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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 25 augustus 2018:

michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"Moatte wy die swannen
earst ek byfuorje?
De mais giet noch wol efkes duorje!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
18 mei
19.00 uur
19 mei
20.30 uur
23 mei
26 mei
10 - 15 oere
31 mei
3 juni
15.00 uur
9 juni
14.00 uur
15 juni
13.00-17.00 u.
23 juni
15.00 uur
23 juni
18.00 uur

Wat?
Veteranentoernooi

Wie?
vv. TFS

Piraten Feestavond

Café Aans

Spijkerdorp
(informatie volgt)
Rommelmerk
(Fallaetswei 17)

JAC

Seniorenreis
Concert paviljoen De Leyen
(3 brassbands m.m.v. Folkert
Hans Tolsma)
Afsluiting seizoen jeugd/
senioren met bubbelvoetbal

OHK/HKDK
Reiscommissie
senioren
Halleluja

vv. TFS

Open Dag

Zorgboerderij
It Fallaet

Kompenijster Stratenloop
jeugd en senioren (3,6,9 km)

Wielercomité

Wielerronde 'De omloop
van de Kompenije'.

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

148 september 2018
149 november 2018
150 januari 2019

25 augustus
21 oktober
28 december

15 september
16 november
17 januari

van de redactie
____________________________________________
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kopij.
Vanzelfsprekend wordt religieus en politiek getinte kopij niet
geplaatst, alsmede kopij die kwetsend is.
Het kan natuurlijk voorkomen dat de redactie kopij plaatst waar het
niet mee eens is, maar dat is geen reden de kopij niet te plaatsen.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed . De redactie vindt het
jammer als mensen zich niet kunnen vinden in de strekking van
sommige kopij, maar indien kopij voldoet aan bovenstaande kan en
wil de redactie de kopij niet weigeren. Wel kan er voorafgaande
aan plaatsing overleg plaatsvinden tussen redactie en degene die
de kopij inzendt. Het gaat er vaak niet om wát je schrijft, maar hóe je
het schrijft.
U kunt ook een ingezonden stuk plaatsen, mocht u het niet eens zijn
met de inhoud of strekking van bepaalde kopij, en de andere kant
van de zaak bekijken. De lezer kan dan zelf een standpunt innemen.
De redactie(Michèl Houwen).

Plaatselijk Belang
_____________________________________________
De definitieve lijst van verenigingen staat, zoals afgesproken, op de
site. Mochten er mutaties plaatsvinden, dan graag even doorgeven
aan onze webbeheerder Jan Eijer (jan.eijer@gmail.com)
Hieronder een selectie uit de stortvloed aan informatie die op het
bestuur afkomt. Wij hebben afgesproken dat we niet overal bij
kunnen zijn en daarom een keus moeten maken. Wat is belangrijk
voor ons dorp en wie gaat er naar toe?
Zo is een delegatie van het bestuur - we hebben afgesproken in
ieder geval met z'n tweeën te gaan- aanwezig geweest bij een
bijeenkomst over Zorgzame dorpen en de presentatie van de
nieuwe wijkatlas.
Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen
Doel van de bijeenkomst was om kennis te delen, ervaringen uit te
wisselen, van elkaar te leren en elkaar vooral ook te inspireren!
Seniorenwoningen, een lokale huisartsenpraktijk of een buurtrooster
om boodschappen te halen voor de buurvrouw die net uit het
ziekenhuis is. De zorg verandert en daar geven dorpen antwoord op
met uiteenlopende zorginitiatieven. Op die manier kunnen ouderen
en kwetsbare bewoners langer in hun eigen dorp, in hun vertrouwde
omgeving blijven…
Wijkatlas
Ongeveer de helft van de inwoners van Smallingerland heeft een
vragenlijst ingevuld, zodat het weer gelukt is een nieuwe wijkatlas te
maken. In de wijkatlas, die om de 2 jaar verschijnt, worden de
ontwikkelingen in de wijken, buurten en dorpen(digitaal) zichtbaar
gemaakt. Het is een naslagwerk met daarin de sterke en zwakke
punten van bijvoorbeeld ons dorp. Zo komen o.a. de voorzieningen,
de veiligheid en het woonklimaat aan de orde.
De wijkatlas is o.a. bedoeld voor de gemeente en de besturen van
Plaatselijk Belang. In de volgende Barte meer informatie.

Wijkagent
In de vorige Barte heeft onze wijkagent Esther Heuzinkveld zich
voorgesteld. Wij hebben haar gevraagd of zij elke keer wat in de
Barte wil schrijven. Dat wil ze graag doen, maar vraagt daarbij ook
onze hulp. Heeft u een onderwerp waarover zij kan schrijven? Laat
het ons weten of mail naar esther.heuzinkveld@politie.nl

In deze Barte haar eerste bijdrage. Zij informeert ons wat wij
kunnen doen bij het constateren van vandalisme.
Himmeldei
Deze jaarlijkse schoonmaakdag door kinderen van de bovenbouw
van de Frissel werd altijd georganiseerd door óf Plaatselijk Belang, óf
de Fûgelwacht. Vanaf heden doen Sietse en Michèl het. De
kinderen van groep 8 hebben weer hun best gedaan, maar gezien
het aantal kinderen (19) konden we niet alle wegen schoonmaken.
Ook mogen de kinderen i.v.m. de veiligheid niet meer in
aanhangwagens zitten. Vanaf nu gaat alles lopend! Wat dit jaar wel
opviel was het gebrek aan voldoende begeleiders. Nooit was het
een probleem, dit jaar wel.....
Desondanks willen wij Aan Spinder, Jan de Boer, Lieuwe Dijkstra en
Klaas Weening heel hartelijk danken voor hun inzet.
AED
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.
Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Voor de
vrijwilligers gaat er het e.e.a. veranderen. Binnenkort volgt meer
informatie. Het apparaat blijft voorlopig op dezelfde plek hangen
aan de Tsjerkebuorren.
Vrijwilligers
De jaarlijkse vrijwilligersavond is vastgesteld op 23 november. U krijgt
nog bericht.
Voorjaarsledenvergadering
Na de pauze was er ruimte voor werkgroepen om zich te
presenteren: terugblik op 2017, plannen voor 2018 en de financiën.
De Kulturele Kommisje en de HKDK maakten daar gebruik van. Dank
daarvoor! Helaas waren de JAC en het MFC verhinderd. Hieronder
het verslag van het MFC.

Dorpen laat zich horen en zien
De dorpen in Smallingerland zijn een beetje boos. Ze vinden dat de
gemeente te veel oog heeft voor Drachten en te weinig voor de
pareltjes rondom de hoofdplaats. En daarom laten de dorpen de
komende dagen van zich horen. Volgende week hijsen ze de
vlaggen van de dorpen op het plein voor het gemeentehuis in
Drachten. Op vrijdag 25 mei hangen alle vlaggen langs de
Drachtstervaart, tijdens de start van de Turfrace.

