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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 24 februari 2018:

michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"En?
Ha jim al goeie foarnimmens?
#Metoo!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com

Wanneer?
12 januari
18 januari
19.30 uur
Nije Kompe
21 t/m 27 jan.
Nije Kompe

Wat?
Klaverjassen
in het clubhuis
Jellie Krook (Kollum) zal het
boek: Hinke van Jap, van
Harm Lodewijk bespreken.
Nationale Gebedsweek
Dagelijks van 19.30-20.30 uur

Wie?
vv TFS
Fr. CPB

Werkgroep Gebed

Zondagavond: 18.30 start met
sobere maaltijd/Vrijdagavond:
18.30 start met sharingdiner

29 januari
1 februari
3 februari
8 februari
14.00 uur
9 februari
20.00 uur
10 februari
14 februari
19.30 uur
't Gebouke
3 maart
09.30 uur
8 maart
14.00 uur
9 maart
20.00 uur

Generale repetitie
"Chez Dolly"
Try-out "Chez Dolly"
Uitvoering "Chez Dolly"
De heer Bearn Bilker over de
Nassau’s.

Mei inoar Ien
Mei inoar Ien
Mei inoar Ien
Ouderensoos

Klaverjassen
In het clubhuis

vv TFS

Uitvoering "Chez Dolly"
Clara Rullmann met muziek,
zang en sketchjes. Op
uitnodiging van Vrouwen
van Nu.
Grote schoonmaakactie
sportcomplex

Mei inoar Ien
CPB

Zangkoor “Voortvarende
Vrouwen” uit Rottevalle

Ouderensoos

Klaverjassen
In het clubhuis

vv TFS

vv TFS

15 maart
19.30 uur

Ruurd en Lizzie Verbeek
vertellen over hun reis naar
het Verre Oosten. Mannen

20 maart
9.30 uur

Koffiemorgen: We gaan een
paasstukje maken o.l.v.
Appie Heddema.
Wielerronde
Dr. Compagnie

CPB

ook van harte welkom

23 juni

band Halleluja, met solist en jeugd

CPB
Wielercomité

Café Aans, aanvang 20.00 uur, toegang € 5,-.

van de redactie
____________________________________________
 Wij nemen geen complete jaaragenda's op in de agenda.
Meerdere data kun je beter als 'Ingezonden' kopij insturen.
 Het is wellicht raadzaam na te gaan of het wenselijk is kopij van
3, 4 maanden oud nog in te sturen....
 Geen losse vellen graag. Maak gebruik van de site!
 Graag alle kopij op tijd aanleveren als Word-document.
 Prijzen advertenties in de Barte:
De prijzen voor 1 seizoen / 5 edities(januari t/m december) zijn:
1/4 pagina: € 40
1/2 pagina: € 75

1/3 pagina: € 50
1 pagina: € 120

Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl
 Verschijningsdata De Barte:
Barte nummer

Kopij inleveren

Verschijnt

146 maart 2018
147 mei 2018
148 september 2018
149 november 2018
150 januari 2019

24 februari
28 april
25 augustus
21 oktober
28 december

17 maart
19 mei
15 september
16 november
17 januari

Plaatselijk Belang
_____________________________________________
Nieuwjaarswens.
Deze keer wil ik de nieuwjaarswens koppelen aan de krystkuier. Wat
een goed idee, wat een deelnemers, wat een mensen achter de
schermen, wat een saamhorigheid en wat een kind!! Dit gebeuren
hoort zeker bij de geschiedeniscanon van ons dorp. Wat mooi om
te ontdekken dat de bereidheid om samen iets te organiseren
groot is! Dat moeten we erin houden als dorp. Zou ook een goed
idee zijn voor de wereld waar we met zijn allen in leven.
Dat is de wens van PB voor ons allen.
Wyknammebuordsjes.
Se sitte der werop hjer,
de
ûntbrekkende
wyknammebuordsjes.
Yn totaal ha we 12
buordsjes
en
twa
peallen wer te plak set.
We hienen net altyd it
moaiste waar derby
mar ús doel wie om
foar
de
Sinteklaasyntocht it spul wer yn
oarder te hawwen. En
dat is slagge. No is it
net
sa
dat
alle
buordsjes
dy’t
ûntbrutsen wer foun binne,
nee,
we
ha
se
allegearre by meitsje
litte moatten. Dat hat
wat koste mar gelokkich hiene we hjir buurtbudget foar krigen en
dermei koenen we it moai betelje. We kinne net garandearje dat
alles no hufterproof is mar de menier fan befestichjen is sterker dan
foarhinne. Wy sjoche wol hoe it giet.

Der stiet noch wolris in peal wat skeef. Der moasten we eins nochris
nei sjen mar it is net ferbean dat in oanlizzende bewenner dit mei
oppakt. In peal rjochtsette en wat grûn oan stampe is net sa
moeilik. Hawar it liket earst mar wer kreas sa. Alhoewol ik wol sizze
moat dat by neifraach guon minsken it net opfallen wie dat de
buordsjes wer te plak sieten. No wol tinke wy! Mocht dêr ris wat
wêze mei de peallen of buordsjes dan hearre wy dat graach.
Groetnis fan Imme en Sietse ( wy hawwe it graach dien).
Intocht Sinterklaas.
Je ziet dikwijls op de aftitel rol van films of toneelstukken een hele
reeks namen waarmee men wil aangeven wie zoal aan deze
productie hebben meegewerkt. Zoiets wil ik ook hier beschrijven
alleen noem ik geen namen. Dat zou een eindeloze rij worden! Wel
vermeld ik groepen van mensen die zich ingespannen hebben om
de intocht van Sinterklaas ook dit jaar weer tot een succes te
maken.

Sinterklaas, zijn hoofdpiet en de burgemeester
Laten we beginnen met het JAC, de jeugd activiteitencommissie.
Zij plannen ver van tevoren een datum, informeren Sint en pieten,
ook de muziekpiet, regelen de zaal, vragen de mannen van het
licht en geluid, stellen de fotograaf en videoman op de hoogte,

denken aan verkeersbeveiliging, regelen het korps, zorgen dat het
paard komt opdraven, maken afspraken met de ferklaaikoer,
regelen een geblindeerd busje voor vervoer van Sint en pieten en
niet te vergeten zorgen voor de pepernoten.
Licht en geluid moeten ingesteld en weer opgeruimd worden. De
begeleiders van het paard moeten de zaak inspannen en
uitspannen. Het korps doet weer zijn best om met de muziekwagen
acte de presente te geven. En wat te denken van het aankleden
en schminken van de pieten en Sinterklaas. Vergeet ook niet het
afschminken! Tijdens dit gebeuren wordt er ook nog op
voortreffelijke wijze voor de inwendige mens gezorgd.

