De Barte van november 2014 de moeite
waard om te onderzoeken. Wij blijven daarover graag met u in
gesprek.
Ik geef het woord aan Jurjen Visser
met daarbij de vraag:
Wil je eens reageren op mijn stukje?

Ingezonden
Graach wol ik eltsenien bedanke foar it mei ús meilibjen doe’t ik
sa’t gau nei it ferstjerren fan ús mem yn it sikehûs bedarre.
It hat even spannend west, mar it giet no goed en ik bin al wer in
skoftsje thús. De leave kaartsjes, blomkes, mailtsjes en oare reaksjes
wiene hertferwarmjend en hawwe Wytze en my tige goed dien.
Corry van der Vee.

Ingezonden
Tentdienst dorpsfeest ……. Helpt u mee…..?
Wij mogen ons weer verheugen op het dorpsfeest komende zomer.
Ook dit keer willen wij graag een tent(kerk)dienst organiseren. Deze
wordt gehouden op 30 augustus 2015. De feestcommissie van het
dorpsfeest heeft ons (de Zending- en Evangelisatiecommissie van
de PKN, de kerk in het dorp) gevraagd om het voortouw te nemen
bij het organiseren van deze tentdienst. Graag doen wij een
oproep aan iedereen om samen met ons deze dienst voor te
bereiden of te helpen bij de uitvoering ervan (koffie- en thee
schenken/ -klaar zetten van spullen/ -opruimen ed.). U bent van
harte welkom!
Wie een bijdrage wil leveren aan de voorbereiding van deze dienst
en/of andere hulp wil aanbieden kan contact opnemen met
Ebele van der Veen, tel: 844190 of via e-mail:
veen29@hotmail.com.

Ingezonden
UITNODIGING PAASBROODMAALTIJD
Op dinsdag 31 maart vieren wij onze jaarlijkse
paasbroodmaaltijd van 18.00 uur tot 20.00 uur in
de Nije Kompe.
Deze uitnodiging is voor alleenstaanden vanaf 60 jaar en voor
echtparen vanaf 70 jaar uit Drachtstercompagnie.
U bent van harte welkom en kunt zich opgeven via telefoon of mail
voor 21 maart bij
Rigtje Rozema
tel.: 342550 rigtjerozema@hotmail.com of
Rein Kok
tel.: 341408 reinkok@yahoo.com
Namens de Diaconie
Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie.

Dodenherdenking 4 mei 2015
_____________________________________________
Veel kinderen en volwassenen nemen jaarlijks deel aan de Stille
Tocht naar de oorlogsgraven in Drachtstercompagnie. Er worden
bloemen gelegd bij de graven van de zes omgekomen Engelse
vliegers, t.w. Gordon, Cox, Cook, Selley, Batty en Keating en het
graf van Gerrit Vlietstra, een verzetsstrijder uit Drachtstercompagnie
die in 1945 door de Duitsers werd gefusilleerd.
Het draaiboek voor deze herdenking is als volgt:
Vanaf 19.30uur:
Verzamelen bij de Wyngert. Vlaggen halfstok.
Klokgelui vanaf 19.35;
19.45 uur:
Stille Tocht naar het kerkhof. Tamboer voorop.
Ruurd Verbeek loopt met de gasten achter
tamboer, gevolgd door de eerste groep
belangstellenden;
Juf Asmodee en meester Michèl lopen in het midden,
gevolgd door de tweede groep;
19.53 uur:
Aankomst op het kerkhof. Klokgelui verstomt.
Korps speelt 3 koralen. Eerste groep loopt door tot de
oorlogsgraven.
Tweede groep gaat na het betreden van de
begraafplaats meteen linksaf en stopt bij het
grafmonument van Vlietstra;
20.00 uur:
Trompetgeschal en 2 minuten stilte;
20.02 uur:
Trompetsignaal;
20.04 uur:
Korps speelt vers 1 en 6 van het Wilhelmus;
20.08 uur:
Twee leerlingen van de Wyngert en de Skûle dragen
een gedicht voor;
20.10 uur:
Korps speelt het Engelse volkslied;
Bloemen leggen bij de graven.
20.12. uur:
De groepen wisselen van plaats, zodat men ook daar
een bloemetje kan leggen en onder korpsmuziek
verlaat een ieder de begraafplaats.
Namens de Wyngert en de Skûle, Michèl Houwen.

Ingezonden
Elk voor heeft zijn tegen.
Het is prachtig wonen, zo’n stukje buiten het dorp. Weinig huizen
om ons heen, geen overlast van de buren en overal om ons heen
de mooie natuur. In de vroege ochtend worden we wakker van
vogelgezang en tegen zonsondergang lopen de reeën naast het
huis in het land. Met een beetje mazzel zien we zelfs een ijsvogeltje
boven het water op een tak zitten.
En dan ineens raken de natuur en het moderne leven verweven.
De natuur gaat zich bemoeien met de techniek die wij als mensen
toevoegen om ons leven te veraangenamen. De natuur gaat ten
aanval en richt zich daarbij op onze heilige koeien. Onze auto’s zijn
het weerloze slachtoffer van de aanvalsacties. Dag in en dag uit
zet de natuur, in de vorm van een kraaienpaar, de aanval voort.
Al maandenlang zijn ze dagelijks aanwezig. Ze zorgen voor irritatie,
ongemak en onvoorziene kosten. Dag in en dag uit zijn ze er bij het
eerste ochtendgloren bij om fanatiek aan het werk te gaan. Met
grote bevlogenheid zoeken ze hun eerste object uit, alvorens
gezamenlijk te gaan scheuren en hakken. Hebben ze hun eerste
trofee binnen, dan richten ze zich enthousiast op het volgende
doel.
Het is ontzettend knap om te zien wat dit stel met hun grote snavels
voor elkaar kan krijgen. Ze weten het smalste strookje van iedere
ruitenwisser los te krijgen, waarna ze de gehele strip in één haal van
het metaal trekken. Vol trots vliegen ze vervolgens weg, hun buit als
een lange zwarte worm in de snavel.
Waar deze buit blijft is onduidelijk, maar het kan niet ver zijn. Binnen
de kortst mogelijke tijd zijn ze weer terug om de volgende auto te
ontdoen van ruitenwissers. Misschien is het lekker warm
nestmateriaal in de wintermaanden en is er in onze naaste
omgeving een kraaiennest, gevuld met ruitenwisserstrips. Een
moderne toevoeging in de natuur.
Maar het blijft prachtig wonen, zo’n stukje buiten het dorp.
Ina van der Vlugt,
Drachtstercompagnie.