Michèl Houwen, 2e secretaris.
Multifunctioneelcentrum
Zoals gemeld was de werkgroep MFC vehinderd
ledenvergadering van PB. Hieronder hun verslag.
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Het is geruime tijd stil geweest rond de ontwikkelingen van het MFC.
Te stil wat ons betreft. Het bleek dat dhr. Hokken, onze man op het
gemeentehuis, helaas langdurig ziek is geweest. Meer dan twee
maanden is hij uit de running geweest. Dit betekende voor ons dat
de geplande ondertekening van het “Convenant” niet in januari
plaats heeft kunnen vinden. Inmiddels zijn de contacten weer
opgepakt en is besloten de ondertekening van het “Convenant” in
de maand mei te organiseren.
De ondertekening zal breed gebeuren, daarmee bedoelen we dat
zoveel mogelijk betrokken partijen hun handtekening zetten.
Plaatselijk Belang; TFS bestaande uit voetbal, korfbal en acro;

Onderwijs en de gemeente Smallingerland worden hiervoor
uitgenodigd.
Met het ondertekenen van het “Convenant” kunnen andere
procedures gestart worden. Het proces rond Ruimtelijke ordening
kan beginnen. Het samenstellen van programma van eisen kan aan
de orde komen. Het benoemen van een extern begeleider en het
kiezen van een architect zal in de zomermaanden zijn beslag
moeten krijgen.
Het moge duidelijk zijn dat de plannen rond MFC springlevend zijn.
We zijn opgenomen in het “Beleidsplan” van de gemeente en er is
geld voor het MFC gereserveerd. We gaan nog steeds uit van
realisatie in 2020.
Namens de MFC groep, Sietse Wijbenga.
Hendrik Louwsma, Pieter Postma, Arjen Jansma, Gerard van der
Veen.

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

Van onze wijkagent
____________________________________________
Er is mij gevraagd om in iedere uitgave van “De Barte” een stukje te
schrijven over een bepaald onderwerp. In deze Barte wil ik wat
informatie geven over wat u kunt doen bij het constateren van
baldadigheid, vandalisme of vernielingen.

In ieder geval wil ik vragen om
iedere vorm van baldadigheid,
vernieling of vandalisme te melden
bij de politie. Als deze informatie niet
gemeld wordt dan heeft de politie
geen duidelijk beeld van wat er
speelt in de wijk. Als bijvoorbeeld
blijkt dat er op bepaalde dagen of
tijdstippen steeds ongeregeldheden
zijn dan kan de politie hier controles
of toezicht op inzetten.
Op het moment dat u getuige bent
van een strafbaar feit kunt u direct
bellen met de meldkamer van de
politie op telefoonnummer 09008844, bij spoed of heterdaad 112. Als er een eenheid vrij is zal deze
worden aangestuurd door de meldkamer. Het kan natuurlijk zijn dat
er geen eenheid vrij is en er geen auto wordt aangestuurd. Bij een
levensbedreigende situatie wordt er altijd een eenheid aangestuurd
desnoods vanuit een andere eenheid.
Als de politie niet direct kan komen kunt u toch iets doen. U kunt
gegevens noteren van de personen die u ziet. Denk aan het
signalement opschrijven van de personen of vervoersmiddelen
waarmee ze zijn. Probeer zoveel mogelijk specifieke kenmerken te
noteren van de personen en of vervoersmiddelen. U kunt dit dan op
een later tijdstip aan de politie of wijkagent doorgeven. Dit kan ook
via onderstaand email adres. Ik kan dan op basis van die informatie
de mogelijke daders achterhalen. Dan kan er altijd worden gekeken
of er een aangifte of melding wordt gedaan. Bij een aangifte wordt
er aan justitie om een strafvervolging gevraagd en daarbij wordt er
ook gekeken naar het vergoeden van de schade. Bij een melding
worden de gegevens vastgelegd in het systeem, en kan er een
gesprek met de wijkagent worden verwacht en ook dan is het
vergoeden van de schade een onderdeel van het gesprek.
Wilt u informatie kwijt dan hoor ik dat graag via email adres
esther.heuzinkveld@politie.nl

Dodenherdenking 2018
______________________________________________
Hieronder het gedicht dat door Welmoed Vlietstra werd voorgelezen
tijdens de dodenherdenking 2018.
Een potje met vrede
Als ik op reis ga om vrede te brengen,
dan neem ik een rugzak mee.
Daar zit niks in,
alleen een potje met vrede.
Ik moet uitkijken dat het potje niet kapotvalt.
Dan ga ik op reis naar landen waar oorlog is.
Overal strooi ik wat van de vrede.
Ik ga naar voetbalstadions waar geweld is.
Ik strooi weer wat vrede.
En zo ga ik langs alle mensen om vrede te brengen.
Dan wordt de wereld vast een stuk mooier.
Alleen.... Ik ben bang dat één potje met vrede niet genoeg is.
Daarom zeg ik tegen iedereen die ook vrede wil,
maak ook zo'n potje,
neem het mee overal waar je komt.
Breng vrede!

Welmoed Vlietstra, groep 8 van
De Frissel leest het gedicht voor.

Turftraperke
____________________________________________
Mei út namme fan de bern en bernsbern wol ik jo tank sizze
foar de folle bliken fan meilibjen tidens de sikens en nei it ferstjerren
fan myn leave man, ús heit en pake
Jan de Vries
Dat Jan foar safolle minsken wat betsjutten hat,
is ús ta stipe by it ferwurkjen fan ús fertriet.
Liefke de Vries - Meijer
Drachtster Kompenije, april 2018

Turftraperke
____________________________________________

Wy wolle eltsenien tige tanksizze foar alle lokwinsken
dy’t wy krigen hawwe mei de berte fan us soan
Willem-Hans op 12 maart.
Wiebe, Magda en Willem-Hans Slofstra
De Knobben 103 De Kompenije

Turftraperke
____________________________________________
It gemis fan Wiebe sil bliuwe, mar de moaie oantinkens ek.
Wy wolle elsenien tank sizze foar de waarme
belangstelling en it meilibjen nei it ferstjerren fan

Wiebe van der Heide
It hat ús tige goed dien.
Jan
Jantsje en Gjalt
Moniek en Jouke
Cindy en René, Sophie
Drachtster Kompenije, maaie 2018

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 Jonas van der Vlugt een vraag aan de
kinderen van Jan en Thomaske Brandsma-Stoffelsma.
"Hoe denkt de jeugd over de toekomst?"
Hieronder het antwoord van Noralie
Brandsma.
Vriendschap

Hoe verschillend we als mensen ook
zijn, zijn er niet altijd nog meer
overeenkomsten
dan
verschillen?
Sommige mensen wonen op een
boerderij,
andere
in
een
wolkenkrabber.
Sommige
mensen
hebben een privéjet, anderen alleen
een roestige fiets. De één houdt van de
zomerzon, de ander kan niet wachten
tot de schaatsen weer ondergebonden kunnen worden. De één
houdt van vroeg opstaan en de ander houdt van een leuk feestje in
de avond en de volgende dag uitslapen. De één heeft blond haar
en de ander zwart, de één is klein en de ander lang, de één is
verlegen en de ander spontaan. Maar allemaal zijn we mensen, met
dromen en angsten, goede en slechte dagen. Allemaal willen we
gelukkig zijn en ons verbonden voelen met de mensen om ons heen.
De naam van TFS is zo gek nog niet, Troch Freonskip Sterk. Of je nou
in Drachtstercompagnie, in Utrecht of aan de andere kant van de
wereld woont, overal zijn leuke mensen te vinden, als je maar open
en nieuwsgierig bent naar de ander.
Dus om te reageren op de vraag van Jonas: Hoe zien jullie de
toekomst? Wij zien de toekomst vooral sámen. Mensen die je nog
niet kent (en wel kent) positief en open benaderen, focussen op de
overeenkomsten in plaats van de verschillen, en de toekomst ziet er
stralend uit! 

