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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 28 april 2018:

michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"Ik sil it ris probearje,
ús wykplysje mei my wol arrestearje!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
16 maart

20 maart
9.30 uur
23 maart
20.00 uur
24 maart
20.00 oere
24 & 25 maart
14.00 en 16.00
30 maart
20.00 uur
Eind maart
3 april
20.00 uur
5 april
17.00 uur
5 april
18.30-19.15 u.
8 april
14.00 uur
11 april
Vanaf 13.30
12 april
18.30-19.15 u.
19 april
18.30-19.15 u.
19 april

Wat?
Disco:
Groep 1-4: 18.30 - 19.30 uur
Groep 5-8: vanaf 20.00 uur
Koffiemorgen: paasstukje
maken olv Appie Heddema.

Wie?
JAC

Fr. CPB

Klaverjassen in het clubhuis

vv. TFS

Ienakters
yn seal Aans

Mei Inoar Ien

Filmmiddei
(doarpsfilm fan 1962)

HKDK

Klaverjassen

Café Aans

Potgrondactie
Alg. ledenvergadering
De Laatste Eer (café Aans)

vv. TFS
Uitvaartvereniging
DLE

Uitgebreide broodmaaltijd
Nije Kompe

Ouderensoos

Proeven aan een muziekinstrument (Nije Kompe)

Brassband
Halleluja

ATB Toertocht
(vanuit café Aans)

Wielercomité

Knutselmiddag
in 't Gebouke

JAC

Proeven aan een muziekinstrument (Nije Kompe)

Brassband
Halleluja

Jaarvergadering en
uitstapje

Fr. C.P.B.

Proeven aan een muziekinstrument (Nije Kompe)

Brassband
Halleluja

27 april
20.00 uur
5 mei
20.30 uur
19 mei
20.30 uur
23 mei
26 mei
10 - 15 oere
23 juni
15.00 uur
23 juni
17.30 uur

Klaverjassen

Café Aans

Abba-tribute band

Café Aans

Piraten Feestavond

Café Aans

Spijkerdorp
(informatie volgt)
Rommelmerk

JAC
OHK/HKDK i.s.m.
Zorgboerderij

Kompenijster Stratenloop
voor jong en oud

Wielercomité

Wielerronde
Dr. Compagnie

Wielercomité

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

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

28 april
25 augustus
21 oktober
28 december

19 mei
15 september
16 november
17 januari

Plaatselijk Belang
_____________________________________________
Earst mar foarstelle...
Doe't ik yn jannewaris de nije doarpskrante in de luie stoel lies, gong
der fan alles troch my hinne. Ja, yn it folgjende nûmer komt myn
ferhaal. En dan sit ik noch mar krekt in PB. Mar goed der komme wy
ek wol trochhinne. Stikjes skriuwe moat ik faker mar dat is dan op
wurkgebiet en ja dit is wol oer en foar it dorp.
Sa't jimme witte wenje ik mei myn man Gjalt en soan Wilco op De
Goudberch 5 en dat is op het fuottenein. Us dochter fan 22 wennet
in Oentsjerk mei har freon, mar dat efkes ta side.
Dus alle nijs komt net op ‘t fuottenein en de winkel foar de nijtsjes is
der ek lykas net mear. Minsken fan De Kompenije mail, belje of app
efkes as der een nijtsje plak fynt! iepielindeboom@kpnmail.nl - 0647927967
Iepen dei foar ûndernimmers
As ik nei de bedriuwen en ferienings sjoch, dan is de Kompenije wol
een libben doarp. Derom….
Undernimmers fan Drachtster Kompenije, yn het foarjier fan 2019 sil
der in iepen dei plak fyne op alle bedriuwen, dus ek op jo bedriuw.
Set jo doar iepen en lit sjen wa 't jo binne en wat jo te bieden ha
foar de minsken in het doarp. Want in protte minsken witte net wat
jo bedriuw ynhâldt en sa krije minsken een gesicht bij jo bedriuw. It
is dan sa moai dat dit op jo eigen adres plak fyne sil, en dat de
ynwenners fan de Kompenije troch ‘t hiele doarp fytse kinne. Der
sille nije ynwenners wêze dy't noch noait op de Goudberch west ha
of op de Klamersreed. Bedriuwen fan de Kompenije doch mei en lit
jimme bedriuw sjen!!! Foar de ferienings in het doarp sil 2020 moai
wêze om harren te presintearjen. Dat soe dan moai kinne yn it nije
M.F.C. en sportfjilden en yn it kafee fan het doarp. Yn het kafee
soene harren de toniel feriening en kulturele kommisje en misskien

noch in pear ferenienings harren presintearje kinne. Elk kin sich dan
skrapsette om nije leden te winnen.
Jimme hearre der wêr fan.
Nieuwe wijkagent
Op 20 februari hebben we als plaatselijke belang vergaderd. Bij
aanvang hebben we kennis gemaakt met Esther Heuzinkveld de
wijkagent van ons dorp. Zij zal zich in dit nummer voorstellen.
Esther legde uit wat zij als wijkagent voor ons kan betekenen en als
PB konden wij haar vragen stellen.
De AED
Binnenkort zal ik (Iepie) de mensen weer benaderen die zich
hebben opgegeven voor het werken met de AED. Afgelopen jaar
is de herhaling cursus niet doorgegaan. Dit moet wel elk jaar
gebeuren.
De AED hangt bij de familie Pater Tsjerkebuorren 4. De familie vroeg
of de AED een andere plek kon krijgen i.v.m het spelen van hun
kleine kinderen. Er is nu afgesproken met de familie Pater dat zodra
het nieuwe MFC klaar is, de AED daar naar toe verhuisd. Er is
gekozen voor het MCF omdat daar de sportvelden ook zijn.
Mocht u zich geroepen voelen om de cursus AED te willen volgen,
meld u zich dan aan op 06-47927967
In de praktijk komt het gelukkig niet vaak voor dat de AED wordt
gebruikt.
Iepie Lindeboom (secr.).
De definitieve lijst van verenigingen staat, zoals afgesproken, op de
site. Mochten er mutaties plaats vinden, dan graag even
doorgeven
aan
onze
webbeheerder
Jan
Eijer
(jan.eijer@gmail.com)

