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"Over de jury kun je blijven kijven, 

en dat moet vooral zo blijven!" 

 
 

 

 

In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór 21 oktober 2018: 

     

 

    

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

 

 

Grutte Steffen seit : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 
 
 
 
 

 

Wanneer? Wat? Wie? 

26 september 

19.45 uur 

Rayonstartavond met Koor 

Exentriek uit Ryptsjerk 

CPB 

10 oktober 

19.45 uur 

Presentatie Groencommissie 

in 't Gebouke 

PB 

13 + 14 okt. 

14.00-17.00 uur 
Útstalling 'bedriuwen en 

winkels fan eartiids' 

HKDK 

18 oktober 

19.30 uur 

Froukje Wesseling met het 

onderwerp Voltooid leven. 

CPB 

19 oktober 

20.00 uur 

Klaverjassen v.v. TFS 

9 november 

20.00 uur 

Klaverjassen v.v. TFS 

12 november 

20.00 uur 

Algemene 

ledenvergadering 

v.v. TFS 

15 november 

19.30 uur 

Willem Wilstra, verteld over 

o.a. de Reddingsboot 

CPB 

14 december 

20.00 uur 

Klaverjassen v.v. TFS 

 

 

 

 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   1/3  pagina: €   50 

1/2 pagina: € 75             1     pagina: € 120 
 

Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl    
 

 Verschijningsdata De Barte: 
 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

149 november 2018 21 oktober 16 november 

150 januari 2019 28 december 17 januari 
 

 

Plaatselijk Belang 

_____________________________________________ 
 

Bisteparadyske 

Helaas heeft Oebele Bosma besloten per 1 april 2019 te stoppen met 

zijn werk als verzorger  bij it Bisteparadyske. Hij heeft het met veel 

plezier gedaan, maar na 10 jaar laat hij het verzorgen van de dieren 

aan een ander over: Melle Sijtsema. Alvast bedankt Oebele! Meer 

hierover in een volgende Barte.  

Marie 

Na lang wikken en wegen heeft Marie besloten het bestuur van PB 

vaarwel te zeggen na een, voor haar, zeer droevige periode. Het 

overlijden van haar moeder en broer heeft meer impact dan 

gedacht. Een begrijpelijk besluit, maar erg jammer aangezien Marie 

een gewaardeerd bestuurslid was. Wij wensen Marie heel veel 

sterkte! 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden en dat zouden er 7 

moeten zijn. Een oproep daarom:  



Wie wil (eventueel eerst op proef) ons bestuur komen versterken? 

Lijkt het je wat of heb je nog vragen? Meld je aan bij Michèl Houwen. 

 

Wijkatlas 

Afgelopen april werd de nieuwe wijkatlas van Smallingerland 

gepresenteerd en PB was daarbij aanwezig. In de wijkatlas staan de 

ontwikkelingen in het woonklimaat van alle buurten en wijken in onze 

gemeente. Wat zijn de sterke en zwakke punten? Bent u 

geïnteresseerd? Ga gerust een kijkje nemen op 

http://smallingerland.buurtmonitor.nl 

Neem de volgende stappen: Inhoud (links) - overzichten - 

gebiedsanalyse - klik achter 'niveau' vinkje aan en kies 'buurt' - zet uw 

cursor in de rechter verticale kolom en met de pijltjestoets op uw 

toetsenbord gaat  u naar Drachtstercompagnie ( 2307)en klikt op 

oké.   

Spreekuur 

Plaatselijk Belang behartigt de belangen van de inwoners. Om u 

goed te kunnen vertegenwoordigen start Plaatselijk Belang met een 

spreekuur. Dit spreekuur duurt een half uur en wordt gehouden 

voorafgaand aan de bestuursvergaderingen. Wij hopen zo te horen 

wat goed en niet goed gaat in Drachtstercompagnie. Vervolgens 

kan het bestuur de ingebrachte punten meteen bespreken in de 

daarop volgende bestuursvergadering. Dus, heb je een vraag, een 

klacht,  of een goed idee? Laat het ons weten! We doen dit 

voorlopig een jaar en gaan daarna evalueren. 

Er zijn altijd 2 bestuursleden aanwezig: Michèl Houwen en per 

toerbeurt een ander bestuurslid.. 