Voor het volgende nummer vraag ik Winand de Vries
om te vertellen over een bijzondere ontmoeting die hij
heeft gehad tijdens zijn wereldreis.

Ingezonden
_____________________________________________
OPEN DAG ZORGBOERDERIJ IT FALLAET
Op 15 juni 2018 organiseert zorgboerderij It Fallaet een open
dag! Van 13:00-17:00 uur kunt u zowel de binnen- als de
buitenkant van de zorgboerderij bezichtigen. Wij
laten u graag zien wat wij zoal doen op gebied van
wonen en dagbesteding.
Om 13:00 zal de nieuwe dagbestedingskantine
feestelijk worden geopend!
U bent van harte uitgenodigd!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.itfallaet.nl.

Ingezonden
_____________________________________________
Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek Gekraagde
Roodstaart
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische
natuur- en landschapsvereniging met bijna 800 leden waarvan een
groot deel agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoert. De
vereniging is actief in vijf gemeenten in Noordoost-Fryslân en zet zich
o.a. in voor collectief weidevogelbeheer en landschapsbeheer.

In het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer vindt
monitoring
plaats
aan
beheerde
en
onbeheerde
landschapselementen. Monitoring van soorten is van belang om
inzicht te verkrijgen of de huidige werkwijze van beheer bijdraagt
aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied. De
komende periode
vinden
in
het
werkgebied van
de
Noardlike
Fryske
Wâlden
twee
soorten
monitoring plaats:

Broedvogelmonitoring en Nestkastonderzoek naar de Gekraagde
Roodstaart. De monitoring wordt uitgevoerd door medewerkers van
onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga. De onderzoekers tellen
de broedvogels in 70 singels en wallen verspreid door het gebied
gedurende 5 ronden in de periode april-juni. Daarnaast worden in
het dykswâlengebied bij Eastermar en het elzensingelgebied tussen
Surhúzum, Stynsgea en Surhústerfean wekelijks nestkasten voor de
Gekraagde Roodstaart gecontroleerd.
Eigenaren van landschapselementen, beheerd of onbeheerd, in het
werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden kunnen de komende
periode mensen in het veld aantreffen die bezig zijn met monitoring.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit persbericht of u
hebt liever niet dat de onderzoekers uw landerijen betreden, dan
kunt u contact opnemen met de NFW via telefoonnummer 0511745200.

Ingezonden
_____________________________________________
Keunstwurk LF2018
Ik had beloofd om over de voortgang te rapporteren en daar gaan
we dan:
16 maart
Het was bitter, bitter koud toen we 16 maart de stal van de familie
Lindeboom op de Goudberch binnen liepen. Een week later dan
gepland, maar nu waren we ook tot in de puntjes voorbereid. Met
snoeischaren, handschoenen, pleisters en bovenal drie kannen
koffie moesten we deze ochtend toch heel wat kunnen presteren.
En daar stonden dan de geraamtes die Henk Mulder en Jan Nicolai
hadden gelast in al hun pracht..
We herkenden overduidelijk de zwanen, het onderwerp van ons
kunstwerk.
’Niets meer aan doen’, zeiden we tegen elkaar. ‘Dit is minimale kunst
op z’n best’. Maar ja, die wilgentenen dan die daar stil in het water
lagen te wachten om gebruikt te worden?

We verdeelden ons in twee ploegen want we wilden twee zwanen
maken. Zwanen horen bij Drachtster Compagnie, wat zie je ze vaak
in deze omgeving.

Vol enthousiasme begonnen we te vlechten onder leiding van Fokke
Veurman en Derk den Boer. De koeien keken geboeid toe en gaven
soms hun instemming door te loeien als we iets erg mooi vastgezet
hadden. En het lukte. Met voldoening keken we aan het einde van
de ochtend naar het eerste resultaat. Door en door koud knikten we
elkaar toe, we gaan de volgende weken verder.
20 april
Er is de afgelopen weken hard gewerkt. Het is weer vrijdagochtend,
nu 20 april. Vol trots staan we op een rij te kijken naar onze
kunstwerken. Want dat zijn ze zeker geworden vinden we. Heel
tevreden kijken we elkaar aan, vanochtend zijn de zwanen gereed
gekomen.
We kijken tot
dusver
terug
op een uniek
project waarin
ontspannen en
met
veel
plezier
is
samengewerkt.
Nu
is
het
wachten
op
het plaatsen van de zwanen in het land aan de Klamersreed. Eerst
moet daar mais ingezaaid worden en dan komen de zwanen
midden in het veld op twee hoge palen te staan. Dat zal vast nog
veel denkwerk en zweetdruppels gaan kosten.
In de loop van de maanden zal de mais naar de vogels toegroeien.
Dus het wordt een echt dynamisch ‘natuurlijk’ project!
Bij de weg komt een gedicht te staan dat Wieke de Boer speciaal
voor het kunstwerk heeft gemaakt.
Alle dorpen in Smallingerland doen trouwens mee en er komt een
fietsroute die u langs alle kunstwerken voert. Zeker de moeite waard
om eens te doen.
En wie weet als u dit leest staat het kunstwerk er al.
Namens de werkgroep Keunstwurk LF2018 Drachtstercompagnie,
Ria Vermeulen.

Ingezonden
_____________________________________________
Houd je van lezen? Kom erbij!
In onze boekenclub in Kompenije is plaats voor nieuwe leden.
We zijn genderneutraal…alleen moet je wel van boeken houden.
Wat lezen we? We halen onze boeken meestal uit het aanbod van
de bibliotheek, die speciaal voor boekenclubs een aanbod heeft.
We krijgen dan ook een map
met
achtergrondinformatie
betreffende het boek/schrijver.
We lezen ongeveer 4 boeken per
winterseizoen, en hebben om de
beurt de leiding.
Maar wie dat liever niet wil…het
is geen verplichting. We doen het
voor ons plezier: samen praten
over wat wij zo mooi vonden, wat ons opviel. Het leuke is dat we
soms heel verschillende meningen hebben! We doen dit heel
gezellig, gewoon op een ochtend bij één van ons thuis .
Nu zijn we nog met een piep klein groepje: meestal 4 dames.
Lijkt het je wat? Geef je op bij Maaike Nijboer, Swarte Wyk 26 Tel.
342151

Ingezonden
_____________________________________________
Kollekte Hartstichting 2018
De kollekte fan de Hartstichting fan 8 oant 14 april hat
yn de Kompenije in bedrach fan €593,55 opsmiten.
Lanlik binne der yn dy wike sa’n 50.000 frijwilligers op
paad. De opbringst fan de kollekte wurdt û.o. bestege oan de
beskikberens fan AED’s oer it hiele lân. It doel is om fan Nederlân ien
grutte “6-Minuten” sône te meitsjen.
Kompenijsters en kollektanten betanke! Corry van der Vee.