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

Vereniging v. School- en Dorpsfeest
_____________________________________________
Dorpsfeest Drachtstercompagnie 2018
Nog maar een half jaartje en dan barst het feest los!
Kompenije giet Carribiën!
Hier en daar komen de aanmeldingen binnen.
Je kunt je nog steeds opgeven voor de verschillende onderdelen.
Toneelspelers voor de donderdagavond, teams voor het zeskamp
en de mooie wagens voor in de optocht.
 Opgave acteurs en actrices voor de donderdagavond:
Via email bij dorpsfeestdrcomp@gmail.com
 Opgave straatversiering en praalwagens:
Geert Nijboer, tel.: 341866, email: geertnijboer@outlook.com
 Opgave zeskamp: Thema: Kompenije giet Carribiën
Sietse de Jong, tel.: 342384, email: s.jong40@chello.nl
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!!!
Het bestuur Vereniging v. School – en Dorpsfeest.

Van onze wijkagent
____________________________________________
Mijn naam is Esther Heuzinkveld en ik ben sinds 2006 werkzaam bij
de politie Noord- Nederland.
Sinds 1 maart 2017 ben ik werkzaam in de functie als wijkagent van
de dorpen Rottevalle, Houtigehage, Drachtstercompagnie,
Kortehemmen en Boornbergum. Mijn functie als wijkagent is dat ik
het aanspreekpunt ben vanuit de
politie voor zaken die spelen binnen
uw wijk. Onze taak is zowel
handhavend
als
hulpverlenend
optreden. De politie werkt echter niet
als enige partij aan de veiligheid in uw
buurt, maar doet dat samen met u en
diverse instanties zoals de gemeente,
de woningbouwvereniging, Bureau
Jeugdzorg, Fier Fryslan en het
gebiedsteam.
Mocht u zaken hebben die van
belang zijn voor de wijkagent laat mij
dit dan weten. Ik ga dan samen met
u kijken wat ik voor u kan betekenen.
Zaken die niet bij de politie thuishoren,
worden doorgegeven aan de juiste
instanties.
U kunt mij bereiken via het telefoon nummer 0900-8844. Mocht ik
niet aanwezig zijn dan kunt u een telefoonnummer achterlaten
zodat ik u terug kan bellen. Of u mag mij mailen op het emailadres
esther.heuzinkveld@politie.nl
Met vriendelijke groeten,
Esther Heuzinkveld.

Dodenherdenking 4 mei 2018
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.
Graag uw aandacht:
Het draaiboek voor deze herdenking is als volgt:
19.30-9.45 uur: Verzamelen bij de Frissel. Vlaggen halfstok.
Klokgelui vanaf 19.35;
19.45 uur:
Stille Tocht naar het kerkhof. Tamboer voorop.
Jolanda van der Berg (PB) en Ruurd Verbeek lopen
met de gasten achter de tamboer, gevolgd door
de eerste groep belangstellenden;
Michèl Houwen (PB) en Sietse Wijbenga 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 deFrissel 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 organisatie, Michèl Houwen.

Uit de school geklapt
_____________________________________________

De onderwijsinspectie heeft samenwerkingsschool De Frissel in
Drachtstercompagnie beoordeeld met een ‘goed’.
Woensdag (31 januari) kreeg de school, als een van de weinige
scholen in Friesland, dit predicaat.
Op voordracht van het bestuur van PCBO Smallingerland is de
school hiervoor aangemeld. Egbert Klazenga (directeur) en zijn
team kregen op bijna alle onderdelen van het toezichtkader 2017
de lof toegezwaaid.
De mooiste feedback van de onderwijsinspectie was de
waarneming, na gesprekken met ouders en kinderen, dat kinderen
op De Frissel ,,niet gelijk, maar wel gelijkwaardig zijn”.

De samenwerkingsschool beschouwt dit als een groot compliment.
In 2016 werd De Frissel opgericht, met het samengaan van PCBO
De Wyngert en OBS De Skûle (bestuurd door OPO Furore). ,,We zijn
als bestuur buitengewoon blij en trots dat samenwerking in door
krimp bedreigde dorpen tot zo’n prachtig resultaat mag leiden.
Een compliment is ook op z’n plaats voor ouders, directie en
teamleden die in korte tijd twee denominaties hebben
samengesmeed tot deze prachtige school,”
(Ook alle medewerkers die niet op de foto staan hebben uiteraard
hun aandeel in het succes).

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 Sybren
Hartmans geen vraag aan Jonas van
der Vlugt, hij schreef: "Verras mij
maar!".
Hieronder het antwoord van Jonas:
(Op de foto Sonja en Jonas vd Vlugt).

"Wanneer gaan ons de ogen open?
Het begint bij de geboorte: een paar weken later komt al de eerste
gifspuit in onze aderen, onder het mom van het voorkomen van
ziektes. Dat hierdoor veel kinderen indirect sterven of dat dit op de
langere termijn zware schade met zich mee brengt, daar ligt de
farmaceutische industrie niet wakker van. Zij hebben hun geld
binnen.
In de vorige Barte zei de heer Hartmans dat hij stuifmeel en
insecten in de lucht zag, Nu zien we dat niet meer, maar is er
straling in de lucht. En zoals het nu lijkt komt het 5G netwerk er aan.
Dat dit zware schade aan de gezondheid toebrengt o.a. kanker,
vermindering van vruchtbaarheid, negatieve impact op
leerprocessen en op de geheugenfuncties, daar worden wij niet
over voorgelicht.
Daar komt bij dat het meeste eten wat wij tegenwoordig
binnenkrijgen vol zit met allerlei gifstoffen. Is het dan een wonder
dat veel mensen ziek worden?