 

Het eerstvolgende spreekuur is op  

6 november van 19.00 - 19.30 uur 

in 't Gebouke. 



Let op! 

 

Op 10 oktober a.s. willen wij ons als groencommissie van 

Drachtstercompagnie graag aan u voorstellen. Ons doel is het 

verfraaien van openbare plekken in het dorp. Ook willen wij graag 

dat er in en rondom het dorp meer wandelmogelijkheden ontstaan. 

Onze eerste plannen willen wij op deze avond graag aan jullie 

voorleggen. 

Daarnaast kunt u ook zelf aan het project meedoen door plantgoed 

voor de eigen tuin aan te schaffen met een korting van 75%.  

Graag zien wij jullie op woensdagavond 10 oktober in 't Gebouke. 

Aanvang 20.00 uur, maar de koffie/thee staat om 19.45 uur al klaar.  

Deze bijeenkomst komt in plaats van de najaarsledenvergadering. 

Verder in deze Barte de uitnodiging. U bent van harte welkom! 

AVG 

 

Ook PB heeft te maken met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Voor informatie kijk op de site.  

 

Buurtbudget 

 

Dat is een som geld voor een dorp, wijk of straat. De bewoners 

kunnen dat geld gebruiken om de leefbaarheid te verbeteren. 

Aanvragen van een bijdrage gebeurt altijd via Plaatselijk Belang en 

kan in deze 2e ronde nog tot 1 oktober. 

 

Verenigingen 

 

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) 

 

Namens het bestuur, Michèl Houwen (2e secr.). 

 

 



 

 

Plaatselijk Belang 

nodigt u uit voor een 

 
 

informatieve bijeenkomst 
 

van de Werkgroep Groen 

 

op woensdag 10 oktober  in 't Gebouke 
 

De koffie staat om 19.45 uur klaar. 

 

 

De werkgroep is een initiatief van PB en bestaat uit  

7 enthousiaste Kompenijsters, de Gemeente,  

Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie. 

 

 

Doel van de werkgroep: 

 het opknappen van openbare plekken in het dorp 

 het vergroten van de wandelmogelijkheden 

in en rondom ons dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plaatselijk Belang 

_____________________________________________ 
 

AED – reanimatie cursus.  

 
Elk week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. De meeste 

mensen overkomt het thuis.  Kun jij reanimeren? Niet? In het voorjaar 

van 2019 wordt er weer een cursus gegeven in het Gebouke in 

Drachtstercompagnie. Dhr. Jacob Wassenaar geeft 1 avond cursus 

en vertelt alles over reanimatie. Door je aan te melden bij 

www.hartslagnu.nl   ben je geregistreerd en mag je deelnemen.  Elk 

jaar komt er een herhalingsavond. Gelukkig komt het niet vaak voor 

dat de deelnemers uitrukken om te reanimeren.  Afgelopen voorjaar 

is er ook weer een cursus in het Gebouke geweest. Er zijn mensen 

wel aangemeld, maar volgen via het werk de herhalingscursus. Dat 

mag ook, als je maar geregistreerd staat.   

 

Het AED apparaat hangt aan de muur 

bij de familie Pater aan de 

Tsjerkebuorren 4.   

Voor de deelnemers even een 

aandachtspuntje:  via de rechterkant 

van het hek kun je het snelst bij de 

AED komen, de linkerkant gaat zeer 

moeizaam open.  

De kosten voor de cursus neemt 

Plaatselijk Belang voor haar rekening 

en het AED apparaat is eigendom van 

Plaatselijk Belang.  

Denk erover na om deel te nemen en houd de Barte in de gaten als 

er weer een uitnodiging in staat. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Karin Schoute 13 mei 1962 - 26 juni 2018 

 

 

Op 26 juni 2018 is onze dorpsgenote Karin Schoute na een kort maar 

heftig ziekbed overleden. 

Karin was een Kompenijster in hart en nieren, al was zij hier niet 

geboren en heeft zij ook haar jeugd hier niet doorgebracht. Zij heeft 

echter haar plekje in ons dorp gevonden en hier zelfs op vier 

verschillende adressen gewoond.  

Karin leefde volop voor Drachtstercompagnie en had contact met 

veel mensen uit het dorp. Bij haast alle activiteiten die binnen de 

Kompenije georganiseerd werden was zij aanwezig. Vaak als 

meedenker, organisator, meespeler of hulp, maar ook minstens zo 

vaak als fotograaf.  