Maityd yn 'e Wâlden
De maityd is yn't lân
en alles komt ta groei
betiden foarjiersblommen
steane al yn bloei
In dikke giele tekken
fan tûzen en noch ien
pronkjende hynsteblommen
in lust foar't each fan eltsenien
Pinkster- en bûterblommen
binne yn 'e knop al moai
en 't piipkrûd yn 'e berm
kaam rimpen yn har folle toai
Koweblomkes, leaf en freonlik
kypje eigenwiis de romte yn
de soerstâl heechop groeiend
sjochst oeral tuskenyn
Giele barchjeblommen
healwei wâl en wyk
en 't wetter koel en dreamend
noch safolle planten ryk
Dêrby it lûd fan fûgels
elk op syn eigen wiis
it makket bliid en fleurich
en wier, se jouwe nea belies
Dan is it echt wer maityd
foar minske, bist en blom
it is en bliuwt in wûnder
elts jier komt it werom.
Wieke de Boer

Ouderensoos
Het “simmerskoft” is aangebroken. We mogen terugzien op een
plezierig winterseizoen. De eerste maanden van 2018 waren er nogal
eens wat absenten wegens de griep e.d., maar op de laatste
bijeenkomst in april waren we vrijwel voltallig.
We genoten toen van een gezellige, uitgebreide broodmaaltijd en
na afloop werden we verrast door het optreden van een koortje van
de Frissel o.l.v. meester Egbert Klazenga. Wat zingen die kinderen
prachtig zuiver!
In maart beleefden we veel plezier met het optreden van de
“Voortvarende vrouwen” uit Rottevalle e.o.
Waarschijnlijk gaan velen van ons mee met de seniorenreis op 31
mei en in elk geval hopen we elkaar weer te ontmoeten op 4
oktober, wanneer Hinkie Bangma ons zal vergasten op een
amusante reisbeschrijving.
Ook voor de club “Sportief Actief” , het bewegen voor ouderen op
de donderdagmorgen, is het winterseizoen voorbij. Zij starten weer
op 20 september, vlak na het dorpsfeest.
Het bestuur wenst iedereen een goede zomer!
Namens het bestuur: Elly van Dijk, 341517

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

Sûnt 1894

Bêste minsken, wat in minsken. Sa begjin ik mei it ferslach oer ús
ôfrûne toanieljier. Wat in boppeslach “Chez Dolly” under de rezjy fan
Gauke. Wat waard der moai spile, en wat wiene se wer moai yn'e
klean (dat is ús Anny wol tabetrout). En dan dat draaiende toaniel,
mei allegear technyske snufkes, betocht troch Gauke en makke mei
Imme & Mindert.

It wie sels sa moai, dat de ploech , mei de try-out, it stik fjouwer kear
opfiere mocht. Geweldich yn ien wurd. (Dus jimme begrype, dat
jimme wat mist ha, as jimme net west ha). En dat it sa geweldich
west hat, is dan ek beneame troch de karmasters mei in moai
soadsje punten. De hiele ploech en toanielmaster Jan, ljocht Wim en
Gauke & Anny, Kompenije is grutsk op jimme. Ik hâld der net fan om
immen ekstra yn't sintsje te setten, mar Monique Paulusma, dy't foar
de earste kear mei die, krige fan de karmasters it heechst oantal
punten, foar it moaie spul dat hja delsetten hie. En 3 dagen foar de
slotjûn krigen wy ek te hearren dat Monique wie nominearre foar
bêste spylster. Spitigernôch hat hja dat net wûn. Mar in nominaasje is
al prachtich moai.
Mar dan binne wy der noch net, op 24 maart hiene we de kofjejûn
mei trije ienakters. Te begjinnen mei “Prof. Poepke en de tsjustere
formule”. Sjoerd, Martin, Welmoed, Anke, Emma, Finny en net te
ferjitten Renske dy't in duo presentaasje mei Gauke die, tige tank
foar it moais wat jimme der delset hawwe, skande dat it achter yn'e
seal sa hearrich wie, want net eltsenien koe it goed ferstean.

De twadde ienakter “Skoalleferhaal”, spile troch Kevin, Jelle, Jente,
Baukje, Abby en Ilse. Prachtich stikje, hoe't om en op skoalle der oan
ta giet. Jimme binne yn ús eagen al hast betûfte toanielspilers. Wy
hoopje dat jimme noch hiel lang by ús toanielferiening bliuwe, en
dat Kompenije noch in soad fan jimme genietsje mei.
En dan nei it skoft de ienakter “Leafs, Roland”. In einliks tragyske
komeedzje fan in man dy't fiif froulju te pakken hat. Dat waard spile
troch Joukje, Jildau, Janneke, Geartsje, Anneke en Saïda. Froulju it
wie in moaie ôfsluter fan ús toanieljier.
Dat wie yn't koart it toanieljier 2017-2018.
Mei it toanieljier 2018-2019, binne wy ek al wer drok oan 'e gong. Ik
beloof jimme, dit wurdt in spektakel jier. Wy halde jim op 'e hichte yn
de folgjende Barte.
Bestjoer Mei Inoar Ien.

Ingezonden
_____________________________________________
ZOA Hulp Hoop Herstel opbrengst collecte
In Drachtstercompagnie heeft de collecte
van ZOA Vluchtelingenzorg het mooie
bedrag van € 724, 45 opgebracht. Alle
gevers en natuurlijk de collectanten namens
ZOA hartelijk bedankt! Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de
vlucht. ZOA helpt vluchtelingen in de regio met water, voedsel en
onderdak. Ze helpen bij de verwerking van verdriet en bij de
opbouw van een nieuw leven door bijvoorbeeld
onderwijs,
zaaigoed en steun voor startende bedrijfjes.
Zanny de Boer

Ingezonden
_____________________________________________
Noodoproep!! Europa Kinderhulp Friesland
zoekt vakantiegezinnen. Bent u bereid om
deze zomer een kind voor een korte
periode in uw gezin op te nemen? Meldt u
dan aan via het onderstaande mailadres,
friesland@europakinderhulp.nl

Wolkom
_________________________________________________________________
Op de Ymerwyk 7, foarhinne Wiebe van der Vlugt, wenje no Jitze
van der Vlugt en Wietske Veenstra. Jitze komt út de Houtigehage en
Wietske komt fan Rottefalle. Jitze is automonteur by Jeeninga yn
Aldegea en Wietske is slachter by de Poiesz en assistint yn oplieding.
Op de BB-wyk 3 wenje no Freek van der Heide en Tity de
Groot mei harren bern Thijs (7 jier) en Sanne ( 4 jier). Hja
komme no út de Wilp. Freek wurket as elektromonteur by
Heijmans en Tity is kreamfersoargster.
Op it Heechfean 15 wenje no Eesger en Hiltsje van der
Heide mei de bern Yinthe ( 8 jier) en Thije (6 jier). Hja
komme út Drachten. Eesger wurket yn it sikehûs en Hiltsje
stiet op de ynfallist fan ûnderwiisassistenten.
Op de Folgersterlaan 56, voorheen Slump en Bos, woont nu
de fam. Meina. Zij komen uit Opeinde. Binnenkort openen
zij hier een winkel. In de Barte van september zult u hier
meer over lezen.