Blijde gezichtjes in afwachting.....
Verkeersregelaars komen opdraven, er is een speaker op de hoek
als ook de burgemeester. Hoe de pieten binnenkomen met altijd
weer andere attributen moet weer geregeld worden. School en
ouders doen hun best kinderen te voorzien van tekeningen en
petjes met namen.
En zij staan klaar om Sint te verwelkomen. Ja mensen, jullie hebben
al lang in de gaten dat er veel mensen, allemaal vrijwilligers, in het
spier zijn voor de intocht. Maar zult u zeggen dat is toch altijd zo bij
acties in het dorp. Ja natuurlijk, maar nu heb ik het even over deze

actie. En ik zal, ondanks mijn alwetendheid vast nog wat vergeten
zijn te noemen. Vergeef me, ook hier speelt leeftijd misschien een
rol. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik diep onder indruk ben van
het vele, vele werk wat verzet wordt voor de intocht van Sint met
zijn pieten en spreek mijn grote waardering aan alle vrijwilligers
hiervoor uit!
Adiòs, vanuit España, Sinterklaas.
Voortgang MFC.
In december heeft de MFC groep samen met dhr. Hokken van de
gemeente nog een keer het convenant doorgesproken voor het
MFC. Een convenant is een principe-akkoord tussen gemeente en
dorp waarin staat beschreven wat we beogen met het MFC in
Drachtstercompagnie. Een convenant hoort bij de reguliere
procedure bij dit soort grote werken. Wanneer dit convenant
ondertekend is door alle partijen kunnen er vervolgstappen gezet
worden. Ondertekening zal plaatsvinden in januari 2018.
Ondertekening zal gedaan worden door gemeente, schoolbestuur
en vertegenwoordigers uit ons dorp van sport en plaatselijk belang.
Partijen hebben nog steeds als doel dat realisatie van MFC in 2020
zal plaatsvinden.
Keunstwurk.
De oproep op de ledenvergadering als dorp mee te doen aan het
project “Art in Woodlands” heeft resultaat gehad. Zeven personen
hebben zich in eerste instantie bereid verklaard mee te helpen aan
dit project. Dit project beoogt de samenhang met Culturele
Hoofdstad 2018 in een kunstontwerp in het dorp vorm te geven. Het
is de bedoeling dat er een soort kunstwerk gemaakt wordt van
natuurlijk materiaal wat op een zichtlocatie in het dorp komt te
staan. Het kunstobject zal enkele maanden te zien zijn. Het idee is
geboren bij de “Noordelijk Fryske Wâlden” en is door de gemeente
Smallingerland over genomen. Zij hebben ook de financiële
middelen hiervoor gevonden. Op zaterdag 13 januari zal van 10.0013.00 uur in ’t Bynt in Boornbergum een workshop gegeven worden
voor de deelnemers. Alles onder begeleiding van een kunstenaar.
Secr, PB. Sietse Wijbenga.

Ingezonden
Einde verhaal.
Zowel letterlijk als figuurlijk. Dit schrijven in de Barte is het laatste van
mij als secretaris van PB. Op 19 december heb ik het besluit
genomen het bestuur van Plaatselijk Belang met onmiddellijke
ingang te verlaten. Ik kreeg steeds meer het gevoel dat mijn
houdbaarheidsdatum binnen PB bestuur ruimschoots overschreden
was. Met mijn vertrek hoop ik dat er ruimte komt voor een betere
verhouding binnen het bestuur. Het is niet met trots dat ik dit
meedeel.
Mijn opvolger staat klaar: mevr. Iepie Lindeboom. Met haar zal ik
zorgen voor een warme overdracht.
Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen dat ik 4 ½ jaar deze
klus voor het dorp mocht doen.
Allen van harte gegroet, Sietse Wijbenga, voormalig secretaris PB

Plaatselijk Belang
_____________________________________________
Toen Sietse in 2013 aantrad als secretaris van Plaatselijk Belang gaf
hij vrij vlot aan dat hij geen tweede termijn achter zijn eerste termijn
aan zou plakken. Jammer natuurlijk, maar wel begrijpelijk. Het was
nl. niet alleen het bestuur van PB waar Sietse zich voor inzette, maar
hij bekleedde meerdere bestuursfuncties en vrijwilligerswerkzaamheden. Sietse maakte hem nergens van af, dus ook het
secretaris-zijn van PB deed hij vol overtuiging. Wij, de andere
bestuursleden, hebben het notuleren tijdens de vergaderingen niet
altijd gemakkelijk voor hem gemaakt. Er werd nogal eens een
zijweg genomen bij een onderwerp (Sietse kon er trouwens zelf ook
wat van: praten kon hij 'als een echte schoolmeester). Hij heeft
zich er altijd met verve doorheen geslagen en zoals ons allen
bekend schreef hij jaarlijks de mooiste jaarverslagen. Met een
kwinkslag en vaak her en der tweetalig. Sietse, bedankt hiervoor.

Ook was hij naast secretaris het aanspreekpunt voor Doarpswurk en
de Himmeldei en was hij o.a. contactpersoon voor de Culturele
commissie, de Skieding en de Federatie Dorpshuizen. Veel tijd stak
Sietse de laatste tijd in het MFC en dat blijft hij gelukkig ook doen.
Ook zal hij het WoodlandArt-project blijven begeleiden.
Nu is het dan zover. Sietse stopt bij PB. Na een warmloopperiode
van Iepie en de officiële beëdiging van haar zal hij al zijn taken aan
haar overdragen en daar waar nodig blijven steunen om deze
taken goed op de rit te krijgen. Dat is namelijk niet zomaar wat.
Sietse, bedankt namens alle inwoners van Drachtster Compagnie
en we hopen de komende tijd nog een beroep op je te kunnen
doen, want jouw kennis van zaken mag niet verloren gaan!
Het bestuur.

Plaatselijk Belang
_____________________________________________
Beste dorpsgenoten, zoals afgesproken op de ledenvergadering
van PB hieronder de voorlopige lijst van verenigingen en
organisaties. Wilt u de lijst nog even nakijken en eventuele mutaties
doorgeven aan Michèl (michelhouwen@outlook.com).
Na controle zetten we de volledige lijst op de site. PB is erg gebaat
bij een volledige lijst!
Alvast bedankt voor jullie medewerking, Michèl.

CONTACTPERSONEN VERENIGINGEN
Plaatselijk Belang

Hermien Peters / 0512-342761
pb-dekompenije@hotmail.com
(voorlopig)

School- en Dorpsfeesten

G. Nijboer/ Tsjerkebuorren 46
0512- 341866

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
www.dledrachtstercompagnie.nl
Hiltsje van der Brug-Nicolai
W. Peetswei 17/
0512-342689 of 06-10542628

Cultureel
Toneelvereniging “Meiinoar Ien”
Joukje Houkema-Straatsma/ 06-15438318
Chr. Muziekvereniging “Halleluja”
www.brassbandhalleluja.nl
Gosse de Boer/Goudberch 4
0512-341423
Blaaskapel De Kompenije A. Geerligs/ De Doese 15/0512- 301339
Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
Tseard Jager / 06-51042692
Jeugd Activiteiten Commissie
Saskia Kats/ Folgersterloane 66
06-15098328

Hulporganisaties
Doarpshelp “Ta jo tsjinst” Ytzen Drost/ 0512-341716
Chris Bosma/ 0512-342484

Natuur/milieu
Vogelwacht

L.Jelsma/ fugelw@gmail.com/0512-341926

Wildbeheer

A. van der Heide/Alde Wei 23
0512-342033

Ver. Smelne’s Singellân

Wout van Vulpen/Tsjerkebuorren 52
0512-342964 woutvanvulpen@gmail.com

De Dors(t)vlegels

C. Bosma/ Folgersterloane 60
0512-342484

Agrarische Jongeren(AJF) Sietze Postma / 06-51980539
s.postma@live.nl

Ouderen
Seniorenreisje

J. Welling/ De Feart 42 / 0512-301397

Nut en Genoegen

H. Aardema/ Fallaetswei 3/ 0512-341508

Ouderensoos Drachtstercompagnie
Secr. Elly van Dijk/ De Feart 19
0512-341517

Sport en recreatie
Club Sportief Actief

Piet Vlieg/ Trilker 17 / 0512-341075

Biljartvereniging “Krijt uw topje”
A. van der Wal/ Swarte Wyk 13
0512-342459
Dartververeniging “De Kompenije”
B. van Duinen/ 06-53186326
Gymnastiek huisvrouwen H. Jager-Veenstra/Tsjerkebuorren 29
0512-341757
LR en PV Drakorùters

Nynke Leistra/ 0512-342220
www.drakoruters.nl

Korfbalververeniging TFS

www.kvtfs.nl
Monique Postma/ 06-13104346

Manege Stal Boeken

De Feart 45/ 06-55747222
www.stalboeken.nl
E-mail: info@stalboeken.nl

Postduivenvereniging de Nachtvlieger
”De Nachtvlieger”
L. Dijkstra/ De Dammen 8/ 0512-303038
Visclub “De Fiskerswille”