Maar wat kunnen we hier aan doe?
Wel:
 Als we, en dat ben jij, deze rommel niet meer eten, dan verkoopt
de industrie het niet meer.
 Als we geen 5G willen, dan wordt het niet aangelegd.
 Als we stoppen met nodeloze injecties in onschuldige kinderen
te stoppen.
Dan: lossen de problemen vanzelf op.
Dit is hoe ik er op dit moment over denk. Hoe de jeugd erover
denkt, vraag ik aan de kinderen van Jan en Thomaske
Brandsma-Stoffelsma".

Ingezonden
_____________________________________________
Vrijdag 2 februari was er een groot feest op de Smidswei 35!
Azeb haar man Dawit kwam op Schiphol aan. In het kader van
gezinshereniging, mocht Dawit naar Nederland. Voor het zover
was, verbleef hij bij vrienden/kennissen in Addis Ababa, in Ethiopië.
Dawit is drie jaar geleden gevlucht uit Eritrea, waar je vanaf je 18de
jaar tot 40ste in militaire- of civiele dienst moet.
Deze plicht is voor mannen en vrouwen. Dit was dus de reden voor
hun vlucht. Want ook Azeb moest in dienst. Speciaal voor vrouwen
is dit een heel slechte zaak, zij zijn dan niet bepaald veilig. Dus
Azeb vluchtte ook, maar ze hadden niet genoeg geld en maar
één van beide, in dit geval Azeb, kon met de mensensmokkelaars
mee. Met de boot naar Europa. Na een lange reis in Nederland,
via Ter-Apel, het aanmeldcentrum, en vier andere centra kwam er
bericht dat er een woning beschikbaar was voor haar in Drachtstercompagnie.

Tja, en dan heb je het natuurlijk niet voor het kiezen. Ook al had
Azeb nog nooit van Drachtstercompagnie gehoord.
Azeb heeft een status, dat houdt in dat zij hier mag blijven, Dawit
krijgt die status ook.
Het Welkomsfeest.
De buren moeten ook komen op het feest, vond Azeb.
Joke Nijboer, haar goede buurvrouw, moest hen maar uitnodigen.
Nee, zei Joke, dat doen we samen!
En: alle genodigden waren er!
Aaltje van Bruggen, Sietse en
Froukje de Jong, Jeanette de Jong,
Wieke en Hennie Kats, en natuurlijk
Joke.
En een grote groep Eritrese
vrienden
uit het hele land,
Amsterdam, den Haag, Breda..
Er stond een tafel met allerlei eten
klaar, waar Azebs vrienden de
voorafgaande
dagen
het
smoordruk mee hebben gehad. De
gebruikelijke pannenkoeken, taita,
waar je het eten inrolt, ontbraken
natuurlijk niet.
En speciaal voor de Nederlanders,
op advies van Joke, ook eten
zonder pepers. Maar… wat de boer niet kent… eet hij niet!
Dus Wieke zei eerst: “Dat yt ik net, ik hoef gjin iten”
“ Net sa raar”, zei Hennie,” kinst wol gewoan meidwaan! Besykje it
mar, dat doch ik ek.” Zij kreeg steun van Jeanet : “ Dy pikepoat
laket nei dy”, dus Wieke smikkelde even later van de kippenpoot
en zei:” Dy smakket goed.”
Hennie had een stoel gevonden tussen twee Eritrese vrienden en
“sy prate mar ta.”
Alle buren gingen gesprekjes aan, soms met handen en voeten,
het was een prachtig gezicht!
Wij hopen dat Dawit en Azeb een fijne tijd hebben in
Drachtstercompagnie!

Ingezonden
_____________________________________________
Dorcas - Opbrengst collecte
Van 12 t/m 17 februari is in Drachtstercompagnie gecollecteerd
voor een gezondheidsproject in Macorococho in Mozambique.
Hier is goede gezondheidszorg niet vanzelfsprekend. Veel meisjes
worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en krijgen al jong kinderen,
terwijl hun lichaam daar nog niet klaar voor is. De familie ontvangt
de bruidsschat, een belangrijke bron van inkomsten.
Dorcas geeft hier voorlichting en traint ouders op het gebied van
hygiëne en voeding. Ook worden opleidingen en trainingen
gegeven, zodat families een eigen inkomen kunnen verdienen en
meisjes niet meer uitgehuwelijkt hoeven worden.
De opbrengst van de collecte in Dr. Compagnie was € 407,81!
Langs deze weg wil Dorcas iedereen die zich hiervoor heeft ingezet
hartelijk bedanken.
Kleding
Naast de collecte die werd georganiseerd, zijn er door heel
Nederland depots waar u kleding en schoeisel kunt inleveren. Het
dichtstbijzonde Dorcas-depot is in Rottevalle:
Paula Hoekstra/De Fintsjes 18/Tel: 525791 (graag van tevoren
bellen).
De kleding die wordt ingezameld wordt deels verkocht in één van
de Dorcas-winkels in Nederland of verkopen we aan betrouwbare
partijen met wie wij samenwerken. Ook gaat een deel van de
kleding naar Roemenië, waar het wordt verkocht t.b.v. de
projecten van Dorcas in dat land.
De opbrengsten van ingezamelde kleding zetten we in voor onze
projecten in Oost-Europa en Afrika, waarmee we werken aan
blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
Waarom? De afgelopen jaren hebben we ons steeds meer ingezet
om mensen en gemeenschappen tot bloei te laten komen.

Dit doen we onder meer door het geven van o.a. opleidingen,
trainingen en microkredieten, zodat mensen een eigen inkomen
kunnen verdienen. Dat versterkt het gevoel van eigenwaarde.
Door deze nieuwe werkwijze is het niet meer voor de hand liggend
om goederen naar de landen toe te sturen. Uiteindelijk hebben
mensen zelf een inkomen en kunnen ze daarmee spullen kopen die
passen bij wat ze nodig hebben. Voor wie deze ontwikkeling
moeilijk is, bijvoorbeeld voor ouderen of gehandicapten, zorgen we
voor sociale vangnetten. We mobiliseren anderen in de
gemeenschap om naar hen om te zien en ze te helpen. Alles lokaal
gedragen en niet van Dorcas afhankelijk.
Alhoewel de kleding niet meer naar de ontwikkelingslanden gaat,
blijft de inzameling ervan erg belangrijk voor Dorcas. Op deze
manier helpt uw kleding niet één persoon, maar draagt het op
meerdere manieren bij aan blijvende verandering in het leven van
de allerarmsten.
Wilt u meer weten over de werkwijze en/of de projecten van
Dorcas? Kijk op onze website www.dorcas.nl of neem telefonisch
contact op via 0228-595900.