Oudheidskamer Drachtstercompagnie 2018
Vanaf 18 mei 2018 zijn de deuren van de Oudheidskamer aan de
Fallaetswei op nr.17 weer geopend. Tot 1 oktober 2018 is het op
elke vrijdag van 10.00-16.00 mogelijk de Oudheidskamer te
bezoeken. Op deze vrijdagen is de theeschenkerij geopend en zijn
er ook verse biologische seizoensgroente en planten te koop.
Op elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur zijn
de deuren geopend. Er zijn dan leden van de historisch commissie
aanwezig om u rond te leiden.
Tevens kunt u spullen voor de Oudheidskamer of rommelmarkt
inleveren. Dus gooi uw spullen niet weg en geef het een tweede
kans.
Op de overige dagen van de week is het mogelijk om een
bezoekje te brengen, maar dan is het belangrijk dat u van te voren
belt, om er zeker van te zijn dat iemand u kan ontvangen: tel. nr.
0512-340846 (begeleiding zorgboerderij).
We bieden ook de gelegenheid om een
verjaardag of familiefeest te houden. Als
zorgboerderij kunnen we met u het programma
invullen. We kunnen, afhankelijk van wat u wilt,
de catering verzorgen. Er kan iemand komen
van de historische commissie om iets te
vertellen over Drachtstercompagnie en ook
een workshop behoort tot de mogelijkheden.
Wanneer u met een groep wilt komen, dan willen we graag dat u
contact opneemt met Ria Roosendaal van de Zorgboerderij It
Fallaet 0512-340846, of ria@itfallaet.nl.

De Oudheidskamer ligt aan een fietsroute om en door het dorp.
Deze fietsroute is verkrijgbaar in de Oudheidskamer en is te vinden
op de website van de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
(HKDK).
Zorgboerderij It Fallaet
www.itfallaet.nl

RABO CLUB KAS CAMPAGNE: STEM OOK OP
STICHTING OUDHEIDSKAMER DR.COMPAGNIE / HKDK

Film fan Drachtster Kompenije yn 1962
Yn opdracht fan de kristlike muzykferiening Halleluja fan Drachtster
Kompenije is yn 1962 in film makke. De opnamen binne fan Johan
Adolfs. Adolfs hat yn de perioade tusken 1948 en 1970 hast 1500
Nederlânske doarpen filmje litten. It gie him benammen om de
minsken, mar de swart-wyt bylden jouwe ek in prachtich tiidsbyld.
Frans Pool gie foarop yn ús doarp en helle de minsken foar de
kamera. Der wie noch gjin lûd by de film. Klaas van der Lei hat de 8
mm-smelfilm letter foarsjoen fan muzyk.
Wy hawwe besocht om safolle mooglik de nammen te efterheljen
fan de persoanen dy’t op de film steane. Dat binne der krapoan
600. Op 24 en 25 maart 2018 is de film fertoand by de
Aldheidskeamer op it Fallaet. Sa’n hûnderd minsken hawwe mei folle
nocht de film besjoen.
Nei de fertoaning binne noch fouten ferbettere en ek noch wat lêste
nammen tafoege. De film is yn it Frysk ynsprutsen troch Johan Mud
en Mindert Kats hat de film as lêste bewurke en op dvd set.
De dvd kin besteld wurde by Corry Keuning tel.nr. 0512-342912.
Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl

Terrein Oudheidskamer (Fallaetswei 17,Drachtstercompagnie)
De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Oudheidskamer.









Antiek & Curiosa
Brocante & Retro
Boeken
Electrische apparaten
Huis-, tuin- en keukenspullen
Speelgoed
en nog veel meer voor weinig geld!
U kunt uw overtollige/ ongebruikte spullen afgeven bij:
 Appie Heddema (342375)
 Tseard Jager (06-51042692)
 Mail naar hkdk@hotmail.nl

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:

Op 27 maart mocht de jeugd weer hun muziek laten horen bij de
naar info@brassbandhalleluja.nl
broodmaaltijd die door de Mail
Diaconie
van de PKN-kerk werd
georganiseerd. En Corine, Richtsje, TiJa, Finnie, Wieke en Jardi
Site:www.brassbandhalleluja.nl
hebben zich weer van hun goede kant laten horen. Voor Corine en
Finnie was het een soort van Volg
try-out
concert.
Corine doet in juni
ons op
twitter @BBhalleluja
examen voor het C-diploma en Finnie voor het A-diploma. En
Of bel 06-13 67 54 99
beiden speelden de stukken (etude’s)
die ze dan ook gaan spelen.
Zo konden ze ook mooi even oefenen voor publiek. Door de
aanwezigen werd het optreden steeds beloond met applaus en aan
het eind kregen we allemaal, inclusief de dirigent, een heerlijke
chocolade-paashaas.
Op 6 april deden TiJa, Finnie en Wieke mee aan het Spavo4Kids. Met
een muziekkorps van ongeveer 70 voornamelijk jeugdige leden
moesten ze in 2 uur totaal 8 liedjes instuderen en de zang daarbij
begeleiden. Het geheel werd, afgewisseld met sterke verhalen van
Jan Hepkes, heel mooi uitgevoerd.
Op 7 april hadden wij een behoorlijk intensieve studiemorgen ivm
onze deelname aan het Spikerfestival. Er werd echt serieus
geoefend en het resultaat van al die inspanningen leest u verderop.
Ons jeugdproject heeft 3 nieuwe jeugdleerlingen opgeleverd en dat
vinden wij natuurlijk prachtig. Levina (cornet), Hilarius (trombone) en
Jan-Willem (bugel) zijn ook direct in april al gestart met hun lessen.
We gaan er van uit dat ze aan het maken van muziek evenveel
plezier beleven als wij, want plezier er in is het belangrijkst.
Ook hebben we met de school De Frissel een afspraak dat we vanaf
het volgende schooljaar een gezamenlijk project zullen starten voor

groep 6. Het is heel mooi dat we dat samen kunnen doen, dat is ook
in het belang van de brassband en dus in het belang van het dorp.
Want wij spelen nog graag bij gelegenheden waarbij we worden
gevraagd en natuurlijk bij onze eigen activiteiten en concerten. En
de jeugd leert zo ook hoe leuk het is om samen muziek te maken.
Op 20 april hebben we meegedaan aan het Spikerfestival. Waren
we vorig jaar al “uut de skroeven” toen we 3 bronzen spikers
wonnen, dit jaar hebben we onszelf nog meer overtroffen. Onze
solist op een spiksplinternieuwe escornet, Joop Pietersma, won de
gouden spiker en zowel met het verplichte werk als met de
totaalscore wonnen wij 2 keer een zilveren spiker !!