Wouter Kats/ 06-18311362

Voetbalvereniging TFS

www.vv-tfs.nl / E-mail: info@vv-tfs.nl
Pieter Postma/ 0512-340423

Wandelsportvereniging “De Trochsetters” (Drachten)
M. Bijma-Arentze
it Heechfean 6/ 0512-355211
Wielercomité Drachtster Compagnie
www.omloopkompenije.nl
Pieter Postma/ Imerwyk 5/ 0512-340423
IJsclub Drachtstercompagnie
J. Veenstra-v.d.Heide
De Feart 10/ 0512-342376
Zaalsportvereniging “De Kompenije”
Alex Jansen(turnen en acrogym)
sfksecr@gmail.com / www.sfk.frl

Vrouwenverenigingen
Vrouwen van nu

G. Monderman- Huitema
Gerritswyk 7/ 0512-522577

Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
Froukje de Graaf/ it Heechfean 17
0512-342638

Daag jezelf uit en zie wat goed gaat

doe je best en wees jezelf

durf fouten te maken

en probeer het opnieuw

geniet van de kleine dingen
Gelukkig Nieuwjaar!

Voor het laatste nieuws, de agenda, foto’s, historie
of wilt u de Barte nog eens nalezen?
Bezoek dan de site van Plaatselijk Belang!
www.drachtstercompagnie.info
Wilt u zelf iets kwijt op de site? Vul dan het aanvraagformulier in
op de site of neem contact op met de webbeheerder:
jan.eijer@gmail.com

Ik geef het woord aan......
Kompenijsters opgelet! Bekijk deze rubriek in elke Barte
aandachtig, want misschien bent u wel aan de beurt om het woord
te nemen en de cirkel verbreken, is ten strengste verboden!
De bedoeling is dat hij/zij aan het eind van zijn/haar stukje iemand
het woord geeft door hem/haar een vraag te stellen.

Hij of zij moet in de daaropvolgende Barte een stukje naar eigen
inzicht schrijven, maar in ieder geval antwoord op de gestelde
vraag geven en afsluiten met het stellen van een vraag aan een
door hem/haar gekozen inwoner van Dr. Compagnie. Simpel hè?
In de vorige Barte stelde Maria Brugman de volgende vraag aan
Sybren Hartmans: "Waarom vindt hij Drachtster Compagnie zo
veranderd?"
Hieronder het antwoord van Sybren Hartmans:
Ik
ben
Sybren
Hartmans,
geboren op 30 april 1930, als
zoon van Alef Hartmans en Akke
Leijenaar. Ik heb altijd op de
Feart 27 gewoond, en zal
proberen enkele belevenissen
die plaatsgehad hebben weer
te geven.
Ik heb 5 boerderijbranden
in De Kompenije meegemaakt.
Twee aan de Feart, twee op het
Fallaet en een op de Dammen.
De eerste was van Jeen van der
Vee, neef van Grutte Steffen,
aan
de
kruising
schuin
tegenover Jan Welling. Daar
staat nu nog één lindeboom
van de twee die voor het huis stonden. Ik heb gezien dat ze de
biggen door de koeienraampjes naar buiten haalden. Dat was in
1937. Een andere was van Jan Zandberg, aan het Fallaet. Ik weet
nog dat oudste zoon Hielke de dekens door de ramen naar buiten
gooide.
Ook in 1937 werd bij ons achter de boerderij door 7 man de
wijk uitgediept. Allemaal met de schop. Het was bij ons hoog. Het
water van de achterliggende lage weilanden kon er niet goed
langs. In die tijd woonden net als nu ook ongeveer 1200 mensen in
de Kompenije. Op 2 na had iedereen zijn werk in het dorp zelf.
Iedereen redde zichzelf in de levensbehoefte.

In die tijd waren er 45 grotere en kleinere boeren langs de Feart
(soms woonden ze achteraf) die melk leverden. Ze hadden één of
meer melkbussen bij de weg staan. Ik kan nu nog alle 45 namen
daarvan opnoemen en ook de plaats waar ze woonden. Degenen
die hier meer over willen weten kan ik dit vertellen. Nu in 2017 zijn er
nog 2 die melk leveren.
Mijn vader zocht voor zijn koeien altijd naar een door hem
gewenste stier die bij een andere boer stond. Ik ging dan lopend
met de koe aan het touw er heen. In Ureterp waren dat 4
verschillende boeren. In Drachten 1, in Makkinga 1 en 1 in de buurt
van Franeker. Naar de beide laatsten gingen we met de
vrachtauto. Eén keer gingen we met paard en wagen met een koe
erin naar Jorwert. De ene dag heen, de volgende dag terug. We
sliepen in het hooi. Daar stond een stier van Algra, die verhuisd was
van Ureterp naar Jorwert. Daar is een stier uit geboren die later
naar Frankrijk is gegaan. Mijn vader had thuis ook stieren.
Verschillende daarvan zijn verkocht aan K.I.-stations. Soms naar het
buitenland: Frankrijk, Italïe en Polen. De eerste van die stieren ging
naar Arum en fokte zo goed dat de inspecteur van het Fries
Rundvee Stamboek, Yde Heeg, zijn vader naar ons stuurde om een
stier te kopen voor zijn eigen koeien in Húns.
In 1943 moesten we aardappels leveren aan de Duitsers. Ik
ging met paard en wagen vol aardappels via de Folgeralaan en
Vreewijk dwars door de hoofdstraten van Drachten naar het
tramstation voor vracht bij Bertilla. Ik kwam onderweg slechts 2
personen tegen. In de Noorderbuurt Ritske Beintema. Die hield me
staande en vroeg wie ik was. Ik zei: ‘Ik ben één van Hartmans’. Hij
zei toen: ‘O, dat kan ik ook wel zien’. In de Zuiderbuurt kwam ik nog
een fietser tegen.
Op school zat ik 5 jaar lang naast Timen van der Vee in de
schoolbank. We waren onafscheidelijk. Elke zondag gingen we
samen de landerijen in. Daar was van alles te beleven. Er was veel
meer natuur dan nu. Waar nu Van Dijk woont (aan de Feart) was
achteruit naar de Skieding ‘de Middelreed’. Daar tussen de
aardappels en de rogge vloog een patrijs op: een nest met 18
eieren! De natuur was nog paradijselijk mooi. Ik stond een keer voor
ons huis en er waren zoveel insecten, vlinders en stuifmeel in de
lucht dat ik het huis aan de overkant bijna niet meer kon zien.