Ingezonden
_____________________________________________
Eerste exemplaar wandelgids
Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt

Streekpad

Woensdag 14 februari is in het Provinciehuis in
Leeuwarden de eerste wandelgids van het
Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt.
Uit naam van de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden en stichting Wandelnet overhandigde
Joop Atsma, ambassadeur van het gebied, de nieuwe wandelgids
aan Gedeputeerde Johannes Kramer.

De wandelgids is onderdeel van het nieuw gerealiseerde
Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Het wandelpad heeft een
lengte van 165 km en voert door het kleinschalig landschap van de
Noardlike Fryske Wâlden. Een landschap van elzensingels en
houtwallen,
maar
ook
van
open
landschappen
en
natuurgebieden. De route heeft als startpunt Burgum en voert via
Feanwâldsterwâl naar de Trynwâlden. Langs de oude halepaden
bij Damwâld, de Zwagermieden en Westergeest komt het
streekpad in Kollum en Buitenpost. De route gaat langs
Veenklooster en loopt vervolgens via Rottevalle en Eastermar naar
het Nationaal Park De Alde Feanen. Via Sumar komt de wandelaar
vervolgens weer in Burgum.
De nieuwe wandelroute gaat door de vijf gemeenten, die samen
met agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden en de
provincie Fryslân middelen beschikbaar stelden voor de realisatie.
Het Streekpad wordt opgenomen in het landelijke LAW-netwerk
van de koepelorganisatie Wandelnet, die het pad liet ontwikkelen
door Jaap en Anneke Jongejan uit Boelenslaan. Een
padwerkgroep van vrijwilligers zorgde voor de markering van de
gehele route. De wandelgids bevat informatie over landschappen
en bezienswaardigheden, maar ook verhalen over ‘singelier folk’ in
de Friese Wouden. De officiële opening van het Streekpad
Noardlike Fryske Wâlden vindt in het voorjaar plaats, de gids is
beschikbaar vanaf 5 maart.

Bij de foto:
Initiatiefnemers
Jaap en Anneke
Jongejan
ontvingen
complimenten over hun inzet
van ambassadeur
Joop Atsma en
gedeputeerde
Johannes Kramer.

Ingezonden
_____________________________________________
Vrijwilligers in heel Nederland in actie voor
Vluchtelingen
Een record aantal mensen was vorig jaar
wereldwijd op de vlucht. Vaak als gevolg van natuur en
oorlogsgeweld.
Ruim 65 miljoen vluchtelingen zijn hierdoor afhankelijk van hulp van
anderen. Duizenden Nederlanders zetten zich in de week van 26
t/m/ 31 maart in voor hulp aan vluchtelingen door mee te doen
aan de collecteweek van ZOA. Ook in Drachtstercompagnie vindt
dit jaar weer de collecteweek plaats.
Dankzij de collecte en donateurs kan de christelijke organisatie ZOA
snel in actie komen om te helpen in noodsituaties , maar ook op
diverse plaatsen in de Wereld werken aan wederopbouw, zodat
mensen na een ramp weer kunnen bouwen aan hun toekomst. De
hulp van ZOA geeft mensen weer hoop, Hoop op terugkeer,
op hereniging met familie of op een nieuw bestaan.
Met onze hulp laten we ook dit jaar vluchtelingen er niet alleen
voor staan! Mogen zij ook dit jaar weer op onze steun rekenen?
Namens ZOA van harte aanbevolen!
Zanny de Boer.

Ingezonden
_____________________________________________
40 jier Folksdûnsgroep “ de Beentjes van de Vloer “
Op 8 januari heeft de volksdansgroep dit jubileum gevierd met een
etentje bij “de Stripe” in Wijnjewoude. De volksdansgroep is
opgericht door mevr. Beenen in 1978 . Ze startten met 20 leden en
ze dansten o.l.v. Wiepkje Buursma, later Wiep Nieuwenhuis. Door de
jaren heen wisselden de leden nogal, er kwamen en er gingen
leden. Nu dansen wij nog steeds en dit jaar zijn er zelfs nog 3
nieuwe leden bijgekomen en zitten nu weer op 18. Wij dansen op
de maandag-avond om de 14 dagen o.l.v. Baukje van der Meer,
van half 8 tot half 10. Er zijn 2 leden, die vanaf het begin lid zijn t.w.
Martsje de Vries en Rens Welling, deze jubilarissen werden die
avond dan ook gehuldigd en kregen een bos rozen aangeboden.
Liefke de Vries is 25 jaar bestuurslid geweest ,maar door ziekte van
haar Jan, was ze deze avond niet mee. Deze jubilaris kreeg later
die week haar bloemetje thuis gebracht. Wij hopen in 2023 ons 45jarig jubileum te vieren.

Oprop: binne der
minsken dy’t ek
graach
dûnsje
meije , der is noch
wol romte foar in
pear
nijelingen.
Dûnsjen is in soarte
fan
therapy,
jo
wurde der frolik fan ,
it ferset de sinnen
en je moatte de
holle
brûke.
Lichamelik kin it wol belêstend wêze, mar elts moat salang en
safolle mooglik yn beweging bliuwe!