Ingezonden
Senioarenreis Drachtster Kompenije 2015
Ek dit jier is it ús slagge om in reiske ynelkoar te flansen , en wol op
27 maaie. It ûnderwerp is:
“Klompen en Ambachten”
8.30 oere 9.30 oere 11.30 oere15.15 oere-

16.45 oere17.45 oere18.45 oere-

Start de bus fanôf de Nije Kompe rjochting
Noardburgum .
Oankomst by Scherjon's Klompenmakkerij.Nei de kofje
mei gebak, fertelt de gasthear oer it bedriuw.
It is in ferrassing wat we allegear te sjen krije!
Fia in moaie rûte ride we nei Appelskea. Dêr stiet in 3gongendiner foar ús klear.
Oankomst yn Wezup by de “Drentse Hoeve “, in
“Kaas-Kijk boerderij”. Wy besjogge de biologyske
melkfeehâlderij en krije in boeiende en yntressante
útliz fan eigenaar Albert ûnder it genot fan kofje/tee
mei wat lekkers.
Stappe we yn de “Boeren Safariwagen “,dy't ús nei
Orvelte bringt.
Fertrek Orvelte.
Thúskomst yn Kompenije.

De kosten binne 49 Euro p.p. Geane jo mei? Dan graach opjaan
foar 18 maaie by
Aan Spinder, til.342324 of by Hielkje Jager, til. 341757 en it
reisbedrach oermeitsje op NL45RABO0152334084 op namme fan
A.Spinder, by fermelding :senioarenreis.
Groetnis en oant sjen,
Aan Spinder, Durkje Douma, Wietze Bron,
Roelie Kats, Ietzen Drost, Hielkje Jager.

Ingezonden

Popkoar Kompenije
Wat is der moaier dan, mei inoar,
ferskes sjongen fan Nielson, Bruno
Mars as Ariana Grande!! Wy wolle
dan ek hiel graach in berne/popkoar starte, ûnder lieding fan
(lerend) koardiriginte/ musykdosinte
Stientje Nicolai.
 Foar wa? Bern tusken de 10 en 14 jier
 Opjaan? Graach foar 1 april 2015 by Annemiek, 0512-355886
 Wannear? We starte op 9 april 2015. De earste 3 repetysjes
binne op tongersdeitejûn, dêrnei binne de repetysjes op
freedtejûn
 Wêr? Repetysjes binne yn It Gebouke
 Kosten? De kosten binne ôfhinklik fan it tal dielnimmers. It sil
om-ende-by de €4 it kear wêze
Bist tusken de 10 en 14 jier en fynst it moai om te sjongen, jou dy
dan op!!!
Wy sjoche dy graach, al sjongend, op 9 april!!
Muzikale groetnis fan Stientje, Annemiek, Jolanda en Petra

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

Ingezonden
Van 22 tot en met 28 maart a.s gaan duizenden collectanten de
huizen langs voor de collecte van ZOA, de organisatie die
slachtoffers van rampen en conflicten helpt.
Je wordt er koud van te bedenken dat je door een ramp of oorlog
alles kwijt zou raken: je huis, je kleren, je werk en misschien je ouders
of je kind. Vluchtelingen hebben hulp nodig om te kunnen
overleven en om hun leven weer op te bouwen.
Hier in Drachtstercompagnie gaan 20 collectanten op pad om
deze vluchtelingen te kunnen helpen via Stichting ZOAVluchtelingenzorg
ZOA biedt hulp aan slachtoffers van een natuurramp of gewapend
conflict in vijftien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. De
opbrengsten van de jaarlijkse huis aan-huis collecte kan voor veel
mensen een lichtstraal van hoop en een begin van herstel
betekenen!
Het is een klein gebaar, als u geeft aan de collectant. Maar
doordat u bijdraagt aan de totale opbrengst van deze
collecteweek kunt u daadwerkelijk mensen steunen die van huis en
haard zijn verdreven en onze hulp bij een nieuwe start zo hard
nodig hebben.
ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin
mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken
aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen
werkt ZOA aan verder herstel, totdat de bevolking weer in haar
eigen levensonderhoud kan voorzien.
ZOA werkt vanuit een christelijke motivatie, maar de hulp is voor
iedereen ongeacht levensovertuiging, ras of geslacht.
Alvast hartelijk dank, Zanny de Boer.

Wolkom
Op de Fallaetswei 10 A wenje no Gosse en Feikje Kamminga.
Hja hawwe ruile fan wente mei harren soan Pieter.
Se komme út Jistrum. Gosse sit yn de keallehandel.

Ingezonden
Folkkoar ‘It Wâldfolk’ – echte mannen welkom!
Folkkoar ‘It Wâldfolk’ bestaat uit 26 zangers en muzikanten die
grotendeels uit Achtkarspelen afkomstig zijn. Het driestemmige
mannenkoor zingt in hoofdzaak een folkrepertoire met Ierse,
Schotse, Amerikaanse en Engelse wortels. Een deel is Fries
repertoire, grotendeels vertaald, zoals The Cliffs of Moher van
Gurbe Douwstra. De muzikale voorbeelden liggen in de Keltische
traditionals, die vroeger in de lokale gemeenschappen gezongen
werden en nu nog te horen zijn in de pubs in Dublin. Het koor kan
wel wat nieuwe leden gebruiken!
‘It Wâldfolk’ is een mannenkoor dat wordt begeleid door zes
muzikanten waarvan vier trekzakken. Verder is er de mandoline,
banjo, tin whistle en de bodhrán, een traditioneel slaginstrument.
Leden zijn afkomstig uit o.m. Boelenslaan, Surhuisterveen,
Kootstertille, Drogeham, Surhuzum, Buitenpost, Eastermar, Drachten.
Repetities zijn op maandagavond in dorpshuis De Smoutte in
Boelenslaan. Wil je wat van ons repertoire horen? Kijk op
www.waldfolk.nl en luister naar enkele opnames. Als je interesse
hebt om eens een repetitie mee te doen, bel of mail Jaap
Jongejan 0512-341706 of jaap@waldfolk.nl.

foto: It Waldfolk bij de Spitkeet te Harkema

Ingezonden
Voetbal
Na de winterstop is afgelopen maand
voor de meeste voetballers de competitie ook weer begonnen.
Voetbal is volksport nummer 1. Met veel enthousiasme genieten
veel Nederlanders van een flinke dosis lichaamsbeweging tijdens
een spannende voetbalwedstrijd of -training. Met je team een
goede wedstrijd spelen. Het doel: samen de overwinning vieren.
Geniet optimaal van voetbal, zonder blessures
Of je nou een veldvoetballer bent die competitie speelt en streeft
naar winst op de groene mat, of een zaalvoetballer die voor z’n
plezier een balletje trapt en daarbij kickt op de snelheid van het
spel. Iédere voetballer is tijdens een wedstrijd of training al snel
anderhalf uur intensief bezig. Je maakt daarbij gebruik van je
uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid en vraagt daardoor veel
van je lichaam. Wil je optimaal blijven genieten van voetbal,
zonder voetbalblessures? Dan is een goede lichamelijke
voorbereiding, een goede sportuitrusting en advies van een
professional een must. Zo voorkom je voetbalblessures aan
bijvoorbeeld been, knie, enkel, schouder, arm, hand en hoofd.
Vaak veroorzaakt door verzwikken of lichamelijk contact als
trappen en schoppen.
Voorkom voetbalblessures: 5 handige tips!
Voetbalblessures zijn te voorkomen als je van tevoren actie onderneemt:
1. Voetbal met fair play: speel sportief.
2. Draag scheenbeschermers, ook tijdens de training.
3. Draag goede voetbalschoenen.
4. Bereid je voor met een warming-up.
5. Train jezelf met spierversterkende oefeningen en oefeningen
voor controle en balansbeheersing.
Meer weten over het voorkomen van voetbalblessures? Kijk op
www.voorkomblessures.nl/voetbal. Hier vind je een 3D animatiefilm
die laat zien wat er in het lichaam gebeurt bij een blessure. Verder
kun je testen hoe het zit met jouw kennis over het voorkomen van