We waren eens aan het nesten tellen in het ‘leechlân’, gelegen
tussen de gereformeerde kerk en de Dwarsfeart ter hoogte van
Pasveer. Daar waren zoveel vogels, vlinders en bijen en dergelijke
dat we elkaar op 5 meter afstand bijna niet zagen. We zagen
alleen een schim. ‘Nu sta ik al weer bijna op een nest’ riep Timen.
Op een zondagmiddag in de oorlog waren Timen en ik op
Trimunt, toen we een vliegtuigje zagen landen in een weiland. Eerst
hadden een paar soldaten alle koeien naar een hoek gedreven. Er
stapten 2 officieren uit die naar de bunkers gingen. Na een uur
kwamen ze terug met 4 man. We zagen hoe onder elke vleugel
van het vliegtuigje 2 soldaten gingen staan en het vliegtuigje
omdraaiden, waarna het weer opsteeg. Wij hadden nog nooit een
vliegtuig van dichtbij gezien.
Na de oorlog veranderde er veel. De landbouwvoorlichting
kwam bij de boeren langs. We moesten kunstmest gebruiken en
vergif. Dan hoefden we niet meer te wieden. De boeren moesten
goedkoop produceren. Vroeger verbouwden we ‘noorderlingen’,
een heerlijk aardappelras dat geen vergif nodig had. De
aardappels van nu zijn vatbaar voor ziektes en veel minder lekker.
De mensen van nu kunnen zich niet meer voorstellen hoe de natuur
toen was, zo veel diversiteit. Dat heb ik allemaal meegemaakt.
De natuur is nu vrijwel dood. In het water in de sloten zit ook geen
leven meer. Vroeger hadden we een echte zomer en een echte
winter. In maart lagen er vaak nog 10 centimeter dikke ijsschotsen
in de wijk. Nu hebben we geen zomer en geen winter meer.
Eigenlijk wisten de boeren zelf wel wat goed was, maar de
geleerden vonden dat we moesten veranderen. Ik heb een keer
een oude boer hierover horen zeggen: ‘In de geleerdheid zit de
verkeerdheid’. Zodoende zijn we de natuur nu kwijt.
Het lijkt wel dat we het nu allemaal zo goed hebben, maar we zijn
de aarde aan het slopen. Alles is veranderd in naam van ‘de
vooruitgang’.
In de volgende Barte geef ik het woord aan
Jonas van der Vlugt.
Waarover hij gaat schrijven is nog een verrassing!

Kulturele Kommisje

Bêste doarpsgenoaten,
Hiel moai nijs foar wa yn jannewaris 2016 net yn de gelegenheid
wie. Jannewaris 2016…?
No hear ik jo allegearre sizzen; dat is in hiel ein tobek, wie hawwe
2018 krekt te pakken! Dat kloppet, it is yndied in hiel ein tobek
mar…
jo krije opnij de kâns om yn de kunde te kommen mei it
Hymphamp teater
Ferskate typkes sille de revu wer passeare, miskien komt Sietske ek
wol wer. Foar de minsken dy’t der jannewaris 2016 net wiene;
Sietske is fan it V.V.T..
Gjin regearingspartij ofsa hjer
mar fan it ‘Veiligheid Voor
alles Team.
Wat hawwe wy doe in
âlderwetske gesellige jûn hân
mei elkoar, in oanslach op ús
búkspieren, wat hawwe wy
lake, wat in wille en fertier!
Sketskes, musyk en sang en
typkes dy’t ús sa út en troch
in spegel foarholden.

Opnij yn de Kompenije, jo krije wer de kâns,
13 april oansteande yn Seal Aans, in prachtige erfaring riker!
Nijere ynfoarmaasje folget.
Ut namme fan de Kulturele Kommisje;
Sietze, Anny, Maeike en Hiltsje.

Jeugdactiviteitencommissie
Eindelijk was het zover, Sinterklaas kwam op 25 november 2017 in
ons dorp Drachtstercompagnie. De spannende vraag was; met
welke vervoermiddel?
Nou het leek erop dat hij met de trekker kwam, maar toen deze
dichterbij was zagen we dat het
twee pieten waren, die een
wedstrijd hielden, wie het snelste
was op de trekker.
Niet zo'n grote trekker maar een
trekker voor kleiner kinderen.
Nu konden we ook zien dat
Sinterklaas op zijn vertrouwde
vervoermiddel zat: een Frysk
hynder (Fries paard).
Eindelijk aangekomen wordt hij verwelkomd
door de
burgemeester en de fanfare. Veel kinderen hadden tekeningen
gemaakt voor de Sint. De zwarte pieten hadden zakken vol met
snoepgoed meegenomen. Even
later ging de stoet met veel
vrolijke kinderen naar het café.
Daar aangekomen kon het feest
beginnen, alleen nu missen we
een
van
de
pieten
'de
verstoppiet'. Gelukkig hadden de
kinderen gauw in de gaten wáár
deze piet zich had verstopt: in
een groot cadeau .
Er is ook een nieuwe piet bij die verwelkomd wordt: het is een PIO
piet; dat is een piet in opleiding .
Het was een gezellig middag met veel pepernoten,
sinterklaasliedjes en bij afloop kregen de kinderen een kleine
verrassingen mee naar huis.
Het Jac

Ingezonden
Sponsorloop op 17 januari t.b.v. een
nieuw speeltoestel op het plein van De
Frissel.
Beste dorpsgenoten, heiten, memmen,
pakes, beppes, ooms en tantes van
kinderen van SWS De Frissel,
SWS De Frissel wil graag een nieuw
speeltoestel voor op het schoolplein.
Het oude speeltoestel werd te onveilig
en is nu grotendeels ontmanteld. Er is op dit moment te weinig
budget om een mooi toestel te kunnen kopen. Om het budget te
vergroten vindt op 17 januari 2018 ’s ochtends een sponsorloop
plaats. De sponsorloop zal plaatsvinden onder schooltijd en wordt
begeleid vanuit de schoolcommissie.
Voor groep 1 t/m 4 zal een rondje gemaakt worden op het
schoolplein, voor groep 5 t/m 8 wordt een ´rondje om de kerk´
gemaakt.
Alle kinderen hebben een inschrijfformulier mee van school
gekregen waarop donateurs een vast bedrag of een bedrag per
rondje kunnen invullen. Samen met de kinderen hopen we
natuurlijk dat u hier ook een financieel steentje wilt bijdragen. Laat
u zich ook als sponsor noteren? Toeschouwers zijn vanzelfsprekend
van harte welkom. Exacte tijden zullen dan ook nog worden
doorgegeven via de kinderen, via de (digitale) schoolnieuwsbrief,
de website van de school en op het informatiebord bij de
milieustraat.
Het opgehaalde bedrag zal volledig ten goede
komen aan het speeltoestel. We hopen van het
bedrag een mooi klimtoestel te kunnen kopen.
Alvast
hartelijk
schoolcommissie.

dank

namens

de
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Mem
Lyts wurd, yn ienfâld
Wurdt grut fan ynhâld
As trije letters klinke litte
Hoe soe in bern har mem ferjitte
Graach wolle wy jim dank sizze foar de warme omtinkens nei it
ferstjerren fan ús leave mem, beppe en âlde beppe..
Geesje van der Bij - de Boer (Gè)
Fokje en Klaas
Doede en Els
Jannie
Sake en Tiny, en alle beppesizzers en âld beppesizzer.

Ingezonden

Beste collectanten en dorpsgenoten
Hartelijk dank voor uw medewerking
aan de collecte Diabetes Fonds. De
opbrengst in Drachtster Compagnie was € 769.25
Met de opbrengst van de collecte werkt het Diabetes Fonds aan
betere behandelingen en genezing van diabetes.
Sibbelina Bosma.

Krystkuier tongersdei 21 desimber 2017
Het moest een echt
dorpsgebeuren worden
en dat werd het volgens
velen ook! Vóór 21
december hadden zich
al zo'n 50 dorpsgenoten
bereid gevonden een
onderdeel
van
het
kerstverhaal te willen
uitbeelden en op 21
december hadden zich
ruim
325
reizigers
aangemeld bij Sita en
Sietse!
Foto boven:
Eerst even inschrijven voor vertrek.
Foto rechts:
De heraut kondigt het vertrek
aan.

Wat ook zo mooi was, was de
bereidwilligheid
en
het
enthousiasme
van
de
mensen:
Spelers
nodig?
Regelt
Gauke;
Kleding?
Regelt Anny; Tenten? Zeg
maar waar en hoeveel, zei
Jan. Elektra? Geen probleem
volgens Johan; Heb je muziek
nodig? vraagt Gosse, we
komen met 20 man;

Helaas het koor bestaat niet meer, maar de ouderensoos neemt
het wel over, denkt Piet. Moet ik invallen? Geen punt, doe het met
plezier, aldus Piet. Vuurkorven? Regelt de vv. en kv. wel. Ik kan wel
een paar soldaten regelen, zei Baukje. Fantastisch Kompenije!
De reis kan beginnen.
Vanuit Bethlehem vertrokken
de reizigers op zoek naar het
koningskind
en
een
slaapplaats voor de nacht. De
eerste stop was bij een huis
waar 2 buurvrouwen stonden
te roddelen over Maria..