Ingezonden
_____________________________________________
Keunstwurk LP2018
Op de tafel in het Gebouke staan koffie en koek klaar. Twee leden
van het project ‘Art in Woodlands’ zijn bij de zeven vrijwilligers uit
ons dorp aangeschoven. Er is al een idee voor een kunstwerk en
ook is de plaats al gekozen waar dat kunstwerk moet komen te
staan. Tijdens deze vergadering willen we kijken of het idee ook
uitvoerbaar is. We discussiëren, vergelijken en lachen wat af daar
rond de tafel. Stap voor stap met een inbreng van ieder krijgt het
idee vorm. Als laatste worden concrete afspraken gemaakt. Bv.
Hoe komen de wilgentenen naar Drachtster Compagnie? Ze
moeten minstens veertien dagen in het water liggen voordat we
kunnen gaan vlechten, waar kan dat? Publiciteit, kan er iedere
maand wat over het project in de ‘Barte’ geschreven worden?
En daarom leest u nu het eerste stukje. Als het mogelijk is plaatsen
we ook foto’s van het kunstwerk in wording. 9 maart gaan we voor
het eerst vlechten. En wat het wordt? Dat verklappen we nu nog
niet!

Henk Mulder en Jan
Nicolai oant it wurk. It
begjin is der!

De werkgroep Keunstwurk LP2018 Drachtstercompagnie.

Bedrijf in de schijnwerper
_____________________________________________

Ingezonden
_____________________________________________
Oproep aan de inwoners van Drachtstercompagnie
In de afgelopen periode is er huis-aan huis-gezocht om een nieuwe
coördinator te vinden voor de collecte van het Reumafonds.
Iemand wilde dit met liefde oppakken, maar kan dat, in verband
met een aanstaande verhuizing naar elders, maar 1 keer doen.
Naast andere dingen wil het Reumafonds graag steun gaan geven
aan het onderzoek naar genezing van de ziekte binnen een jaar
na de diagnose. Dit is niet alleen belangrijk voor de patiënten maar
ook voor de maatschappij.
Nu is mijn vraag zou iemand deze taak in maart 2019 van haar
willen overnemen? Je bent dan contactpersoon tussen
Reumafonds en collectanten. Het kost u 10-15 uur per jaar. Voor
aanmelding en nader informatie kunt u bellen met Rachel van Rijn
06 260 39 265.

Ouderensoos
We kijken terug op 2 plezierige en waardevolle bijeenkomsten.

Allereerst was er op 4 januari de Nieuwjaarsborrel –
stamppotmaaltijd.
Om half elf schoven we aan voor koffie, nadat iedereen de
anderen een gelukkig nieuwjaar had toegewenst. Er werd gezellig
gebabbeld tijdens de borrel en de stamppotten waren heerlijk, met
een mals runderlapje en een worstje.

Na het toetje gingen we de schilderijen bekijken, die in de kerkzaal
waren tentoongesteld. Gemaakt door een groepje ouderen, o.l.v.
een creatief therapeut. Het is een activiteit, aangeboden en
bekostigd door “Keunstwurk”, in het kader van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad. Ze noemen het “Tijd voor Talent”.
Vervolgens liet een groep oudere dansers zien, wat zij in datzelfde
kader in 4 lessen hadden geleerd. Beide groepen kregen applaus!
Er is nog beraad over voortzetting van het schilderen. Lijkt het u
wat, geeft u zich dan op bij Cees Conijn ( 342729) of bij een
bestuurslid.

Op 8 januari kwam de heer Bearn Bilker ons vertellen over de
Friese Nassau’s en wat zij voor ons land hebben betekend. Hij
vertelde op een humoristische manier aan de hand van brieven,
die bewaard zijn gebleven. De nadruk viel op Marijke Muoi, een
eenvoudig prinsesje uit een vorstendommetje in Midden Duitsland,
dat de stammoeder werd van ons vorstenhuis en bovendien van in
totaal 10 Europese vorstenhuizen. Een krachtige vrouw, en wij
mogen er trots op zijn, dat zij in “ons” Leeuwarden heeft gewoond
en gewerkt!
Er wachten ons nog 2 bijeenkomsten:

Op 8 maart hopen we de “Voortvarende Vrouwen” uit
Rottevalle te verwelkomen, en op 3 april sluiten we het seizoen af
met een gezamenlijke broodmaaltijd plus een verrassing!
We mochten weer 2 nieuwe leden toevoegen aan onze groep.
Maar er kan nog meer bij! Hebt u zin om eens te kijken hoe het er
bij ons aan toe gaat, kom dan gerust eens een keertje! Graag
tevoren even melden bij een der bestuursleden.
Piet Vlieg, 341075, Aize de Jong, 341556, Hielkje Jager, 341757,
Roelie Kats, 342497 en Elly van Dijk, 341517.

Fûgelwacht
____________________________________________
'Kijk daar zit een vogel!' Dat is wat we tegenwoordig veel uit de
mond van de jongere generatie horen. Wel jammer dat zij de
vogels niet bij de naam weten te noemen. Het zou zo leuk zijn dat
de jongere generatie wat meer betrokken zou zijn bij de natuur in
dit mobiele tijdperk. Kijk eens met ze door het raam naar de vogels
in de tuin en laat ze die eens tellen en opzoeken op google. Ga
eens met ze naar een vijver in de buurt en laat ze verschillende
soorten watervogels spotten. Vertel eens over de ooievaar en de
roofvogels. En niet te vergeten over onze traditie kievitseieren
zoeken. Wij als vogelwacht zitten te wachten op de jongere
generatie nestbeschermers, vogel tellers, nestkast controleurs,
noem maar op.
Al zouden we maar
een klein gedeelte
enthousiast krijgen om
dit voort te zetten. Dat
zou dan al heel mooi
zijn. Kijk eens samen
met ze op internet
naar 'beleef de lente'.
Zo beleef jij samen
met hen de natuur op
de moderne manier.
Het is zo leuk om dit samen met je kind of kleinkind te doen, en wie
weet steek je er zelf ook nog wat van op. Het gaat er ten slotte om
met zijn allen onze flora en fauna te beschermen. Jong geleerd is
oud gedaan. Zodat de volgende generatie ze ook nog ziet vliegen!
Met vriendelijke groeten,
Tjitske de Boer van der Meer,
Vogelwacht Drachtster Compagnie.