Op de foto houdt Joop de prijzen omhoog op een passend
dienblad en heeft hij een bijbehorend drankje in de andere hand.
Wat nu nog rest is 3 keer een gouden spiker. Daarover mijmerend :
als we volgend jaar de enige brassband zijn in onze divisie dan zijn
we zeker van 3 keer goud, dus als we, naar goed Dokkum’s
voorbeeld, dan enkele wegen naar Ureterp blokkeren …..
Nu we prijzen gaan winnen voelen we weer sterk het gemis van
onze, door houtwormen opgesoupeerde medaillekast. Hebt u
toevallig een kast die daar geschikt voor zou zijn en die u wel kwijt
wilt ? Of bent u zo handig dat u een medaillekast voor ons kunt
maken ? Neem dan contact met ons op. Bij de overhandiging
brengen we u vast wel een kleine serenade.

Wielercomité Drachtstercompagnie
___________________________________________
Op zaterdag 23 juni a.s. organiseert het Kompenijster
wielercomité voor de 15de keer op rij een wielerwedstrijd: “De
omloop van de Kompenije”. Dit voor de eerste keer in combinatie
met een Kompenijster stratenloop over 3, 6 en 9 km. We beginnen
om 15.00 uur met de stratenloop voor de Kompenijster jeugd en
eindigen omstreeks 20.00 uur met de finish van de wielerwedstrijd. In
totaal verwachten we tijdens deze jubileumeditie ongeveer 120
wielrenners aan de start. Hopelijk staan ook nu weer Kjeld Nuis en
andere bekende schaatsers aan de start op de Tsjerkebuorren.
Programma zaterdag 23 juni:
 15.00 uur: Stratenloop jeugd geboren in 2009, 2010 en 2011
(4 rondjes via de Skutslus).
 15.15 uur: Stratenloop jeugd geboren in 2006, 2007 en 2008
(6 rondjes via de Skutslus)
 15.30 uur: Stratenloop jeugd geboren in 2003, 2004 en 2005
(8 rondjes via de Skutslus)
 16.00 uur: Stratenloop (15 jaar en ouder via Imerwijk/Klamersreed)
 17.30 uur: prijsuitreiking “grote” stratenloop in café Aans met
livemuziek
 17.30 uur: optocht met versierde fietsen (schooljeugd)
 18.00 uur: wielerwedstrijd heren elite/beloften/amateurs – 80 km
via de Klamersreed
 20.30 uur: prijsuitreiking in café Aans met livemuziek
Bij de voormalige dorpswinkel en bij de start/finish proberen we weer
een gezellig terras voor de bezoekers te creëren. Dit met o.a. een
springkussen voor de jongste jeugd. Het gebruik van het springkussen
is op eigen risico.
Verkeersmaatregelen
Het parcours loopt ook dit jaar weer via de Tsjerkebuorren
(start/finish), Smidswei, Alde Wei, Smidswei, Folgersterloanne en de
Klamersreed. Vanaf de Klamersreed komt men dus richting
start/finish Vanaf 14.00 uur willen we het parcours, inclusief de
parkeerhavens, graag autovrij hebben.

Tussen 15.00 en 20.00 uur is het parcours volledig afgesloten (de
Folgersterloanne
vanaf
17.30
uur).
Gediplomeerde
verkeersregelaars, welke op alle hoeken en zijwegen van het
parcours staan, zorgen ervoor dat er geen vreemde auto’s e.d. op
het parcours komen. Bewoners langs de route en uit de woonwijken
kunnen tijdens de wedstrijden onder begeleiding van onze mobiele
verkeersregelaars van en naar hun woning komen. Nader bericht
hierover volgt in de flyer welke een week voor de wedstrijd huis aan
huis wordt verspreid.
Sponsors
Hoofdsponsor van “De omloop van de Kompenije” is Relco Europe
B.V. Drachten. Subsponsors zijn Hoogendam installatietechniek en
lunchhuis de Lauwers uit Surhuisterveen. Co-sponsors zijn ISO Noord
Zwaagwesteinde, Auto Oostra Surhuisterveen, Café Aans, Quality
Horses, ABD Drachten, Assurantiekantoor Tj. de Roos Ureterp,
Oranjegroep en uitzendbureau Apeople. Deze en alle andere
sponsors zijn terug te vinden op onze website.
Informatie
Uitgebreide informatie m.b.t. ons wieler- /loopgebeuren (o.a. met
info
m.b.t.
de
inschrijving)
staat
op
onze
website
www.omloopkompenije.nl Dit inclusief de foto’s van de ATBtoertocht. Pieter Postma.

Senioarenreis 2018
______________________________________________
Tongersdei 31 maaie geane we wer in dei
mei de bus fan Dalstra op stap.
It wurd in dei fan : “Proeven ,kijken en
luisteren “ en sjocht er as folgt út:
 08.00 oere- start by de Nije Kompe.
 10.15 oere- oankomst yn Maarsbergen
by De Weistaar foar kofje mei gebak.

Dan folget in film oer it meitsjen fan tsiis ,bûter en sûpe. en priuwe
fansels. Dêrnei kinne we it Tsiis-en Bûter Museum besichtigje en
efkes rûnsjen yn de Landwinkel.
 12.00 oere- is in kofjetafel mei û.o. sop en in kroket.
Nei de lunch meitsje we in moaie tocht. In gids sil ús û.o. fertelle oer
de slach by Arnhem, de Amerongse Bovenpolder, it hûs fan Keizer
Wilhelm 2 en kasteel Zuylenstein.
Sa komme we oan yn
Bennekom
by
it
Kijk-en
Luistermuseum. Hjir komme we
alles te witten oer in hiel soad
muzykynstruminten út it ferline.
Sa treffe jo bewegende- en
muzykmeitsjende
figuren,
strjitpiano's en piip-oargels.

 16.00 oere- fertrek út Bennekom.
 17.45 oere- oankomst yn Giethoorn by Restaurant Holland Venetië
foar it diner.
 19.45 oere- fertrekke we wer ,dan binne we ûngefear 20.45 oere yn
Kompenije.
De kosten binne 65,00 euro p.p. As jo mei geane, dan graach foar
18 maaie opjaan by Aan Spinder, til.342324 of by Hielkje Jager,
til.341757 en it reisbedrach oermeitsje op NL49RABO 0152334084 op
namme fan A.Spinder, by fermelding senioarenreis. Wolle jo gebrûk
meitsje fan in rolstoel? Jou dit fuort efkes troch by it opjaan! Wy
soargje der foar dat er ien klear stiet.
Groetnis en oant sjen, Ietzen Drost, Durkje Douma, Aan Spinder,
Roelie Kats, Wietze Bron en Hielkje Jager.