blessures. De uitslag van de test vormt de basis voor een persoonlijk
advies waarmee jij blessures (nog beter) kunt voorkomen in de
toekomst. Zo sport je met veel plezier, betere sportresultaten én
veilig! Mocht je ondanks een zorgvuldige voorbereiding toch een
blessure op hebben gelopen dan kan je voor advies en
begeleiding zowel in Ureterp als in Drachtstercompagnie terecht.
Wij wensen iedereen succes en veel sportplezier!
Fysiotherapie Ureterp
Over voetbal
Wist je dat…
… voetbal de meest beoefende
teamsport ter wereld is? In
Nederland voetballen zo’n
1.700.000 mannen en vrouwen
(waarvan 1.400.000
veldvoetballers en 330.000
zaalvoetballers).
… een gemiddelde voetballer in
zijn/haar ‘sportloopbaan’ tijdens
wedstrijden en trainingen bijna
300.000 km loopt? Per wedstrijd
kan dit oplopen tot 9 tot 10 km.
… Camp Nou, thuisbasis van
voetbalclub FC Barcelona, het
grootste voetbalstadion in
Europa is (zo’n 98.000 plaatsen)?
Amsterdam ArenA, thuisbasis van
Ajax, is het grootste in Nederland
met ruim 51.500 zitplaatsen.
… Cristiano Ronaldo de duurste
voetballer ter wereld is? Voor zijn
transfer naar Real Madrid werd
94 miljoen euro betaald.

Over voetbalblessures
Wist je dat…
… in Nederland jaarlijks
gemiddeld 650.000
veldvoetballers en 96.000
zaalvoetballers een blessure
oplopen?
… jaarlijks zo’n 50.000
veldvoetballers worden
behandeld op een
spoedeisende hulpafdeling van
een ziekenhuis in Nederland?
Voor zaalvoetbal ligt dit aantal
rond de 4.600.
… veldvoetballers die op een
spoedeisende afdeling van een
ziekenhuis worden behandeld,
vooral mannen zijn (88%) en
jong? Zo'n drie kwart is jonger
dan 25 jaar.
… vallen (verzwikken of verstappen) en lichamelijk contact
(trappen en schoppen) de belangrijkste oorzaken zijn van
voetbalblessures?

Ingezonden
Lodewijk en Trienke Kooistra, Folgersterloane 66a, hebben tijdens
de Kerstvakantie een soort prijsvraag georganiseerd. Ze zijn
namelijk aan het sparen. Men moest het aantal knikkers in een pot
raden. De inleg was 50 cent.
Het juiste aantal knikkers in de glazen pot van Trienke en Lodewijk
was 448. Degene die er het dichts bij zat was: Mevr. Talsma,
Folgersterloane, Drachtster Compagnie.
Zij heeft inmiddels haar slagroomtaart ontvangen.

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
De stipersaksje foar de âldheidskeamer
In pear moanne ferlyn ha wy de
stipersaksje hâlden yn it doarp. Wy binne
hiel bliid dat safolle minsken harren
opjûn ha as donateur fan ús stichting.
Hiene wy foar de aksje 56 donateurs, no
binne dat der sa’n 120! Us budget is no
likernôch € 1500,- is en we ha boppedat ek noch € 150,- oan los jild
krigen. Dat liket der op, al is it net genôch foar de eksploitaasje fan
de âldheidskeamer. Gelokkich hat Pleatslik Belang ús witte litten
dat dy feriening ús ek de kommende tiid wer stypje wol, sadat we
trochgean kinne. Wy hoopje fansels dat der hieltyd mear minsken
oanjouwe ek wol in bydrage dêroan leverje te wollen. Mocht
immen fergetten ha om it formulier te bringen dan kin dat noch
wol. En ek as der wat mis gien is by it opheljen fan it formulier,
freegje wy jo om it yn beide gefallen by Ietie Veenstra op It
Heechfean 12 (342479) te bringen. Nochris, tige tank!
Tentoanstelling oer de oarlochsjierren yn de Kompenije
Yn de moanne dat de Kompenije befrijd is yn 1945, wolle wy yn It
Gebouke in lytse tentoanstelling organisearje oer de oarlochsjierren

yn ús doarp. Wy ha sa stadichoan wol it ien en oar oanrikke krigen,
mar miskien ha jo noch wol spullen dy’t wy der útstalle kinne. Dat
kin ek in ferhaal wêze, in foto of sokssawat. Jo kinne it melde by
Tseard Jager, (06-51042692) of fia it mailadres hkdk@hotmail.nl. Wy
binne fan doel om dy tentoanstelling te hâlden op sneon 18 en
snein 19 april. De krekte tiden krije jo noch wol troch.
Weer een boek over de Kompenije!
In 2013 heeft de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije het
mooie boek over Bernardus Nieuwenhuis gepresenteerd. Nu werkt
Ruurd Verbeek, de samensteller ervan, alweer een hele tijd aan
een nieuw boek! In de jubileumboeken ‘Tussen eens en straks’,
‘Eben-Haëzer’ en ‘It paad werom’ kunnen we ook veel lezen over
de geschiedenis van ons dorp. In het nieuwe boek vertelt Verbeek
o.a. over de geschiedenis van het Compagniester verlaat, de
ontwikkeling van de zuivelindustrie en de moeizaam tot stand
gekomen ontsluiting van ons dorp. Een schat aan interessante
informatie, die iedere Kompenijster via dit boek zo bij de hand zou
moeten hebben.
Wij vertrouwen er dan ook op dat u met belangstelling uitkijkt naar
de presentatie van dit boek. Dat zal in oktober zijn en ter
gelegenheid daarvan organiseren wij een tentoonstelling bij de
Oudheidskamer. Het is u al meerdere keren gevraagd, maar heeft
u nog informatie of materiaal voor dit boek, wacht er in dat geval
niet mee om het bij Verbeek te melden.
Om een beeld te krijgen van de oplage is het voor ons heel
belangrijk om te weten hoeveel mensen dit boek willen bestellen.
De prijs is nog niet bekend, maar uiteraard zullen we die zo laag
mogelijk proberen te houden. Hoe groter de oplage, des te
goedkoper het boek kan worden aangeboden! U kunt uw
bestelling telefonisch doorgeven aan Ruurd Verbeek (341139) of
via een van onderstaande mailadressen.
hkdk@hotmail.nl
r.verbeek01@hetnet.nl
Mei freonlike groet, Bestjoer HKDK