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

Sûnt 1894

Dit jier hiene wy net 2 mar 3 útfierings fan it stik “Chez Dolly”. De
twadde jûn wie folslein útferkocht en dêrom hawwe wy der in 3de
jûn by dien. En it wie in grut súkses. It wie in prachtich stik dat hiel
moai spile waard, mei komyske en minder komyske saken, in
geweldich moai dekor en prachtige klean. En de reaksjes seine
genôch: “Mei triennen yn de eagen bin ik by de generale wei
kommen, wat in prachtich stik" en “Djippe bûging foar jimme!! Wat
hawwe jim in fantastyske foarstelling delset. Eins soe ik nije wike wol
wer wolle”. No op sokke reaksjes binne wy as toanielferiening
fansels grutsk op! Dus ja lykas altyd sizze wy: As jo net west binne
dan hawwe jo seker wer wat mist!

Dan binne der op 24 maart om 20.00 yn seal Aans de ienakters. De
kofjejûn. Der wurde 3 ienakters spile. Twa troch jeugdleden en ien
troch de folwoeksenen. De jeugd spilet:
– Professor Poepke & de tsjuster formule. De spilers binne: Renske
Mud, Welmoed Vlietstra, Anke Paulusma, Marten Buisman, Emma
vd Heide, Tara Dongstra, Sjoerd Bouma & Finnie de Boer.
– Skoalleferhaal. De spilers binne: Baukje Paulusma, Jelle Bouma,
Jente Nijboer, Abby vd Mei, Ilse Postma & Kevin de Boer.

De folwoeksen spylje: Leafs, Roland. De spilers binne: Anneke vd
Veen, Geartsje vd Veen, Janneke Krans, Saida Combee, Jildou
Loopstra & Joukje Straatsma.
De stipers binne fergees op dizze jûn. En foar de rest is it 5 euro. Jo
kinne fansels ek stiper wurde en dat kostet 4 euro ien yn it jier.

Ingezonden
_____________________________________________
Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer van start! Met deze
campagne ondersteunt de Rabobank Drachten Friesland Oost het
verenigingsleven en hun activiteiten in de regio. Verenigingen en
stichtingen die de Rabo bank als huisbankier hebben en voldoen
aan de voorwaarden, kunnen zich tot en met 31 mei 2018
inschrijven voor de campagne. De
leden van de bank mogen vervolgens
tussen 15 en 30 juni vijf stemmen
uitbrengen. Doe mee en breng je club
in de stemming!
Iedereen met een bankrekening bij de
Rabobank en die ook lid is (dat ben je
dus niet automatisch met alleen een
rekening)
kan
zijn/haar
stemmen
uitbrengen
op
verenigingen
en
stichtingen in de regio. Als je vóór 1 mei
2018 lid wordt van de Rabobank mag je
nog je stemmen uitbrengen voor 2018.
Elke stem levert geld op voor de verenigingen en stichtingen die
zich hebben ingeschreven voor deze campagne.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/dfo

Wolkom
_________________________________________________________________
Op de Trilker 20 wennet no âld Kompenijster Willem Terpstra. Hy hat
yn Kollum wenne by syn broer. Oerdei helpt Willem sa no en dan
syn broer op it kantoor.

Ingezonden
_____________________________________________

Deze foto van een witte ree, is gemaakt door
Sjoukje Postma-Kunnen bij de Finnen.

Stichting Oudheidskamer
Drachtstercompagnie/HKDK
De Oudheidskamer/HKDK zoekt 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
Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl
Banknr. NL71RABO0117395064

>>> ROMMELMERK OP 26 MAAIE 2018 <<<
by de Aldheidskeamer - Fallaetswei 17 - Drachtster Kompenije

FILMMIDDEI
wa:
de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
yn gearwurking mei Mindert Kats
wat:
de doarpsfilm út 1962 mei byldmateriaal fan ús doarp
en bewenners (mei nammen derby)
wêr:
yn de unit by de Aldheidskeamer,
Fallaetswei 17, Drachtster Kompenije

wannear:
op saterdei 24 en snein 25 maart
om 14.00 en om 16.00 oere (de film duorret ûng.60 minuten)
Der is per kear plak foar ûngefear 40 besikers
tagongspriis 2 euro p.p. inkl. kofje/tee
Ynfo: hkdk@hotmail.nl / Tseard Jager 06.51042692

Kulturele Kommisje
_____________________________________________

foar in âlderwetsk gesellige jûn op freed 13 april
om 20.00 oere yn seal Aans
Aldewei 14 yn Drachtster Kompenije
De jûn wurdt fersoarge troch Hymphampteater mei sketskes
oer werkenbare situaasjes, musyk mei sang en typkes...
dy’t ús somstiden in spegel foarhâlde...

Efkes lekker der út, wille meitsje, skuodzje fan it laitsjen!
Wier, it is in oanslach op jo búkspieren!
Jo komme dochs ek?
Foar de kofje net eamelje... Dêrom is in bakje kofje by de
lytste bijdrage fan € 7,50 ynbegrepen.

Ut namme fan Pleatslik Belang Drachtster Kompenije, de
kulturele kommisje besteande út: Sietze, Anny, Maeike en Hiltsje.