Karin deed niets liever dan dorpsbewoners op beeld vastleggen 

tijdens de “Trije fan de Kompenije”, het dorpsfeest, wielerrondes, 

dikke banden race en noem maar op. Vele van deze mooie foto’s 

zagen we weer terug via facebook of in de Barte. 

Daarnaast was Karin zeer actief binnen het sportgebeuren van ons 

dorp. Bijna 40 jaar geleden begonnen als fanatiek voetbalster bij TFS 

en later als volleybalster, bestuurslid en trainster nauw betrokken bij 



SFK. Mede door haar is SFK een grote vereniging geworden met aan 

de ene kant landelijke topprestaties, maar daarnaast ook altijd 

ruimte voor het kind dat recreatief wilde sporten. 

Ook buiten dorpsactiviteiten was Karin een veel gezien persoon, 

aangezien zij veel wandelde en fietste in de omgeving om ook daar 

te genieten van de mooie natuur en dit vast te leggen met haar 

camera.  

De laatste periode zagen we Karin minder doordat ze door haar 

ziekte minder mobiel was en geen lange wandelingen of 

fietstochten meer kon maken. Toch bleef ze tot op het laatst 

genieten van de mooie dingen die in Drachtstercompagnie 

gebeuren.  

We zullen Karin missen bij alle activiteiten die de Kompenije de 

komende periode organiseert. 

 

Ina van der Vlugt 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.drachtstercompagnie.info/
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Turftraperke 

____________________________________________ 
 

 
Je mem blijft je mem, 

je beppe blijft je beppe, zo eigen en vertrouwd. 
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. 

Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. 
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. 

 
Verdrietig maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven voor ons heeft 

betekend, heeft de Here thuisgehaald onze lieve mem en beppe 

 
Grietje van der Heide 

 
Grootegast, 9 december 1941                                Surhuisterveen, 19 augustus 2018 
 

Sjouke en Taapke 
Klaas, Sabrina en Fleur 

Clara en Remon 
 

Henk en Stienie 
Rudi, Richard en Yasmin. 

 
Tjeerd en Marieke 

Sven en Luuk 
 

Hopelijk vindt je nu rust bij jouw eigen lieve mem en man. 
Bij ons uit het oog maar nooit uit het hart. 

 
Correspondentieadres: 
Familie Borger 
Gaykemastraat 12 
9865 CA Opende 
 

De dienst van Woord en Gebed en de begrafenis hebben 
 vrijdag 24 augustus plaatsgevonden 

 

 



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 Noralie Brandsma een vraag aan Winand 

de Vries (zoon van Henk en Laurette de Vries aan de Feart): 

"Wil je eens wat vertellen over de bijzondere ontmoetingen die je 

hebt gehad tijdens je wereldreis?" 

Hieronder het antwoord van Winand de Vries. 

Een bijzondere ontmoeting 

 

Op het moment dat ik van Noralie de vraag kreeg of ik iets wilde 

schrijven voor het dorpskrantje, bevond ik me in de jungle van het 

Pantanal: 's werelds grootste wetlands gebied gelegen in Brazilië. In 

de laatste twee maanden van mijn reis heb ik hier diep in de 

wildernis gewoond en een familie geholpen door als docent Engels 

en als gids te werken. 

 

Ik verbleef bij een familie midden in de natuur, ver weg van de 

beschaving. Zo was het dichtstbijzijnde stadje vier uur rijden, de 

dichtstbijzijnde buurman een paar kilometer verder en het aantal 

mensen wat ik daar zag slechts op twee handen te tellen. 

Boodschappen werden af en toe gedaan, elektriciteit was er een 

paar uur per dag en in mijn tijd daar bijna niets van de bewoonde 

wereld meegekregen. Een unieke ervaring. Je leefde met de natuur.  

 



Als enige gringo trok ik met de lokale bevolking op. Tijdens de dagen 

visten we op piranha's, gingen we in een kleine houten kano op 

buffeljacht en waren hoeders voor de kudde koeien van de 

buurman. De buurman was een oudere meneer die altijd met een 

glimlach rondliep. Ik was in die weken zijn vriend geworden en we 

hebben heel wat af gelachen. Ik was onderdeel van het leven in 

Pantanal.  