Even later kwamen we aan bij de
timmerwerkplaats van Jozef, die ons
zijn droom vertelde.
Via overvolle herbergen en de nodige

soldaten kwamen we aan bij
het
paleis
van
koning
Herodes.
Hij wist ook niet van een
koningskind, maar als we het
gevonden hadden wou hij het
wel graag weten.

Even verderop kwamen we de 3 wijzen uit het oosten tegen. Zij
waren ook op zoek naar het koningskind en hadden een nieuwe
ster gezien die ze volgden.
De wijzen wezen ons de weg en
na het zingen van het lied 'Dag
Ster', kwamen we aan bij een
open veld met 2 herders. Zij
konden ons helpen:

“Hier in het open veld kunnen
jullie het kind niet vinden. Maar
wij hebben wel het nieuws
gehoord!

Het was stil en donker,
midden in de nacht. Wij
pasten op de schapen. Wij
hadden
een
vuurtje
gemaakt……, de schapen
lagen te slapen……, de
sterren schenen…
Maar opeens……werd het
licht en in dat licht stond een
engel.

De engel zei:
“Wees maar niet bang want ik
vertel
jullie
een
blijde
boodschap. In Bethlehem is het
koningskind geboren, waar
jullie al zo lang op hebben
gewacht. Ga maar kijken. Jullie
zullen het kindje vinden, in
doeken gewikkeld en liggend
in een kribbe”.
Na 2 liederen van het koor
kwamen we eindelijk aan bij
de stal. "Wij zijn op weg gegaan en kloppen bij de staldeur aan".

Jozef, Maria en het Koningskind (Lieke)

Eén van de vele soldaten
die erop toe zag dat alles
volgens plan verliep.

Het spontaan geformeerde
koor in de muziekwagen.

Daar lag het koningskind lekker warm in de kribbe, omringd door
Jozef en Maria die de vele geschenken in ontvangst namen, die
kinderen van de Frissel de volgende ochtend naar de Voedselbank
brachten.
Nogmaals, iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan
dit dorpsgebeuren. Wees er trots op!
Tot over 5 jaar!
Namens Plaatselijk Belang en De Frissel, Michèl Houwen.

Ingezonden
Lichtjesavond 2017,
Ljochtsjesjûn
yn Drachtster
Kompenije
‘Wy bewarje ús leafsten
as ljocht yn ús hert’
De waarberjochten wiene
min, striemin…hurde wyn, snie
en wetter.
Ik koe sa stadichoan wol yn in
handeltsje yn glêzen potten
begjinne, safolle mei help fan
jo
allegearre
hie
ik
ynsammele. Mear as 500 potten en potsjes!
Mar ja, mei snie en wetter, hoe soe it dan komme?
Fansels de potten koene ommers ek op de side lein wurde, sa koe it
flamke út te wyn holden wurde en koe it mar raak snije!
De potten dus op de side lein oan wearskanten fan de paden op it
hôf, by de urnenmuorre en by de klokkestoel. Wy hawwe mei
kroaden yn it spier west om al dy potten te plak te krijen.
En doe’t it skimerich waard alle waksineljochtjes oanstutsen…
Wêr’t wy yn it earstoan ús betinkingen oer hiene, mei namme de
snie, ferdwûn as snie foar de sinne want wat like dat doe moai; de
potsjes mei de flikkerjende ljochtsjes yn de snie.
Fan 18.15 oere ôf begun it te rinnen, de oanwêzigen waarden
útnoege om in kearske oan te stekken ta oantinken oan de
berntsjes dy’t hinnegien wiene. Sa as de namme al seit
‘Wereldlichtjesdag’ wurde oer de hiele wrâld ta oantinken oan de
berntsjes dy’t hinnegien binne om 19.00 oere lokale tiid in kearske
oanstutsen. Der wie ek gelegenheid om in winsk op in kaartsje te
skriuwen wat letter op it hôf yn de winskbeam hongen wurde koe.

Wy hawwe mei elkoar betocht, troch nei musyk te lústerjen, stil te
wêzen, nei gedichtsjes te harkjen dy’t foardroegen binne troch
inkele bern fan De Frissel, stil te stean by it gemis fan ús leafsten…
’Wy bewarje ús leafsten as ljocht yn ús hert’
Wy binne mei elkoar
nei it hôf rûn om dêr in
‘candlebag’ mei in
waksinaljochtsje by it
grêf fan in leafste te
setten, as yn it hert
wat makke wie fan
ljochtsjes.
Dat
wie
makke
foar
de
oanwêzigen
wêrfan
harren
leafste
net
begroeven
mar
kremeard wie.
De
kaartsjes
mei
safolle winsken koene
letter
yn
de
winskbeam
hongen
wurde. De jûn waard
ôfsluten by de klokkestoel mei in gedichtsje. Der wie oan de ein yn
It Gebouke waarme poeiermolke en kofje mei wat lekkers, by de
kachel de gelegenheid om nei te
petearjen.
Sa tankber, sa yndrukwekkend om stil fan te wurden …De winsken
wurde bewarre yn in boek, dat boek is oar jier mei Ljochtsjesjûn
oanwêzich. Al dy winsken, al dy langstme… Oar jier nimme wy wer
de tiid om mei elkoar stil te wêzen en stil te stean, nimme wy de tiid
om te betinken…
‘Wy bewarje ús leafsten as ljocht yn ús hert’
Hiltsje van der Brug Uitvaartzorg wol de frijwilligers en de bern fan
De Frissel tige tank sizze foar harren bijdrage. Sûnder jimme wie dit
net mooglik west, nochris tige tank foar jimme help!
Dan wol ik graach by dizze wer in oprop dwaan om te freegjen nei
lege potten.

Wy binne der no, mei snie en wetter, wol efter kaam dat dy grutte
potten hiel maklik wiene, om’t wy de potten op side lizze koene. De
lytse potsjes wiene minder geskikt om’t se gau knappe woene.
Dus, by dizze graach de gruttere potten ynsammelje.
Jo meie se by my bringe, (de oare kant fan it spoar, Wytse Peetswei
17, De Houtigehage) by de hikke sette as by de doar. Ik wol se
fansels ek wol ophelje. Op nei de 500!
Mei waarme groetnisse foar jo allegearre,
Hiltsje van der Brug - Nicolai

Ingezonden
It ein fan in moaie kryst tradysje.
Wat wiene wy fan de Tsjerkebuorren wer wiis mei ús moaie
ferljochte beam yn it hofke. Mei de kryskuier stie hy der noch moai
ferljochte fier en rjocht op by.
Hy stiet der no al jieren mei de kryst en âld en nij en jout ús yn dizze
tsjustere tiid wat bliidens mei. Der wie wol ris wat jeugd dy’t ris wat
ljochtsjes fernielden as los draaiden mar dat wie altyd wol wer op te
lossen. Ferline jier hat er âld en nij net helle, no moast er foar de
kryst it âl ôflizze. JAMMER, JAMMER. Mar it is net oars.
Tige tank foar dygene dy’t hjir ferantwurdlik foar is.
It is gjin jonge jeugd dy’t dizze tradysje ta in ein
brocht hat. Saterdei 23 desimber moarns om
5.00 stie de beam der noch fier rjocht op en
brânden de ljochtsjes noch. Letter op de moarn
doe’t de earsten fan bed kamen wie it dien mei
de beam.
De buurtfer. fan de Tsjerkebuorren .
De boom is weer enigszins recht gezet.