Agenda KPN
_________________________________________________________________
15 maart, 9:30 uur: Kerkdienst door Br. R. Verbeek
22 maart, 9:30 uur: Kerkschoolgezinsdienst door ds. J.A. van der
Veen- Bosgra, m.m.v. De Wyngert
29 maart, 9:30 uur: Kerkdienst door mw. H. de Kok-Mellema, Diever
2 april, 19:30 uur: Witte Donderdag, ds. J.A. van der Veen-Bosgra
3 april, 19:30 uur: Goede Vrijdag, ds. J.A. van der Veen-Bosgra
4 april, 19:30 uur: Stille Zaterdag door Br. E. van der Veen
5 april,
9:30 uur: Eerste Paasdag door ds. J.A. van der VeenBosgra, m.m.v. het Korps
12 april, 9:30 uur: Kerkdienst door ds. G. Postma, Wâlterswâld
19 april, 9:30 uur: Fryske Tsjinst door Br. R. Verbeek
26 april, 9:30 uur: Kerkdienst door ds. J.A. van der Veen-Bosgra
3 mei,
9:30 uur: Kerkdienst door Br. R. Verbeek
10 mei, 9:30 uur: Kerkdienst door Br. S. Wijbenga
24 mei, 9:30 uur: Eerste Pinksterdag, J.A. van der Veen-Bosgra
31 mei, 9:30 uur: Heilig Avondmaal door mw. ds. R. van GulikRenooy, Drachten

Ingezonden
Oud ijzer actie!

Zaterdag 11 April!

Ook dit jaar organiseert de jeugd van de kerk van Drachtstercompagnie een oud ijzer actie.
Heeft u nog oud ijzer liggen en wilt u het kwijt, dan:
 Kunt u het aanbieden op de containerverzamelplaatsen in het
dorp tussen 12:00-13:00 uur.
 Kunnen wij het bij u ophalen, u kunt ons bereiken op
06-55557694.
 Kunt u het brengen van 6 t/m 13 april bij Fam. de Boer
Fallaetswei 13 in de oud ijzer container.
De opbrengst zal ten goede komen aan de jeugd.

Jeugdactiviteitencommissie
Wij hebben als Jeugd Activiteiten Commissie weer een aantal
leuke dingen gepland voor aankomend jaar.
Maar eerst willen we Doetie bedanken voor haar inzet voor de
JAC. Na 4 jaar is ze er nu mee opgehouden en we zullen haar
inbreng missen! Doetie BEDANKT!
Dus wie zich geroepen voelt om ons team te komen versterken,
meld je nu aan.
Oudejaarsbingo voor groep 5 t/m 8
Op dinsdagavond 30 december was de Oudejaarsbingo van het
JAC.
Het was erg gezellig en er waren veel kinderen gekomen.
Er waren speciale prijzen voor jongens en meisjes. Voor de meisjes
was er o.a. een make-up koffer, douchepakket met spiegel en voor
de jongens waren er een bestuurbare auto en een voetbaltafel.
Er waren ook prijzen voor allebei, een bal, een gumpakket,
Intertoys bonnen en een koptelefoon, kortom er waren allerlei leuke
prijzen!
Om 8 uur was de bingo eigenlijk officieel afgelopen maar doordat
er nog prijzen over waren en er nog een paar kinderen waren die
echt BIJNA bingo hadden, gingen we nog even door en daarom
zijn alle prijzen weggegaan!
Tussendoor kregen de kinderen oliebollen en ranja, de
oudejaarsbingo was een groot succes!
Oudejaarsbingo voor groep 1 t/m 4
Dinsdag 30 december van 19.00 tot 20.00 organiseerde het JAC de
jaarlijkse oudjaarsbingo voor de kinderen van groep 4 tot en met 8.
Ook dit jaar werd dit gehouden in het Gebouke. De groepen
werden dit jaar gescheiden, groep 1t/m 4 zat bij elkaar in de ruimte
van de kinderopvang en groep 5/8 zat in het gebouke. Voor de
jongere kinderen was er een afbeeldingsbingo gemaakt, zodat de
kinderen zelf actief mee konden doen en zelf de kaartjes op
konden zoeken.

Het JAC had weer leuke prijzen voor de kinderen ingekocht en
deze prijzen vielen goed in de smaak bij de kinderen. Wat een trots
als er weer een kind BINGO mocht roepen. Ook de oliebollen
waren erg lekker, sommige kinderen konden zelfs wel meer dan
een oliebol op! Al met al was het weer een zeer geslaagde avond.
Op naar 2015 waarin we weer veel leuke activiteiten voor de
kinderen gaan organiseren.
Groeten Cilia.

AGENDA Jeugdactiviteitencommissie 2015:
_____________________________________________
8 mei:

zeskamp plus stormbaan voor peuters en groep
1 t/m 8
19 juni:
fotospeurtocht voor groep 1 t/m 8
11 september: spijkerbroekhangen voor groep 1 t/m 8
21 oktober:
filmmiddag voor groep 1 t/m 8
half november: spokentocht voor groep 7 en 8 en jeugd t/m 16 jaar
21 november: intocht sinterklaas voor peuters en groep 1 t/m 5
30 december: oudejaarsbingo voor groep 1 t/m 8

“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 actie met de
boekjes met kortingsbonnen is weer heel
goed verlopen. Hartelijk
dank als u van ons één of meerdere boekjes hebt gekocht. Wij
hebben de opbrengst zeker nodig en u kunt de bonnen gebruiken
om korting te krijgen bij de winkeliers.
De prijswinnaars van de verloting die er dit jaar voor het eerst aan
gekoppeld was zijn ook bekend. Ons ere-lid Freek de Vegt heeft de
winnende bonnen getrokken en hij deed dat op de van hem
bekende humoristische maar volstrekt eerlijke manier.
De winnaars waren dit jaar : eerste prijs € 100,- mevr. A. de Boer,
tweede prijs € 50,- mevr. N. Leistra, beide te Drachtstercompagnie
en de derde prijs € 25,- ging naar mevr. W. Riemersma te
Buitenpost. Allemaal van harte gefeliciteerd, als het goed is dan
hebt u uw prijs inmiddels ontvangen en misschien ook al wel weer
uitgegeven. Op de foto ontbreekt mevr. Riemersma.
En als u geen prijs
hebt
gewonnen
deze keer, dan
niet getreurd. Eind
dit jaar komen we
weer bij u langs
met de bonnenboekjes en dan
hebt u bij de
volgende verloting
wellicht wel een
prijs.