Kulturele Kommisje
_____________________________________________
Freed de trettjinde! Kin dat wat wurde? No dat beloof ik jo. Lit it
Hymphampteater komme en jo binne wis fan in slagge joun. En sa
wie it ek. Freedtejoun trettjin april ha wy wer in komyske joun
meimakke. Yn ús geselliche caféseal mochten wy as kommisje in
goeie sawntich minsken wolkom hjitte. De seal siet moai fol. Sketskes,
sangkjes en typkes ha wy foarby kommen sjoen. En wat ha we lake!
Wy wisten fan twa jier lyn wat der ûngefear barre soe. De latte lei dus
heech mar Hymphampteater hat him der goed mei rêd. Stikjes dy’t
ús bytiden in spegel foarhâlden warden ôfwiksele mei sangkjes,
fleurich mar bytiden ek earnstich. Einefel! Ek de bikende meisjongers
foelen der goed yn. En wat kinne dy mannen muzyk meitsje. Der hie
ik wol wat mear fan hearre wolt, tige muzikael. Twa jier lyn wie de
namme fan harren optreden “Op Portret”, dizze kear “Dûbelportret”.
En dit wurdspultsje ha sy mear as wier makke. Jo wienen der echt
efkes lekker út. Reaksjes fan de minsken: moaie joun; it wie gesellich;
fuort mar wer fêstlizze foar oer twa jier. We hâlde se yn de gaten, dit
Hymphampteater.
Sietse, út namme fan de Kulturele Kommisje
(Maeike, Anny, Hiltsje, Sietse).

Wa kin ús helpe?
_________________________
Ek it Heechfean is drok dwaande mei it doarpsfeest, want it wurdt
wol wer ris tiid foar in priis.... Foar ús strjittefersiering wolle wy graach
(houten) klompen brûke. Ha jim noch âlde klompen stean dy 't wy
brûke meie? Graach ôfleverje by Michèl (it Heechfean 12). Wy kin se
ek wol oanhelje hear. Tanke alfêst!

Korfbalvereniging T.F.S.
____________________________________________
Sutelaksje Fryske boeken - KV TFS
Op woensdag 13 juni zullen leden van korfbalvereniging TFS door
Drachtstercompagnie boeken ‘kruien’. In de jaren zeventig stond
schrijver en journalist Rink van der Velde aan de wieg van de
verkoopactie, maar in 2009 kwam er een eind aan de traditie om
met kruiwagens vol Friestalige literatuur en kinderboeken langs de
deuren te rijden. Ferdinand de Jong (schrijver en columnist) steekt op
dit moment veel tijd en moeite in het aanslingeren van een
sutelaksje nieuwe stijl. “Frijwilligers, kroaden, in pear oeren tiid: mear
hast net nedich.”
Woensdagavond 13 juni doet korfbalvereniging TFS mee aan de
actie. Tussen 17:30 en 20:00 uur zullen leden met kruiwagens door het
dorp gaan om de nieuwste Fryske boeken te verkopen. Wij zullen wel
binnen de bebouwde kom blijven. Inwoners die buiten de
bebouwde kom wonen kunnen tussen 17:30 en 20:00 uur bij de
sportkantine van KV TFS terecht om Fryske boeken te kopen. (Dus
inwoners die buiten de borden van Drachtstercompagnie wonen:
gedeelte van de Feart, Tsjerkebuorren-Klamersreed, Fallaetswei,
Smidswei, Folgersterloane, Knobben, etc.)
In de week voor 13 juni zal er een folder bij u door de brievenbus
vallen met daarop het aanbod van Fryske boeken dat te koop zal
zijn. Zo kunt u alvast even kijken welke boeken te koop zijn en welke
u daarvan leuk vindt. De zomervakantie komt er bijna aan, dus een
leuk boek om te lezen komt vast en zeker te pas! En anders is een
Frysk boek natuurlijk ook leuk om als cadeautje weg te geven.
Actiecommissie kv TFS

Rabobank Clubkas Campagne voor korfbalvereniging TFS!
Ook dit jaar doet korfbalvereniging TFS weer mee met de
Rabobank Clubkas Campagne. Met deze campagne
ondersteunt de Rabobank Drachten Friesland Oost het
verenigingsleven en hun activiteiten in de regio.
De Rabobank zal dit jaar maar liefst €90.000,- verdelen onder de
deelnemende verenigingen/stichtingen.
Maar hoe werkt het? Als lid van de Rabobank ontvangt u begin juni
een brief met daarin de stempassen. Ieder lid krijgt
vijf stemmen en elke stem vertegenwoordigt een
bepaald bedrag. Deze vijf stemmen kunt u als lid
uitbrengen op de deelnemende verenigingen. In
de bijgestuurde brief staat precies hoe dit allemaal
moet. U mag maximaal twee stemmen uitbrengen
op eenzelfde vereniging. De stemperiode loopt van 15 tot 30 juni
2018. Eind juni krijgen alle verenigingen en stichtingen te horen welk
bedrag ze verzameld hebben met stemmen.
Let op! Als klant van de Rabobank ben je niet meteen lid… Als
‘gewone’ klant krijg je dus ook geen brief met stempassen. Helaas
kun je niet meer lid worden voor deze stemronde, maar wellicht
doen wij volgend jaar weer mee met de Rabobank Clubkas
Campagne en dan kunnen we uw stem natuurlijk ook erg goed
gebruiken! Het is een kleine moeite om lid te worden van de
Rabobank en je hebt er ook nog eens voordeel van. Je mag
namelijk meedenken en meebeslissen met de Rabobank. Zo hebben
de leden en de Rabobank een aandeel in elkaar.
Ben je lid van de Rabobank? Dan zouden wij erg blij zijn met twee
van uw vijf stemmen!
Stemt u ook op KV TFS?

Voetbalvereniging T.F.S.
____________________________________________
Het voetbalseizoen loopt zo langzamerhand ten einde. Een
bewogen seizoen waarin er bij de jeugd een plotseling einde kwam
aan de samenwerking met de sv Houtigehage en waarin we in
plaats van met één met drie seniorenteams aan de competitie deelnamen. Dit inclusief een damesteam. Qua organisatie vergde dit
nogal wat van onze vrijwilligers. Door sponsoring kwamen er in de
loop van het seizoen nieuwe kleren en sporttassen voor onze leden.
Iets waar we als dorpsclub best trots op mogen zijn. Financieel
gezien was het voor ons een prima seizoen maar sportief gezien
hadden we met name bij het eerste herenelftal wat meer verwacht.
Ook tegenslagen moeten overwonnen worden en daarom zijn we
voor het komende seizoen op zoek naar een een geschikte trainer
voor ons eerste herenelftal. De bedoeling is namelijk om ook volgend
seizoen weer met drie senioren en minimaal drie jeugdteams aan de
competitie deel te nemen. Om dit alles te realiseren zijn we
momenteel op zoek naar spelers die het komende seizoen onze
huidige teams willen komen versterken. Lid worden van onze
voetbalvereniging kan al vanaf 5 jaar. Voor verdere info kijk op onze
website www.vv-tfs.nl
Wat betreft dit seizoen hebben we nog een aantal leuke activiteiten
op het programma staan. Op vrijdagavond 18 mei a.s. organiseren
we ons jaarlijkse veteranentoernooi met deelname van vele teams
uit de regio. Het veteranenbal na afloop is met de voorzitter “achter
de knoppen” iets unieks en iets wat menig veteraan niet wil missen.
Onze dames achter de bar verwelkomen onze gasten met een
brede lach en voorzien zoals gewoonlijk iedereen van een natje en
een droogje.
Op zaterdagmiddag 9 juni a.s. sluiten we het seizoen af met een
wedstrijdje “bubbelvoetbal”. We beginnen met de jeugd en
eindigen met de senioren.