Wielercomité Drachtstercompagnie
___________________________________________
ATB-toertocht
Op zondag 8 april organiseren we voor de 6de keer op
rij een ATB-toertocht voor beginners en gevorderden. We
vertrekken om 14.00 uur in twee groepen vanuit café Aans, onze
hoofdsponsor van dit gebeuren. Zowel dames als heren zijn van
harte welkom. De inleg is drie euro. Na afloop is er soep en een
broodje voor de deelnemers.
Stratenloop en wielerwedstrijd
Op zaterdag 23 juni a.s. organiseren we alweer voor de 15de keer
een wielerwedstrijd in Drachtstercompagnie: de “Omloop van de
Kompenije”. Dit voor de heren elite, beloften en amateurs. Bij de
vorige twee edities hadden we bekende Nederlanders als Sven
Kramer en Kjeld Nuis aan de start staan. Uiteraard hopen we dat
deze schaatskampioenen ook nu weer aan de start staan. Om
18.00 uur verwachten we minimaal 100 wielrenners voor de omloop
over de Klamersreed.
Voorafgaande aan de wielerwedstrijd organiseren we
een Kompenijster stratenloop voor jong en oud. Omdat de
traditionele stratenloop op 2de Paasdag om organisatorische
reden is komen te vervallen, hebben we als wielercomité besloten
er dit jaar een gecombineerd gebeuren van te maken. Daarmee
gaat de stratenloop niet voor de Kompenije en de trouwe lopers
verloren. Ook bij de stratenloop verwachten we minimaal 100
lopers aan de start. Medewerkers van onze sponsoren mogen gratis
aan de stratenloop deelnemen. De prijsuitreiking van de
stratenloop en de wielerwedstrijd is in café Aans, een van de
trouwe sponsoren van ons wielerevenement.
Op dit moment zijn we nog op zoek naar sponsoren
die dit gecombineerde evenement financieel gezien mogelijk
maken. Dit voor een minimaal bedrag van 50 euro. Het
programma van beide evenementen is te vinden op onze website:
www.omloopkompenije.nl
Pieter Postma.

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:

Wij zijn het jaar weer met frisse moed begonnen. De dirigent bevalt
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl
goed en onze bezetting is zo goed
als compleet, zeker nu Berend
ons op het slagwerk is komen versterken.
Dat speelt echt voor ons
Site:www.brassbandhalleluja.nl
veel gemakkelijker. Ook zijn er enige omzettingen geweest. Richtsje
Volg ons op twitter @BBhalleluja
speelt nu solo-cornet, Corine en Tija doen het prima op de repiano,
Of bel 06-13en
67 54
99
Sjoukje is de bugel gaan bespelen
Minke
is weer geheel
onbeschadigd (je weet het maar nooit in Engeland, links is daar
rechts en omgekeerd dus van nature zijn ze daar nogal
tegendraads) teruggekeerd.
Op 1 februari hadden we onze ledenvergadering en eigenlijk viel
daar alleen maar positief nieuws te melden. Leffrie had besloten
dat hij lang genoeg bestuurslid was geweest, maar hij blijft nog wel
diverse dingen doen die hij voorheen als bestuurslid ook deed. Hij
werd uiteraard heel erg bedankt voor alle energie die hij in de
activiteiten van onze band had gestoken en nog zal steken. Voor
hem kwam Ans in het bestuur, zodat het bestuur toch compleet
blijft.
Wat wel zorgen baart
is het geringe aantal
jeugdleden
dat
momenteel
in
opleiding is. Want :
wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.
Daarom
zijn
we
daarvoor
een
speciale actie gestart.

Prachtige kleurrijke
instrumenten.
Lijkt het je wat om
een stoere trombone
met een prachtige
oranje-kleur
te
bespelen ? Of een
mooie
blauwe
trompet ? Als de
Barte in kleur zou verschijnen dan zou je de instrumenten die
hierboven op de foto’s door Wolter en Alex worden bespeeld in die
felle kleuren zien.
De jeugd van enkele groepen van de school zal worden
uitgenodigd om een paar lessen te volgen waarbij ze gebruik
kunnen maken van die hippe (of is het woord nu : coole ?)
instrumenten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Maar ook de oudere jongere of jonge oudere willen we graag
uitnodigen om het eens te proberen.
We gaan deze lessen houden op donderdagavonden 5, 12 en 19
april van 18.30 – 19.15 uur in De Nije Kompe. Als u/jij het eens wilt
proberen kom dan langs, het is helemaal vrijblijvend. Meer info
nodig ?
Bel 06 53 24 01 92 (een app kan ook) of mail naar
wanderhoen@outlook.com. En alle info over onze brassband is te
vinden via www.brassbandhalleluja.nl.
Heb je vroeger ooit eens gespeeld en ben je nieuwsgierig of het je
nu nog lukt en zou je dan misschien wel weer willen beginnen ?
Kom dan ook gerust langs.
Bijna 100 jaar !!
In 2021 bestaat Halleluja 100 jaar. Daar gaan we natuurlijk veel
aandacht aan besteden. En wat zou het mooi zijn wanneer dan
het aantal (jeugd-)leden dat in opleiding is even groot zou zijn als
het aantal leden van het “grote” korps.

Korfbalvereniging T.F.S.
_____________________________
Spaar Jeugd Sponsor Munten voor KV TFS!
Dit jaar doet korfbalvereniging TFS weer
mee met de Jeugd Sponsor Actie van de
Poiesz! Wij moedigen mensen daarom aan
om hun boodschappen te doen bij Poiesz
en Jeugd Sponsor Munten te sparen voor
kv TFS. Door de munten in de koker van kv TFS te stoppen bij de
Poiesz supermarkt in Ureterp helpt u al mee!
Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden
gestopt van kv TFS, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de
actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld
wordt vervolgens gebruikt om extra activiteiten voor de jeugd te
organiseren en voor nieuw materiaal voor de vereniging.
Jeugd Sponsor Munten krijgt u gratis
bij de kassa
van alle Poiesz supermarkten. De koker voor de Jeugd Sponsor
Munten van KV TFS is te vinden bij de Poiesz supermarkt in Ureterp.
De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 12 februari t/m 8 april
2018.
Lukt het niet om de Jeugd Sponsor Munten in te
leveren bij de Poiesz in Ureterp? Dan mag u ze ook in een envelop
of plastic zakje afleveren bij de Swarte Wyk 44 (Jildou van der Vee)
of bij de Folgersterloane 58 (Annemiek van der Meulen) te
Drachtstercompagnie. Wij zorgen er dan voor dat de munten in de
koker van KV TFS terechtkomen!
Let op! Heeft u thuis nog ‘oude’ sponsormunten van
voorgaande jaren liggen? Deze mogen helaas niet meer
ingeleverd worden. Dit is namelijk niet toegestaan. Laat ze dus
maar lekker thuis liggen of gooi ze in de prullenbak. Houd de site
en facebook van kv TFS in de gaten, of check de acties van de
Poiesz zelf, want met sommige producten kunt u meerdere
sponsormunten ontvangen.
Wij hopen dat u ook meehelpt met het sparen van de
Jeugd Sponsor Munten voor kv TFS! Voor meer informatie kunt u
contact op nemen met Remko Laanstra (0618851128) of Jildou van
der Vee (0631065996),
Actiecommissie kv TFS