Op 31 januari hebben we meegedaan aan het Smallingerland
Festival dat deze keer in Boornbergum werd gehouden. We
hebben gespeeld voor wat we inmiddels waard zijn en dat is toch
al heel wat. Enkele kreten uit het jury-verslag, behorend bij de
verschillende nummers : mooie sfeer en mooie lijn, klank is ook
goed, prima flugelhorn, leuke muziek, vanaf B uitstekend spel,
prima sound tenor en trombone, uitstekend naar het slot toe
gewerkt, cornetjes op A meer durven, lucht achter de tong, veel
detail en dynamiek prima, goede energie, mooie opbouw naar het
slot, wordt met veel plezier gemusiceerd. En tot slot : met plezier
geluisterd !
Wat wil je als muziekkorps nog meer ? Hier kun je mee thuis komen.
Er zullen misschien ook nog wat kritische puntjes in het jury-verslag
hebben gestaan, maar door het dokters-handschrift van de jury
waren die puntjes voor ons helaas volstrekt onleesbaar.
Op 5 februari hielden we onze jaarvergadering. Onze secretaresse
Mirjam had weer een prachtig, met gevoel voor humor geschreven
verslag gemaakt van onze activiteiten in 2014. Ja, wij zijn serieus
met muziek bezig maar lachen ook regelmatig zowel tijdens de
repetities als tijdens andere gelegenheden. Ons humor-hoogtepunt
bereiken we meestal tijdens de nazit na de repetitie.
Diverse leden zijn niet alleen muzikant maar vervullen ook andere
taken binnen het muziekkorps. En dat is heel belangrijk, het is ook
onmisbaar voor het goed functioneren van het muziekkorps en het
wordt zeer gewaardeerd.
De jeugdleden hadden voor het eerst dit jaar ook een aantal
activiteiten en daar gaan we in 2015 weer mee verder. Dit jaar
kunnen ze ook mee doen aan ons eigen solistenconcours in juni.
Is het muziekkorps de weg kwijt? Of horen we daar een valse noot?
Of is het ritme-gevoel helemaal verdwenen? Dat kun je misschien
denken omdat wij op zaterdag 25 april een concert geven met
prachtige, speciaal voor brassband bewerkte Popmuziek. U/jij kunt
o.a. luisteren naar nummers van Queen, Robbie Williams, Birdy en
vele anderen. Je kunt dus zomaar Freddy Mercury, The Blues
Brothers en andere popsterren letterlijk voorbij zien komen en je
kunt hun muziek horen. Laat je dus eens lekker verrassen. Er is voor
elk wat wils. De muziek is prettig om naar te luisteren zowel voor de
vaste bezoekers van onze concerten als voor mensen die misschien

wat minder bij onze concerten zijn geweest. Je hoort niet alleen de
muzikanten, je hoort ook een zanger en/of zangeres (dat blijft nog
een extra verrassing) en ook onze eigen jeugdmuzikanten hebben
een aandeel.
Het concert wordt gehouden in de zaal van Café Aans en begint
om 19.30 uur. En: de toegang is gratis ! Maar we willen wel graag
dat u uw beurs meeneemt, want er is een mooie verloting waarbij
prachtige en lekkere prijzen te winnen zijn. Wij zien u/jou er graag
en je leert ons op een heel andere manier kennen, met nog een
speciale rol voor muzikanten met acteer-talent.

Ingezonden
Popkoor Kompenije
Wat is er leuker dan, mèt elkaar, liedjes
van Nielson, Bruno Mars of Ariana
Grande te zingen!
We willen dan ook heel graag een
kinder-/popkoor starten, onder leiding
van (lerende) koordirigente/muziekdocente Stientje Nicolai
 Voor wie? kinderen tussen de 10 en 14 jaar
 Opgeven? Graag vòòr 1 april 2015 bij Annemiek,
0512355886
 Wanneer? we starten op 9 april 2015. De eerste 3 repetities
zijn op donderdagavond, daarna zijn de repetities op
vrijdagavond
 Waar? it Gebouke
 Kosten? De kosten zijn afhankelijk van het aantal
deelnemers. Het zal rond de €4 per keer zijn
Ben jij tussen de 10 en 14 jaar en vind je het leuk om te zingen, geef
je dan op!
We zien je heel graag, al zingend, op 9 april!
Muzikale groetjes van Stientje, Annemiek, Jolanda en Petra.

Wielercomité Drachtstercompagnie
Voor onze vrijwilligers/sters en sponsors organiseren we
op zondag 12 april a.s. de 3de Kompenijster ATB
toertocht. De eerste ATB-ers vertrekken om 14.00 uur
vanuit café Aans. Men kan kiezen uit een afstand van
60 km (Beetsterzwaag), 45 km (Bakkeveen) en 30 km
(Eastermar). De inleg is drie euro. Uiteraard zijn alle Kompenijsters
mountainbikers met hun kennissen van harte welkom bij deze
activiteit. Om 17.00 uur is er voor iedereen
een kop snert en een broodje aangeboden
door onze dagsponsors Geert en Tineke van
café Aans. Daarna is er nog voldoende tijd
om even gezellig te netwerken.
Dit jaar organiseren we geen “Omloop van de Kompenije” maar
het district kampioenschap Noord. Dit op pinkstermaandag 25 mei
a.s. In totaal komen er deze dag in de Kompenije elf categorieën
aan de start. De start/finish is dit jaar op de Smidswei en het 5,2 km
lange parcours gaat via de Feart en de Dammen. Naast het
wielrennen proberen we ‘s middags rondom de start/finish iets
voor/met de Kompenijsters te organiseren. Verenigingen uit het
dorp die ‘s middag iets met ons willen organiseren kunnen zich
aanmelden bij onderstaande comitéleden. Wie weet kunnen we er
met zijn allen een mooi Kompenijster promotiefeest van maken.
Op dit moment zijn we druk bezig de begroting rond te krijgen.
Daarvoor zijn we nog op zoek naar een aantal sponsors die ons
voor een minimaal bedrag van 50 euro willen sponsoren. De
voorlopige hoofdsponsors zijn dit jaar RELCO Europe B.V. en
autoland v.d. Brug uit Drachten. RELCO is tevens hoofdsponsor van
het Bike Team Drachten en wil dit team tijdens het DKN graag
promoten. Sales Manager van RELCO is oud Kompenijster Wiebe
Bouma van de Klamersreed.
Voor informatie m.b.t. het Kompenijster wielergebeuren kunt u
terecht bij: Pieter Straatsma, Doede v.d. Bij, Esther Hozeman, Harry
de Meer en Pieter & Sjoukje Postma. Ook is er de nodige informatie
te vinden op onze bijgewerkte website:
www.omloopvandekompenije.tk
Telefonisch zijn we ‘s avonds te bereiken op
0512-340423.
Namens het wielercomité, Pieter Postma

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dit jaar op woensdag
15 april a.s. in café Aans. We beginnen om 20.00 uur. Voor het
programma na de pauze zijn we nog op zoek naar een gastspreker
die ons iets kan vertellen over uitvaartverzekeringen. Verder willen
we de aandacht vestigen op onze urnenmuur. Tot op heden staat
er nog maar één urn in de urnenmuur terwijl bij andere
verenigingen soms te weinig nissen zijn. Dit terwijl we met zijn allen
constateren dat er steeds meer mensen gecremeerd worden. Zijn
we misschien te duur? De vraag die ook speelt is of er wel/niet
behoefte is aan een strooiveldje. Al met al interessante
onderwerpen naast de gebruikelijke agendapunten.
De agenda van de vergadering is te vinden op onze website
www.dledrachtstercompagnie.nl Alle leden worden hierbij
uitgenodigd voor deze algemene ledenvergadering.