Ingezonden

OPROEP HELPENDE HANDEN
Op 21 april 2018 organiseert het
Bernewurk
weer
haar
kinderkledingbeurs. Daar dit een
hele organisatie is zijn wij op zoek
naar mensen die ons kunnen
helpen bij het opbouwen op de
donderdagochtend 19 april en
vrijdag 20 april en op 21 april
nadien weer mee kunnen helpen
met het afbreken.
Vele handen maken licht werk………….
Namens het bernewurk van de prot. Kerk alvast bedankt

Ingezonden
Ferslach fan de ynspiraasjemiddei ‘Frysk Skriuwen’
tongersdei 9 novimber 2017 yn it Gebouke.
Tsien persoanen hawwe harren opjûn foar dizze workshop en hja
skowe oan ‘e tafel yn it Gebouke. Lesjouwer Piet Woudwijk, is al in
skoftsje oanwêzich, hat al wat lesmateriaal útdield en hjit ús hertlik
wolkom. En dan earst mar ris in rûntsje mei de fraach ‘wêrom
hawwe jo je opjûn foar dizze workshop?’
En dat is wol sa nijsgjirrich want eins is der gjinien antwurd gelyk.
It iis is brutsen en wy gean los.

Tsjintwurdich geane der wol safolle berjochten fia de digitale
snelwei, dêr’t wy eins allegearre oan meidogge. Je stjoere dan
bygelyks in appke oan broer of sus, heit of mem, soan of dochter
en oarsom. Of je wolle, mei in pear wurden, wat kwyt oan je bêste
freon.
It binne minsken dêr’t je yn de omgong altyd Frysk mei prate en
dan ynienen geane je oer yn Nederlânsk skriuwen. No, en soks
wolle je eins net mear oan meidwaan. It is de bedoeling om dêr
dus feroaring yn oan te bringen.

Skriuw mar

Frysk!

En, sa seit ús dosint ‘Frysk skriuwen is net sa
dreech as faak tocht wurdt. Jo witte grif
mear as jo tinke. Dat sille jo learenderwei
ek fernimme. Dizze middei is geskikt foar
wa’t it Frysk al ferstean en lêze kin en no ek
it Frysk skriuwen yn praktyk bringe wol.’

En sa geane wy dizze middei oan de slach. Earst wat
taalûnderrjocht krije en dan wat oefeningen dwaan yn de foarm
fan opdrachten. Mei-inoar in diktee meitsje. Der wurde in oantal
dikteersinnen foarlêzen en dy mei elk foar himsels opskriuwe wylst
ien fan ús dizze sin op it skoalboerd skriuwt. Oan’e hân fan de
dikteersinnen wurde de lestige staveringsûnderdielen bepraat.
Der is ek in spultsje opnommen yn it lesprogramma oer sprekwurden
yn de foarm fan in kwis. Prachtichmoai om mei-inoar mei dwaande
te wêzen.
Foar't wy it tinke kinne is de middei foarby. Wy komme tiid tekoart,
mar Piet Woudwijk sjocht net op in pear minuten en it is al healwei
fiven as it offisjele diel ôfsluten wurdt.
Wy binne it der allegearre oer iens ‘wat in noflike, nijsgjirrige en tige
learsume middei hawwe wy mei-inoar belibbe.’
Wat ús oanbelanget? It oar jier mar wer ris mei-inoar om ‘e tafel!
Wieke de Boer

Ouderensoos

In
november
hadden
we
een
voormalig
buschauffeur/reisleider op bezoek, Frits Visser, die enthousiast en
met veel humor vertelde over zijn belevenissen. Hij reisde eerst met
een vrachtwagen door heel Europa en dat voedde zijn
belangstelling voor andere landen en culturen. Dus toen hij
groepen reizigers mocht begeleiden deelde hij zijn kennis graag
met zijn gasten.

We hebben veel gelachen om de anekdotes, die hij
vertelde, want de reizigers verwachtten, dat hij al hun problemen
kon oplossen.

In december vierden we Kerst met een uitleg over hoe in de
afgelopen 2000 jaar vrijwel geheel Europa is gekerstend. In het jaar
0 vierden wij, de Friezen, 12 dagen lang uitbundige
Midwinterfeesten en heel langzaam is dat omgebogen tot ons
huidige kerstfeest. Natuurlijk werd er gezongen, met name door
een ad hoc-koortje en we luisterden naar een oude legende over
de kerstroos.

Op 4 januari hopen we op een gezellige nieuwjaarsborrelmet-stamppotmaaltijd en na het eten worden we getrakteerd op
een presentatie van een groepje dansers en een groepje schilders,
die de afgelopen maanden gewerkt hebben in het kader van “Tijd
voor Talent”.

Op 8 februari komt Bearn Bilker het tweede deel van zijn
verhaal over de Friese Nassau’s vertellen, met de nadruk op het
leven van onze “Marijke Meu”.

8 maart wordt vast een vrolijke middag, want dan treden de
“Voortvarende
vrouwen”
uit
Rottevalle
op
met
een
liedjesprogramma.

En dan besluiten we het seizoen met een gezamenlijke
broodmaaltijd op 3 april.
Het is fijn, dat we in ons dorp zo’n aardige groep ouderen hebben,
die geniet van het onderlinge contact. De programma’s zijn
natuurlijk belangrijk, maar ook de thee- en de koffiepauzes!

Helaas moesten de laatste middagen enkele leden verstek laten
gaan wegens gezondheidsredenen. We leven met hen mee.
Hebt u zin om eens een middag bij te wonen, dan bent u hartelijk
welkom!
Graag even tevoren bellen met de secretaris, 341517, Elly van Dijk.

Ingezonden
35e Winterwandeltocht in de mooie omgeving van Beetsterzwaag
Wandelsportvereniging de Trochsetters organiseert op zaterdag 20
januari 2018 de jaarlijkse winterwandeltocht. De wandelaars lopen
door een afwisselend landschap in de omgeving van
Beetsterzwaag.
Deze keer gaan de langere routes richting Terwispel, Lippenhuizen
en Gorredijk. De verschillende routes zijn geheel voorzien van pijlen.
De deelnemers krijgen ook een routebeschrijving mee.
Start vanuit het Trefpunt van Talant aan de Wissel 1 in
Beetsterzwaag. Iedereen die van wandelen houdt kan mee doen.
Er zijn verschillende afstanden.
Starttijden:
25 km tussen 9.00 uur en 10.00 uur;
15 km tussen 10.00 uur en 12.00 uur
10 en 5 km tussen 10.00 en 13.00 uur.
Het startbureau sluit om 17.00 uur.
Inlichtingen: info@trochsetters.com of www.trochsetters.com
Tel: 0512- 355211 of 515191
Start 2018 weer sportief en wandel mee met de 35e
winterwandeltocht.

Toanielferiening Mei Inoar Ien
___________________________________________
toaniel.meiinoarien@hotmail.com

Sûnt

1894

Op 3 Febrewaris en 10 Febrewaris noegje wy jimme út yn ús
nachtklup foar it stik:
CHEZ DOLLY
Skreaun troch José Frehe & Rob van Vliet en ferfryske troch Gerda
van der Wijk.
Wy binne it hiele winterskoft al dwaande mei Chez Dolly, de titel fan
ús toaniel stik.
Chez Dolly is in nachtklup en it ferhaal fertelt jim it wol en wee fan
ferskate typkes, dy’t allegear ferbûn binne oan dizze nachtklup.
It binne komyske en minder komyske saken dy’t, nei wy tinke en
hoopje, jim hielendal yn de besnijing ha sil.
Ek de muzyk is in wichtich ûnderdiel fan dizze foarstelling.
In bysûnder toanielstik wêr't wy mei in hiele protte nocht en wille
elke repetysje oan werke, sadat wy jim in prachtiche jûn besoargje
kinne en dat dat slagje sil binne wy wol fan oertsjûge, want der sitte
prachtiche rollen yn dit stik en it dekôr en de klean binne mear as it
besjen wurdich. Wy hoopje op folle sealen want dat hat dit stik
absolút fertsjinne. Dus net stinne mar hinne!
De musyk wurd fersoarche troch Murk en Friends op 3 febrewaris en
Hayfever op 10 febrewaris.
Kaarten yn de foarverkeap € 8,=/ Kaarten oan de kassa € 10,=
Kaarten yn de foarverkeap binne ôf te heljen fanôf 15 jannewaris
by:
Gauke & Annie vd Mei, Tsjerkebuorren 7, Dr. Compagnie 0512341729
Op 29 jannewaris hawwe wy de Generale foar de skoallebern en
op 28 jannewaris hawwe wy de Try-Out. Kaarten foar dizze jûn
binne € 5,=.