Voetbalvereniging T.F.S.
____________________________________________
Zoals al eerder aangegeven is de voetbalvereniging momenteel
volop in beweging. Zo zijn de veertig jeugdleden onlangs middels
sponsoring van een nieuw tenue voorzien. Dit inclusief trainingspak
en sporttas. Het vermelden waard is ook dat er in februari weer een
nieuwe groep mini-pupillen is begonnen te trainen. Dit onder
leiding van Jasmijn Reidsma. Verder zijn we in februari een
samenwerkingsverband aangegaan met Fitaal sportfysiotherapie.
Op de maandagavond is er in Drachten voor alle geblesseerde
leden een gratis sportspreekuur waarin advies wordt gegeven voor
een eventuele verdere behandeling van de in het weekend
opgelopen sportblessure. Dit alles ter voorkoming van langdurige
blessures van onze leden.
Om ook het volgend seizoen weer met drie senioren en drie
jeugdteams te kunnen starten zijn we momenteel op zoek naar
spelers die het komende seizoen onze huidige teams willen komen
versterken. Mede daarom hebben we onder de leden een
ledenwerfactie opgestart. Ieder spelend lid die één of meerdere
leden aanmeldt bij Bert Nijmeijer betaalt het daarop volgende
seizoen slechts de helft van de contributie. Lid worden van onze
voetbalvereniging kan al vanaf 5 jaar.
Ook dit jaar doen we in juni weer mee aan Rabobank Clubkas
Campagne. Leden van de Rabobank kunnen daarbij stemmen op
de v.v. T.F.S. Vorig jaar kregen we per stem 5 euro uitbetaald,
m.a.w. hoe meer stemmen des te meer geld we voor de club
verdienen. De opbrengst komt ten goede aan het jeugdvoetbal.
Via deze weg wil ik de Kompenijsters vragen in juni op onze
voetbalverenging te stemmen. Daarvoor nu alvast onze dank!
Informatie m.b.t. onze vereniging is te vinden op onze website
www.vv-tfs.nl
Pieter Postma

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Drachtstercompagnie_______________________
Hierbij nodigen we de leden van uitvaartvereniging “De Laatste
Eer“ te Drachtstercompagnie uit voor de algemene
ledenvergadering op dinsdag 3 april a.s. in Café Aans.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Verslag van de kascommissie (Jaap Veenstra en Dukke Terpstra).
Benoeming nieuw kascommissielid.
7. Vaststellen prijslijst 2018-2019
8. Mededelingen
9. Bestuursverkiezing: geen
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Gastspreker ………………….
13. Sluiting
Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze
website www.dledrachtstercompagnie.nl
Namens het bestuur, Pieter Postma.
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.

______________
Welmoed Vlietstra,
Skutslûs 16,
12 jier sit op de Frissel
 Mei wa wennest hjirre?
Mei heit en mem en myn
broer Jouke ( 13 jier).
 Wat is dyn leafste fak?
Gym en handvaardigheid.
Dêr bin ik wol goed yn.
 Ha jimme ek hûsdieren?
Ja, Puck de hûn, in kat
Rakker en goudfisken.
 Wat binne dyn hobby’s?
Trampolinespringe, wat ôfprate mei freondinnen, bûten boartsje,
hynderryde, dat doch ik elke woansdei, lêze, ik lês no in spannende
reeks oer katten.
 Wer hast in hekel oan?
Rúzje meitsje.
 Bist ek ferliefd?
Nee, wolris west mar no net mear.

 Hoe sjocht dyn takomst der út?
Ik gean straks nei TTO-VWO op it Liudger
 En letter?
Dan wol ik graach goed fertsjinje mei wurk dat ik leuk fyn, in vriend
en in hûs.
 En ast de baas wiest: wat soest dan feroarje?
Gjin miljeufersmoarging mear en dat iederien in hûs hat
 Wat moat der feroarje by ûs yn it doarp?
Myn broer wol sa graach de crossbaan hâlde!
 Ast in miljoen hiest dan:
Soe ik it oan famylje en goede doelen jaan. En in Hottub by ûs yn
de tún.

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

18 maart

9.30 uur

Mevr. Oppewal, Drachten

25 maart

9.30 uur

Mw. Fr. WesselingSchilstra, De Tike

Fryske tsjinst

29 maart

19.30 uur

Ds. G. Postma,
Wâlterwâld

Witte Donderdag
Heilig Avondmaal

30 maart

19.30 uur

Gotse Stienstra

Goede Vrijdag

31 maart

19.30 uur

Petra Nicolai

Stille Zaterdag

1 april

9.30 uur

Mw. Ds. Y. Riemersma –
Beintema, Heerenveen

1e Paasdag
m.m.v. Korps

8 april

9.30 uur

Dhr. G. de Kok, Groningen

8 april

19.30 uur

Gotze Stienstra

15 april

9.30 uur

gemeenteviering

22 april

9.30 uur

Mw. J. Elzinga - Bakker

29 april

9.30 uur

Mw. Ds. A.E. de JongWiersema, Tsjum

6 mei

9.30 uur

Preeklezer

10 mei

10.00 uur

Tentdienst bij
Strandheem

13 mei

10.00 uur

Tentdienst bij
Strandheem

20 mei

9.30

Mw. ds. G. den Dikken,
Drachten

Dienst van gebed
om genezing

Hemelvaartsdag

1e Pinksterdag

Alle onderstaande woorden zitten
horizontaal
diagonaal

, verticaal

of

verstopt in de puzzel.

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het
puzzelwoord.

avondmaal goede vrydag lam paaskonyn verf
chocolade haas
lente paasontbyt versiering
eierdop kruis
mandje paastak
eieren kuikens
paasei penseel

Oplossing