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.

Voetbalvereniging T.F.S.
_____________________________________________
Zoals iedereen wellicht weet vormt de jeugd van de
voetbalvereniging T.F.S. een combinatie met de voetbalvereniging
Houtigehage. Dit om in zoveel mogelijk categorieën te kunnen
laten voetballen. De uitslagen en standen van onze jeugd staan
allemaal op de beeldkrant in ons gezellige clubhuis. Het is nu het
derde seizoen van de combinatie SJO Houtigehage/TFS. In de
jeugdcommissie van T.F.S. zitten Lucy Bosma, Teake Veenstra en
sinds kort Tommi Leander en Rick Ypma. Zij behartigen de belangen
van onze jeugd. Voor informatie m.b.t. de jeugd kan iedereen bij
hun terecht.
Op paasmaandag 6 april a.s. neemt de jeugd van de
voetbalvereniging weer deel aan de Kompenijster Paasloop. Op
initiatief van bestuurslid Wiepie Nijboer maken we er als
voetbalvereniging weer een sponsorloop van, m.a.w. de jeugd
komt binnenkort weer langs met een sponsorverzoek. De opbrengst
besteden we dit jaar aan een nog nader te bepalen
jeugdactiviteit. Daarvoor hebben we een nieuwe activiteitencommissie in het leven geroepen. Dit onder leiding van bestuurslid
Iepie Tjoelker.
Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar nieuwe leden.
Nieuwe leden kunnen zich sinds kort bij Bert Nijmeijer aanmelden.
Bert verzorgt namelijk als oud voorzitter de ledenadministratie van
de club. Ook de mensen die het lidmaatschap willen beëindigen
dienen dit bij Bert te doen. Zijn telefoonnummer is: 06-12112554
Voor meer informatie m.b.t. onze vereniging kunt u terecht op onze
website: www.vv-tfs.nl Met Linda van der Meer als contactpersoon
proberen we de website up to date te houden.
Namens het bestuur,
Pieter Postma.

Krijt uw topje
KERST- BILJARTEN IN KOMPENIJE deel 2.
3-banden Kersttoernooi
Zo zie je er een jaar naar uit, en voor je het weet is het alweer
december en zit je midden in de voorbereiding van het jaarlijkse
kersttoernooi van onze biljartvereniging. Eerst op donderdag- en
vrijdagavond het lokale ‘Libre’-toernooi, op zaterdag de ‘oude’
mannen met hun “Trochstompers” toernooi(tje). En dan weer op de
voorlaatste zondag voor de kerstdagen het wel bekende 3banden toernooi. Ook dit jaar was er weer een geweldig
enthousiasme wat de aanmeldingen betreft. Echter bij 64
deelnemers moeten we mensen op de reservelijst gaan plaatsen,
want anders duurt het te lang en is het onmogelijk om het toernooi
op 1 dag te houden. Maar ja, evenals vorig jaar bleek ook dat je
reserves nodig hebt omdat er altijd wel 1, 2 of meer deelnemers op
de dag verhinderd zijn voor deelname aan het toernooi. Daarom
ook weer dit jaar; “Reserves bedankt voor jullie beschikbaarheid”
Chapeau! Na een wat moeizame start kwam geleidelijk aan de
swing weer een beetje in het schema. Tja, beginnen om 09:30 uur
blijkt voor velen toch nog wel iets te vroeg. En ja, als het dan
eenmaal loopt dan gaat het weer bijna als vanzelf van een leien
dakje. In de eerste partij van de eerste ronde werd er gelijk al
goede partijen op de tafel 3 gespeeld. Zo versloeg Albert Jeensma
uit Frieschepalen onze lokale speler Bonne Aans met 12 tegen 3. 12
caramboles in 15 beurten is toch een knappe prestatie. Echter in
de tweede ronde bleek dat je ook daarmee aan het kortste eind
kunt trekken. In de wedstrijd van Berend Veenstra (Niebert) tegen
Richard Scholtens (Drachten) kwam er een monsterscore op het
bord te staan; 15 – 16. Zo blijkt dus maar weer dat je zelfs met 15
caramboles er gewoon uit kan liggen, sneu voor Berend. 15
caramboles maken en toch uit het toernooi liggen, het kan
geschieden. In de derde ronde verloren we helaas weer een
aantal Kompenijster kopstukken. Zo verloor Minco Bouma met 6
tegen 7 van Melle Sinnighe. Melle was vorig jaar nog verliezend
finalist van ons toernooi. Verder verloren we Gurbe Aardema, Geert
Willem Nijboer, Jan Willem Kats en Geert Alma.

Maar we gingen verder met onze lokale helden; Pieter Postma
(Folgsterloane), Wouter Kats & Aalzen v/d Wal. Helaas troffen deze
laatse 2 elkaar in de volgende ronde (4de), jammer, maar positief
gezien waren we zo wel verzekerd van 1 Kompenijster in de 5 de
ronde. Wouter won met 5 – 1, helaas voor Aalzen, en ook Pieter
won zijn partij tegen Arnold Zantinga uit Boerakker. Dus gingen we
verder met 2 Kompenijster toppers bij de laatste 6 in de 5de ronde,
aangevuld met de 2 beste verliezer (Elias Krans uit Houtigehage en
Jan Zwama uit Noordwijk) om een mooi laatste achttal te krijgen.
Beide Kompenijsters wonnen hun partij. Pieter van Elias met 7 – 1, en
Wouter van Jan met 7 – 3. Zo hebben we dus 2 Kompenijsters bij de
laatste 4 in de halve finales. Door loting bepaald kwamen Wouter
en Pieter tegen elkaar uit, in de andere halve finale speelden Melle
Sinnighe uit Leek en Dennis Kolthof uit Kornhorn tegen elkaar.
Wouter versloeg Pieter in een spannende wedstrijd. Dennis won van
Melle. Nu was de finale bekend; Wouter Kats tegen Dennis Kolthof.
Eerst werd er nog om de derde plaats gespeeld tussen Melle en
Pieter. De derde prijs (een mooi vleespakket) werd een prooi voor
Melle. Hij versloeg Pieter met 5 – 3, jammer Pieter, volgend jaar
beter. De finale was een spannende wedstrijd tussen Dennis en
Wouter, tot de 6de beurt althans. Dennis maakte een serie van 3 en
Wouter kon niet aanhaken. Na nog een serie van 4 door Dennis
ging bij Wouter de hoop verloren. Helaas bleef de wisselbeker niet
in Drachtster Kompenije dit jaar, hij was dichtbij. Dennis Kolthof
won:12 – 3. De wisselbeker en een gigantisch vleespakket gingen
mee naar Kornhorn. Helaas ? Nee hoor, Dennis was de terechte
winnaar van deze dag, en Wouter een terechte, en zeker niet
mindere, nummer 2. Er was weer een einde gekomen aan een
lange dag. Na het opruimen werden we nog getrakteerd op een
mini ‘huis’-concert van “Lytse Geert”. Een klein feestje als afsluiting,
iedereen bedankt, deelnemers, publiek en Geert en Tineke en
personeel voor de accommodatie. Volgend jaar weer ? Ja, ik denk
het wel ! Jullie ook ?
Met vriendelijke, sportieve groet, Henk Bouwer
Bestuurslid “Krijt Uw Topje”.