Ek binne wy alwer dwaande mei de kofjejûn op 24 maart 2018.
Der sille 3 stikjes opfierd wurde. Wêrûnder 2 stikjes dy’t troch de
jeugd opfierd wurde sille en 1 stikje troch de folwoeksenen.
Yn de folgjende Barte fertelle wy jo meer.

Stichting Oudheidskamer
Drachtstercompagnie
De Oudheidskamer/HKDK bestaat
inmiddels al weer 7 jaar, Het bestuur
bestaat uit een 6-tal mensen ( Appie
Heddema, Corry Keuning, Durk Veenstra, Ietie Veenstra, Marie
Bouma en Tseard Jager). Het bestuur zit nog steeds vol met ideeën
en wil deze graag ten uitvoering brengen. Daar de groep te klein is
om dit allemaal te realiseren zijn wij op zoek naar vrijwilligers. In het
verleden hebben wij al eens een beroep gedaan op diverse
mensen en deze zullen wij ook steeds weer benaderen om ons te
helpen bij de bestaande activiteiten. Om onze ideeën ten
uitvoering te brengen willen wij diverse werkgroepen in het leven
roepen. Iedereen die zich aanmeldt willen wij plaatsen in de meest
geschikte werkgroep die bij de persoon past.
Dit zijn enkele werkgroepen die wij in gedachten hebben:
-Oudheidskamer: inrichten, rondleiding, schoonmaken,
Collectiebeheer (inbreng spullen/ foto/bijhouden/ophalen)
Actiecommissie (kerstmarkt / rommelmarkt enz.)
-NL Doet
-Archief
-Genealogie
-PR Barte/Kranten
-Krantenknipsels
-Subsidies
-Nijsbrief
-Jeugdactiviteiten
-Dorpsgids
-Organiseren exposities
-Oorlog

-Oude foto's (scannen, info achterhalen, enz.)
-Bouw (onderhoud/ kleine klusjes)
-Verhalen Kompenijsters
De tijd die u hiervoor moet rekenen ligt aan de werkgroep en in
overleg is veel mogelijk.
Lijkt het u wat en draagt u de historie van Drachtster Compagnie
een warm hart toe?
meldt u zich dan aan bij Tseard Jager 06-51042692
Tevens zoekt de Oudheidskamer/HKDK oude foto's van De
Kompenije, oa. van verdwenen huizen – boerderijen –
dorpskaarten – scholen – kerken – bruggen – preamen –
boerenwerk – dorsmachine – verhalen van de wiken – zuivelfabriek
– winkels – schoolfeesten – woonwagens – tram folgerenlaan –
oorlog – verzamelingen, ed.
Gooi niet weg maar denk aan de Oudheidskamer/HKDK, misschien
vinden die het wel het bewaren waard.
Weggooien kan dan altijd nog. Weg is weg en komt nooit meer
terug.
Praat er over met familie en oud Kompenijsters. Zegt het voort. We
zijn bereid om langs te komen om eventueel een scan te maken
zodat uw foto in uw bezit blijft.
Tevens zijn wij op zoek naar spullen voor de rommelmarkt.
U kunt contact opnemen met:
T. Jager/ 06-51042692 / hkdk@hotmail.nl

Krystmerk Aldheidskeamer
Begjin desimber wie de jierlikse krystmerk by de Aldheidskeamer
oan it Fallaet. Op jûntiid like it mei de ferljochting en fjoerkoeren hiel
sfearfol. It hiele paed wie oanklaaid mei glêzen potsjes mei in
ljochtsje. De earste jûn wie it dan ek
bysûnder drok mei oanrin.
Sawol yn de tinte as yn de units wie der
útstalling fan prachtige kryststikjes yn
allegear soarten en maten, sels in âlde
slide wie prachtig opmakke. En kliïnten
fan de soarchbuorkerij hienen ek wer
harren útstalling fan selsmakke (kryst)
guod.
Yn it âlde húske wienen de keamers ek yn de krystsfear brocht en
koenen de besikers genietsje fan warme poeiermolke mei wat
lekkers derby.
Der wie sels in fotograaf (Geert Huisman) fan Wâldnet delkaam
die't foto's en in ferslachje op de webside fan Wâldnet pleatst hat:
(https:// www.waldnet.nl/wn/nieuws/57058/Kerstmarkt_in_Oudheidkamer.html).

En ús eigen doarpsfotograaf hat
fansels ek in tal prachtige foto's fan it
hiele gebeuren op de webside fan
De Kompenij pleatst.

It wie wer in hiele 'happening' wer't in
hiel tal fan frijwillichers harren foar
ynset hat, tige tank hjirfoar!

Brassband Halleluja

Info & contact:
Mail naar:
info@brassbandhalleluja.nl
Site:www.brassbandhalleluja.nl
Volg ons op twitter @BBhalleluja
Of bel 06-13 67 54 99
Info & contact:

Zaterdag 18 november hadden wij weer ons kroegconcert in zaal
naar info@brassbandhalleluja.nl
Café Aans, deze keer met de Mail
solistische
medewerking van multiinstrumentalist en zanger Folkert-Hans
Tolsma. De voormalige
Site:www.brassbandhalleluja.nl
karakteristieke boerderij, waarvan de schuur verbouwd is tot een
Volg ons op twitter @BBhalleluja
prachtige, multi-functionele zaal, met bar en podium en met nog
Of bel 06-13
67 54authentieke
99
een aantal goed bewaard gebleven
fraaie
elementen
(zo omschrijf je dat, Chris), zat helemaal vol. Ook de jeugd van de
Toneelvereniging (Jente Nijboer, Ilse Postma, Baukje Paulusma,
Abby van der Mei, Jelle Bouma, Wessel de Wagt, met hulp van
Anny en Gauke van der Mei, schmink en licht/geluid en Tseard
Jager en Trienke Reitsma, regie) had een prachtig aandeel. Ze
legden ons uit hoe logica in elkaar zit. De uitleg was zeer verrassend
en de climax kwam toen bleek dat onze dirigent geen aquarium, ja
zelfs geen enkele goudvis had. Wie er geweest is zal vast nog
grinniken om de uitleg. En natuurlijk was er een aandeel van onze
eigen jeugd, bestaande uit Richtsje, Corine, Wieke, Finnie, Tija
(allemaal : De Boer), Jardi Wester en Aaldert Kroes. We speelden,
samen met de solist, alle mogelijke muziekstijlen, van de Cha Cha
Cha tot Jan(tje) Smit. Ja, die van die brilreclame. Ons lid Eise
Huizinga werd, tot zijn grote verrassing, nog in het zonnetje gezet
omdat hij al ruim 60 jaar muzikant is, waarvan ruim 10 jaar lid van
Halleluja. Het einde was knallend en wie nog aardig wat haar op
zijn of haar hoofd heeft (zoals de schrijver van dit stukje) zal daar
uit, of uit de kleren, nog dagenlang confetti gehaald hebben. Ook
na het concert bleef het nog heel lang erg gezellig.
Bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas waren we natuurlijk ook weer
present. En ja, wij krijgen ook altijd weer pepernoten en ander
lekkers, er is altijd wel een zwarte Piet die daar voor zorgt.