Voor zowel de spelers als het publiek belooft dit een groot spektakel
te worden waarbij iedereen van harte welkom is.
Verder staat op zaterdag 23 juni a.s. de Kompenijster stratenloop
gepland. Op initiatief van Vivian Louwsma heeft de v.v. T.F.S. hier
voor zijn leden een sponsorloop aan gekoppeld. Leden van de v.v.
T.F.S. die aan de stratenloop mee doen kunnen individueel
gesponsord worden. Dit voor het volbrengen van de stratenloop. De
opbrengst gaat naar de jeugd van de v.v. T.F.S.
Tot slot: 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. Met de opbrengst van deze actie gaan
we nieuwe netten voor in de doelen op ons hoofdveld aanschaffen.
Via deze weg wil ik de Kompenijsters vragen in juni op onze
voetbalverenging te stemmen. Daarvoor nu alvast onze dank!
Pieter Postma.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Drachtstercompagnie_______________________
De algemene jaarvergadering van 3 april jl. werd matig bezocht. Dit
mede omdat er op deze dag meerdere dorpsactiviteiten waren
gepland. Tijdens de vergadering namen we afscheid van Jappie
Postma als beheerder van het kerkhof. Hij heeft dit bijna 20 jaar
gedaan.
Intussen zijn we weer druk bezig met het onderhoud van ons kerkhof.
Om de 14 dagen wordt er op de woensdagmiddag “groot
onderhoud” aan ons kerkhof uitgevoerd waarbij het gras wordt
gemaaid. Een dag na het maaien worden de monumenten met de
bladblazer schoon geblazen.

Op het kerkhof zien we meerdere monumenten welke verzakken en
daardoor scheef hangen.
De eigenaren van deze monumenten worden verzocht deze
monumenten de komende maanden op eigen kosten door
bijvoorbeeld een steenhouwerij recht te laten zetten. Nog even voor
alle duidelijkheid: het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd
door onze vereniging maar het onderhoud van de monumenten en
de grafbedekking dient te worden verzorgd door de
eigenaren/huurders van het graf.
Contactpersoon voor het beheer van ons kerkhof is sinds 3 april
Pieter Postma. Hij is te bereiken op 06-22805296.
Tot slot nog iets over het lid worden van onze vereniging. Ook als u
zich wilt laten cremeren kan de vereniging u van dienst zijn. Als lid
krijgt u bijvoorbeeld een maximale vergoeding van € 500,00 In de
kosten en hebt u recht op ons ledentarief. De tarieven zijn terug te
vinden op onze prijslijst.
Ook ouderen die op latere leeftijd lid van onze vereniging worden
kunnen aanspraak maken op genoemde vergoeding. Bij een 18jarige is dat 100 % en bij een 75-jarige nog 13 % van dit bedrag. Dit
conform de regels afgesproken binnen de Federatie. Uiteraard
hebben ook zij recht op onze ledentarieven.
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.

______________
Ilse en Jinse Nicolai,
Klamersreed 12
Hja wenje mei heit en mem
en broer Rindert (13), dy’t te
trainen is.
Mem is der net, mar heit sit
derby, kin ek al net folle
oars.
 Nei welke skoalle geane
jimme?
Ilse, 16 , giet nei de
Noorderpoort yn Grins, 1 ste
jiers laboratoriumtechnyk.
Dat is: yn prinsipe sikest op in skeikundige manier út wat der yn in
produkt as vloeistof sit. Wy moesten in rôt ûntlede, sjen hoe as de
spieren rinne, in rôt hat wat dat betreft in soad fan de minske.
Jinse, 12 jier, sit yn groep 8 fan de Frissel.
Juf makket altiten groepkes en dêr moast dan 4 wiken neist sitte.
No ja…dat is soms leuk en soms net.
Gym en rekkenjen doch ik graach, dêr bin ik goed yn.
 Ha jimme ek hobby’s?
Ilse: hynsteride. Ik gean dan nei Stal Boeken. Der ha ik wol altiten
itselde hynder. Mar in eigen hynder liket my wol moai.
Jinse: ik gean nei fuotbal, der bin ik lêste man. ( dat wie heit ek ).
 Wer hast in hekel oan?

Ilse: min waar!
Jinse: Kuorkebal, want ik kin net gooie! ( Heit: geseur)
 Dan de moeilikste fraach: binne jimme ek ferliefd?
Ilse: nee!
Jinse: Nee!
Heit: Ja, op mem.
 Dan nei de takomst, hoe woest graach dat dy der foar dy útsjocht
oer tsien jier?
Ilse: Dan ha ik myn opleiding helle, ik tink…ik wol dan graach oan it
wurk….mar ik sjoch wol, ik wit it noch net.
Jinse: Rydbewiis helje en in hûske ( en in rike timmerman wurde? Seit
heit).
Nee! Dat sei ik doe’t ik lyts wie!
Mar ik gean earst nei it Gomarus, dan doch ik TL.
 Wat soest oan de wrâld feroarje wolle?
Ilse: Ik wol graach dat minsken, wat betreft libbensfragen, sels
beslisse meie wat se dogge en wolle.
Jinse: Frede op ‘e wereld. Alle wapens fuort.
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

20 mei

9.30 uur

Ds. G. den Dikken, Drachten

1e Pinksterdag

27 mei

9.30 uur

Mw. I. Baron, Veenhuizen

3 juni

9.30 uur

Ds. Y. Riemersma-Beintema

10 juni

9.30 uur

Gemeenteviering
m.m.v. Ministryteam

m.m.v.
Cross factor

17 juni

9.30 uur

Mw. A. Oppewal, Drachten
Slotzondag

m.m.w. van
‘Sjammasj’

24 juni

9.30 uur

Ds. A. E. veerman-van Dijk , Oudega

Heilig
Avondmaal

1 juli

9.30 uur

Dhr. Gert de Kok, Groningen

8 juli

9.30 uur

Dhr. Gerlof Wiersma, Drachten

15 juli

9.30 uur

Ds. J. Glas, Kootstertille

22 juli

9.30 uur

Mw. J. Elzinga-Bakker, Groningen

29 juli

9.30 uur

Mw. A. Oppewal, Drachten

5 aug.

9.30 uur

Mw. I. Baron, Veenhuizen

12 aug.

9.30 uur

Petra Nicolai – van Spoel

19 aug.

9.30 uur

Ds. H. de Kok – Mellema, Wilsum

26 aug.

9.30 uur

Ds. L. Oost, Wergea

2 sept.

9.30 uur

Minke Visser - Bakker

9 sept.

9.30 uur

Ds. J.H. de Groot, Burgum

Heilig
Avondmaal

16 sept.

11.00 ?

In His Name

Tentdienst

Zegendienst

Lucifers
Truc 1

Leg de lucifers net
als het voorbeeld.
Nu moet je uit deze figuur 3
lucifers wegnemen, en wel zo
dat er nog 3 grote vierkanten
overblijven.

Truc 2

Leg de lucifers net als
het voorbeeld. Nu verleg je 3
houtjes, en wel zo
dat er 3 dezelfde vierkanten
ontstaan.

Truc 3

Je ziet hier 4
vierkanten, of te wel 16 lucifers.
Maak nu van deze 16 houtjes 5
vierkanten.