Als Vrouwen van Nu hebben wij hart voor de samenleving en staan
open voor de hedendaagse ontwikkelingen. Dit willen wij graag
met meer mensen delen. Wij hebben voor 2015 weer een mooi
programma samengesteld.

Woensdag 11 maart hebben we een high tea, die het
eendagsbestuur zal organiseren.
Donderdag 9 april komt Drs. J Schonewille een lezing geven over
de Joodse werkkampen. Intrieste maar ook prachtige verhalen
gebaseerd op getuigenissen van overlevenden. Is er iemand die
deze avond misschien bij wil wonen? Dat kan, (ook mannen zijn
welkom) opgave bij het bestuur.
Woensdag 20 mei is ons jaarlijks reisje, een dagtocht naar
Leeuwarden. Aankomst bij de Blokhuispoort met koffie en gebak,
daarna een rondleiding door een ex-bewaarder. We gaan een
praamvaart maken door de grachten van Leeuwarden. Daarna
bezichtiging keramiekmuseum en sluiten deze dag af met een 3
gangendiner bij restaurant Wester te Eernewoude. Deze dagtocht
kan alleen doorgaan bij genoeg deelname dus mocht je
geïnteresseerd zijn, we maken er een gezellige dag van en geef je
op. Kosten voor deze dag €62,75.
Wilt u eens vrijblijvend een gezellige
avond bijwonen of meer weten over
ons, kijk dan eens op onze site
Voorpagina | Drachtstercompagnie |
Vrouwen van nu
Voor meer informatie bel naar Janny Jager 0512-341821 of
Gjilke Monderman 0512-522577.

Hjirûnder stiet wer in nije rubriek: "Dit bin ik", betocht en útfierd troch
Dyke: Op 'e sliepkeamer wurde fragen stelt en in foto makke.
Wolst do ek wol ris mei dwaan? Jouw dy op by Dyke en miskien
sjogge wy dy wol yn de nije Barte!

______________
Rykle Dijkstra,
13 jier, wennet op de
Tserkebuorren 17.
Mei wa wennest hjirre?
Mei heit en mem, myn
broerke fan 10 jier en suske
fan 6 jier.
Ha jimme ek hûsdieren?
In hûn dy is fan mem, en
twa kninen. Ien fan Gryt en
ien fan Folkert.
Ik ha ek in knyn hân, mar
dy is dea.
Wer giest nei skoalle?
Nei it Singellân yn Surhústerfean, ik sit yn de twadde klasse.
Wat is dyn moaiste fak?
Technyk. Dingen bouwe mei hout en sa.
Wat ytst it leafst?
Lasagne en brúnebeanesop.

Wat binne dyn hobbys?
Dingen meitsje. Ik ha net sa folle hobbys. Mar in karre foar de skelter
meitsje, as kastjes en dingen oan de muorre wêr ast foto’s op sette
kinst en sa. ( Grytsje: Hy hat ek in fuottenbankje makke!)
Wat wolst skielk?
Ik wol elektrisien wurde.
Bist ek ferliefd?
Nee.
Wat fynst moai oan dyn keamer?
It is myn eigen. Ik kin sels witte wat ik doch.
Oer tsjien jier….hoe tinkst dat dan dyn libben der útsjocht?
No der tink ik net oer.
No ja, ik wurkje dan en dan sparje ik foar in Ford Mustang V8.!

Fûgelwacht
De kerkuil.
In de afgelopen jaren is de kerkuil steeds meer in de belangstelling
komen staan. Begin jaren zeventig was de landelijke situatie van de
kerkuil nog zo bedroevend dat Vogelbescherming Nederland elke
eigenaar of beheerder van een gebouw waar een geslaagd
broedgeval was 25 gulden uitkeerde. In de winter van 1978/1979
werd het dieptepunt bereikt n.l. slechts 8 paren in onze provincie.
Om de kerkuil te ondersteunen ontstond in Friesland de Werkgroep
kerkuilen. In de winter voeren ze kerkuilen bij met eendagskuikens.
Ook werden er honderden nestkasten door hen geplaatst.

Bauke Benedictus –aan de ds. Visscherwei- heeft al zo’n 25 jaar een
nestkast in zijn schuur. Deze is niet elk jaar bezet. In 2013 brachten
de uilen drie jongen groot en in 2014 vier jongen.
Ze worden ook geringd. Meestal door Joeke Paulusma, Arno Paulus
of door Johan de Jong.
Eind februari was er al weer
een span actief bij zijn
nestkast.
Het afgelopen jaar was een
topjaar voor de kerkuil. Het
aantal broedsels steeg in
Friesland n.l. van 262 (2013)
naar 425. Gemiddeld vlogen
4,7 jongen per nest uit. Er
waren maar liefst 99 tweede
legsels met een gemiddelde
van 4,2 jongen. De uilen die
vroeg in het broedseizoen
waren
begonnen
produceerden
nog
een
derde legsel. Dat waren 8
nesten met 3,6 jongen. In
december werden er nog
jongen geringd!
Dit jaar zou ook wel eens
een goed jaar voor de
kerkuil kunnen worden. In de regionale bladen staan voortdurend
artikelen over de veldmuizenplaag. De veldmuis is het
hoofdvoedsel van de kerkuil. Voor de getroffen agrariërs geeft
deze plaag helaas een grote financiële strop. Van de provincie
Fryslân kunnen zij nu geld lenen om o.a. hun percelen opnieuw in te
zaaien.
De kerkuilen worden ongeveer 34 cm. De mannetjes wegen zo’n
300 gram en de vrouwtjes 340 gram. Hun vleugelspanwijdte is 90-98
cm. In Nederland zien ze er donkerbruin en goud-bruin uit.
Tegen het einde van hun eerste levensjaar zijn kerkuilen
geslachtsrijp. Vroeg in het voorjaar begint de balts. Als de dagen
langer worden laat het mannnetje zich horen. Hij geeft zo aan: dit is
mijn territorium met voldoende voedsel en een goede nestplaats.
Zo probeert hij een vrouwtje naar de nestplaats te lokken.