En dat stellen wij zeer op prijs. En na afloop heerlijke koffie of wat
sterkers, dat valt er altijd goed in, zeker wanneer het koud is.
Op 21 december hebben wij ons kunnen laten horen bij de
Krystkuier, een prachtig gebeuren. Het dorp kreeg de Bijbelse
naam Bethlehem, er was een echte heraut van de keizer en er was
een prachtige route uitgezet met gidsen. Het was wel koud voor
ons omdat we stil zaten, maar als je
meer kleren had aangetrokken dan
zomersokjes en een spijkerbroek met
gaten (wie was dat ook al weer …..)
of zo nu en dan de sleigh bells mocht
bespelen dan was het prima te doen.
En ook Minke de Boer, die we tijdelijk
aan Engeland hebben uitgeleend,
kon weer haar partij meeblazen en
dat was direct te merken.
De eerste voorbereidingen voor het grote Dorpsfeest hebben we
inmiddels ook getroffen. Verder verklappen we nog niets, want dan
zou de aardigheid er al af zijn. Meestal heb je bij de
voorbereidingen minstens zo veel plezier als bij de uiteindelijke
uitvoering.

Turftraperke_________________________________
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Strijkservice
Strijken vervelend of gewoon geen tijd?
Bel Pietsje, die doet het met alle plezier!
Telefoon: 341314

Voetbalvereniging T.F.S.
____________________________________________
Als we terugkijken naar het jaar 2017 dan kunnen we zeggen dat er
nogal het een en ander veranderd is binnen de voetbalvereniging.
Van één seniorenteam zijn we in de afgelopen zomer naar drie
seniorenteams gegaan. Dit inclusief een damesteam. Wat betreft
de jeugd was het de Sv Houtigehage die in september de stekker
uit de samenwerking trok. Daardoor moesten we op eigen benen
verder. Qua organisatie betekende dit ook een hele verandering.
Zo is het clubhuis nu elke zaterdagmiddag geopend, m.a.w. er
moet steeds vaker een beroep op onze vrijwilligers en spelers
worden gedaan om clubhuisdienst te draaien. Ook moest er voor
de jeugd een nieuw clubtenue komen. Al met al, door deze
positieve ontwikkeling is de voetbalvereniging momenteel een
dorpsclub welke volop in beweging is.
In dat kader is het mooi te kunnen melden dat onze jeugd bij de
start van de voorjaarsreeks in een compleet nieuw tenue op het
veld zal staan. De sponsorcommissie heeft er namelijk voor gezorgd
dat onze 40 jeugdleden straks over een compleet nieuw tenue,
een trainingspak en een sporttas beschikken. Met uitzondering van
de sokken blijven deze materialen eigendom van de vereniging,
m.a.w. bij het eventueel beëindigen van het lidmaatschap moeten
deze materialen weer worden ingeleverd. De sponsoren van dit
alles zijn: Meja bouw, Stienstra jachtschilderwerken, gevelrenovatie
Postma & Nijboer, vleesbedrijf de Vries en Veenstra
internetdiensten. Uiteraard gaat onze dank uit aan deze
Kompenijster sponsoren!
Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 5 jaar. Meisjes
zijn ook van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich op de Pream
4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 06-12112554.
Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website
www.vv-tfs.nl
Pieter Postma.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Drachtstercompagnie_______________________
Op vrijdag 24 november jl. organiseerde de uitvaartvereniging voor
het eerst in zijn 105-jarig bestaan een lezing met als gastspreker
Peter Karstkarel. Peter is bekend als schrijver van het boek “Dag,
mijn lieve moeder”. Voor de 30 aanwezigen werd het een boeiend
verhaal waarbij diverse monumentale grafmonumenten op
beeldscherm werden getoond. In de pauze konden de
aanwezigen het genoemde boek kopen. Uiteindelijk was er geen
boek meer te koop……..
Onze ledenwerfactie met Twenthe uitvaartverzekering is u wellicht
niet onopgemerkt gebleven. Eind 2018 hopen we de huis aan huis
actie te hebben afgerond. Daarna gaat men de leden buiten ons
dorp benaderen. Let op, alles is geheel vrijblijvend.
Ter voorkoming van gladde paden op ons kerkhof wordt er
regelmatig zand op de paden gestrooid. Tot op heden zijn we
tevreden met het resultaat. Suggesties van uw kant zijn echter van
harte welkom.
Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze
website www.dledrachtstercompagnie.nl
Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Uitvaartverzorgsters: Hiltsje van der Brug (tel. 06-10542628) en
Hinke van der Meulen-Heidinga (tel. 0512-356901)
Beide zijn dag en nacht bereikbaar.

Namens het bestuur, Pieter Postma.

______________
Tara Dongstra,
12 jaar,
Tsjerkebuorren 31
Tara gaat naar de HAVO
op het Liudger.


Met wie woon je hier?

Met papa en mama, twee zusje, Nika
( 7 jaar) en Levina ( 9 jaar) en mijn
broertje Trent ( 5 jaar)


Wat is je mooiste vak?

Beeldende vakken, omdat dat niet echt
met boeken te maken heeft. Dus
knutselen en tekenen.


Hebben jullie ook huisdieren?

Ja, een hamster en twee kippen.


Wat eet je het liefst?

Lasagne


Wat zijn je hobby’s?

Korfbal en zwemmen.


Waar heb je een hekel aan?

Mensen die onaardig doen of alles beter weten.



Ben je ook verliefd?

Nee.


Waar heb je om gelachen?

Er was een grap met Finnie. Als zij iets deed wat niet zo leuk was, zei
ik: “ Dan mag je niet op mijn feestje komen” en….toen deed zij dat
terug!


Hoe denk jij dat je leven er over 10 jaar uitziet?

Dan hoop ik dat ik een goede baan heb als juf en een mooi huis!


Stel jij bent minister-president, wat zou je dan veranderen in
ons land?

Huizen bouwen en de huren voor arme mensen omlaag.


Wat zou je willen veranderen in de wereld?

Dan zou ik Trump geen president meer laten zijn, het is een beetje
rare man, hij zegt dingen die hij niet waar kan maken.


Stel jij wordt miljonair, wat ga je met zoveel geld doen?

Een groot huis, een mooie auto en geld naar arme mensen.
Wil jij ook wel eens de hoofdrol spelen in deze rubriek?
Meld je aan bij Dyke, De Dammen 8.

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’
Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten:
coördinatoren:
Ietzen Drost
tel: 0512-341716
Chris Bosma
tel: 0512-342484

Agenda PKN Drachtstercompagnie
____________________________________________________________
Datum

Tijd

Voorganger

Bijzonderheden

14 jan

9.30
uur

Ds. J. A. Bosgra v.d.
Veen

Afscheidsdienst

21 jan

9.30
uur

Mw. M.Y.v.d.WeijdeJong

28 jan

9.30
uur

Mw. I. Baron,
Bakkeveen

4 febr

9.30
uur

Mw. ds. G. den
Dikken, Drachten

11 febr

9.30
uur

Gemeenteviering

18 febr

9.30
uur

Ds. R.H. Veldman,
Beilen

1e lijdenszondag

18 febr

19.30
uur

Gotse Stiensta

Taizéviering mwv
Taizékoor Drachten

25 febr

9.30
uur

Mw. N. Veldman,
Beilen

4 maart

9.30
uur

Ds. G. Röben, Heerde

4 maart

Henk Bijma

11
maart

19.30
uur
9.30
uur

18
maart

9.30
uur

Mevr. Oppewal,
Drachten

Kerk-SchoolGezinsdienst

Heilig Avondmaal

Wereldgebedsdagviering