Als bruidsgeschenk krijgt ze een onthoofde muis en in het nest ligt al
een voorraad muizen.
Meestal legt de kerkuil 4 tot 7 eieren. De legselgrootte varieert van
jaar tot jaar en is afhankelijk van het aantal muizen. Na 30 dagen
broeden komen de kuikens uit. Volwassen kerkuilen blijven meestal
in de omgeving van de plek waar ze uit het ei kwamen. Tijdens
strenge winters en perioden met weinig voedsel gaan ze echter
zwerven.
In het eerste levensjaar is de sterfte onder de kerkuilen hoog. Een
gevolg van de winters en het verkeer. Om dit te voorkomen
worden ze in strenge of sneeuwrijke winters bijgevoerd met
eendagskuikens.
Langs veel wegen staan de hectometerpaaltjes te dicht op de
weg. Om die reden heeft men langs de A7 de hectometerpaaltjes
voorzien van een rolmechanisme. Hierdoor kunnen kerkuilen e.d.
niet meer op deze paaltjes landen. Als alternatieve landingsplek
heeft men op een afstand van 4 meter van de weg een houten Tconstructie van 3 meter hoog geplaatst. Zo kunnen kerkuilen veilig
snacken langs de snelweg!
Op vrijdag 20 maart komt Johan de Jong met beeld en geluid naar
Dr. Compagnie. Om 20.30 uur start hij in Café Aans met allerlei
wetenswaardigheden over de (kerk)uilen en over wat hij allemaal
beleeft tijdens het plaatsen van nestkasten, het ringen e.d.
Jong en oud is van harte welkom. De koffie en thee staan klaar!
Ook dit jaar is het weer mogelijk om het nestelen en broeden van
een aantal vogels te volgen via een webcam. Hiervoor is de site
www.beleefdelente.nl heel geschikt.
Tot 1 mei kunnen leerlingen van de basisscholen een foto over
vogels in de tuin of in de natuur opsturen naar sswijbenga@live.nl
Voor de drie meest bijzondere foto’s stelt de Fûgelwacht een prijs
beschikbaar.
Namens de Fûgelwacht De Kompenije/Rottefalle,
Lammert Jelsma.

Fûgelwacht
Bestjoersleden
fan de Fûgelwacht yn aksje!
Hjirre sjogge
jimme Henk en
Sietse, drok
dwaende mei in
einekoer yn de
feart by de
brêge op de
Boppeste.
Dizze mannen
hawwe fiif
einekuorren set,
ek guon yn de
Kompenije.
Sjoch marris
goed yn de
wiken. En no
mar ôfwachtsje!

Sneeuw
_____________________________________________
'n Sneeuwpop met de eerste sneeuw in mijn tuin getoverd door 3
aardige kinderen. Hij heeft een grote buik en een mooi hoofd
waarop ogen van kleine appeltjes, 'n dikke wortelneus en 'n
mondje van knikkertjes. Wat haren van takjes en een takkenbos
onder zijn arm. Wat zullen ze het koud hebben, die kinderen. Ik haal
ze naar binnen en maak warme chocomelk voor ze. De
handschoenen worden gedroogd en lekker warm ruimen ze de
spullen op die ze gebruikt hebben. "Dag jongens, hartelijk dank
voor mijn witte vriendje", wuif ik ze na.
Hij keek zo de keuken in als zocht hij gezelschap. Ik vond hem mooi
en hij maakte mij blij.

Maar oh! oh!
Bij het openen van de gordijnen de volgende ochtend, schrok ik
verschrikkelijk.
Een heel stoer iemand was over de heg gesprongen, toen het
donker was en had mijn sneeuwpop onthoofd en verder helemaal
stuk geschopt.
Mijn blijde gevoel verdween en stiekem kwam er een traantje uit
mijn oog; niet zo zeer vanwege het verlies van m'n witte vriendje,
maar vooral omdat er zulke domme, gevoelloze mensen/mensjes
in dit dorpje wonen.
Mevr. E. Cartens-Rijnbout.

www.sfkdrachtstercompagnie.nl
info@sfkdrachtstercompagnie.nl
twitter: @SFKDraComp
Sealportforiening blijft gestaag groeien…………….

De prestaties zijn boven verwachting en het ledenaantal
helemaal. Het hing al een tijdje in de lucht maar het is er dan nu
eindelijk: het 100ste lid! Wie dat zal zijn houden we nog even
geheim. Ondertussen staat de teller op 113 leden, deze leden
vinden allemaal de weg naar de gymzaal in Drachtstercompagnie.
Iets om reuze trots op te zijn!

Aan het begin van dit seizoen zijn we gestart met twee
nieuwe disciplines binnen onze vereniging. Te weten,
beweeglessen voor 2 tm 6 jaar en Fifty Fit voor iedereen die de
week sportief wil beginnen.
Met het resultaat van de beweeglessen in Drachten en
Drachtstercompagnie zijn we zeer ingenomen. Elke week zijn in
deze groepen circa 18 kindjes actief.
Ook Fifty Fit kent een groep van 10 enthousiaste dames die onder
leiding van Jeldou Klamer elke maandag tussen 9.30 – 10.30 de
spieren los en soepel maken.


De jongens turnen onder leiding van Marloes op
donderdagmiddag van 15.45 – 17.15, er zijn 13 beginnende Epkes!
Op vrijdag zijn de recreanten onder leiding van Marrit en Noa ook
nog steeds een groeiende groep. Momenteel zijn daar ca. 13
meiden actief, bij de pre-selectie op woensdag en vrijdag zijn dat
er nog eens tien. De grootste groep is toch wel de acro gymnasten,
daar zijn 45 sporters actief.

De volleybaldames, ook een vaste waarde binnen de club
houden ook nog steeds het hoofd boven water, al is de spoeling
erg dun met 7 dames………….

Samen met het sportbedrijf zijn we bezig om de zaal te
pimpen. In de voorjaarsvakantie zijn de muren van de zaal geverfd,
de toestelberging is opgeruimd. Aan de hand van de belijning zal
het voor iedereen erg gemakkelijk zijn om alle materialen weer op
de goede plaats te zetten.Mocht je geïnteresseerd zijn in een
proefles van één van onze disciplines, kijk dan op onze website
www.sfkdrachtstercompagnie.nl of kijk op onze facebookpagina,
mailen mag ook : info@sfkdrachtstercompagnie.nl

Ingezonden
Open boerderijdag bij de familie Lolkema (Beeststerzwaag)
Kom ‘proeven’ van het echte boerenleven, en om met eigen ogen
te zien waar melk precies vandaan komt. Op deze dag worden
ook activiteiten georganiseerd voor stoere jongens en meiden.
Kortom voor jong en oud een belevenis.
Onze boerderij aan de Beetsterweg 36
is op maandag 25 mei 2015
vrij te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur.
Helaas zijn uw huisdieren niet welkom ivm
ziekte-insleep. Wij hopen op uw begrip.

Voor de jeugd