 

Op een dag gingen Roberto en ik op de motor naar het huis van 

een van de buren die ver achteraf woonden. Het huis was alleen te 

bereiken via een klein zandweggetje waar je regelmatig jaguar 

voetsporen in het zand gedrukt zag. We moesten een aantal keren 

diepe waterplassen passeren. Dit was makkelijker gezegd dan 

gedaan want de motor (met twee mensen daarop) was zwaar en 

zakte weg in de modder. In klein halfuurtje reden we naar de 

boerderij toe. Het was een prachtig stuk land met in het midden de 

boerderij. Het gebouw was wit met groen en om het terrein heen 

stonden enorme mangobomen. Het was nog het natte seizoen, 

hierdoor stond alles rondom de boerderij onder water en lag het vol 

met zonnebadende alligators. 

 

De man die samen met zijn drie kinderen op deze boerderij woonde, 

vertelde dat hij eerder die week nog een jaguar bij het huis had zien 

lopen. Vol passie beschreef hij het bezoek van deze grote kat. Er is 

veel respect voor dit dier bij de bewoners van het Pantanal, besefte 

ik me toen nogmaals.  

 

Toen we een korte rondleiding door het huis — waar verder geen 

elektriciteit was — hadden gekregen, liepen we naar de rand van 

het landgoed. Je kon vanaf hier kilometers ver kijken. De zon begon 

te zakken en er verscheen een fel roze gloed in de lucht. Die avond 

heb ik een van de mooiste zonsondergangen van mijn reis gezien: 

Op een boerderij in de Braziliaanse jungle bij een familie die als 

pioniers zich in dit prachtige gebied hebben gevestigd. Magisch. 

 

Zo ver weg van de plek waar ik opgegroeid ben. Toch deed het mij 

erg denken aan het huis van mijn Pake en Beppe. De boerderij aan 

de Skieding. Denk de alligators even weg, vervang de jaguars met 

vossen, de mangobomen met appels en peren en ineens lijkt de 

plek niet zo vervreemd van daar waar mijn familie gewoond heeft. 



In een ander land, een andere taal, een andere cultuur maar 

tegelijkertijd zoveel overeenkomsten. Het is mooi om de vele 

gelijkenissen te zien. En als reiziger alleen is dit ook een hele 

geruststellende gedachte.  

 

Je zult overal dezelfde menselijkheid aantreffen ongeacht hoe we er 

uitzien, hoe we praten of wat we eten.  

 

Mijn Beppe heeft het afgelopen jaar de boerderij verlaten en plaats 

gevonden op een ander mooi stukje van het ook zo prachtige 

Friesland. Einde van een hoofdstuk en tegelijkertijd weer de start van 

een nieuwe. Een nieuw thuis voor Beppe. 

  

Graag zou ik Christine Bosma willen vragen wat voor 

haar thuiskomen is. Samen hebben we altijd 

gekorfbald hier in het dorp en is ze net als ik de provincie uit gegaan 

om te studeren. Met ook net een lange tijd in het buitenland achter 

haar nu mijn vraag aan haar: Wat is voor jou thuiskomen? 

 

 

Winand. 

 

  

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Na 33 jaar en 196 dagen zit mijn periode op De Wyngert / De Frissel 

er op. De school was al die jaren mijn tweede thuis. Ik heb er mijn 

beste krachten aan proberen te geven, altijd met het oog op goed 

onderwijs voor onze leerlingen. Dat heeft me aan de andere kant 

ook veel energie opgeleverd. In dankbaarheid kijk ik terug op al die 

prachtige jaren en de vele hoogtepunten die ik op school heb 

gekend. Altijd ondervond ik steun  van ouders, van de diverse 

instanties  in het dorp en vooral ook van mijn collega’s. Ik wil 

iedereen daar heel hartelijk voor bedanken.  

Afgelopen vrijdag had ik een prachtig afscheid. Het begon al met 

een gezellige kinderreceptie met prachtige cadeaus en aansluitend 

een rondvlucht met als afsluiting een rondje over de school.  

 



De kinderen hadden op het schoolplein met grote letters de tekst 

DAG MEESTER uitgelegd. Voor mij het meest emotionele moment 

van de dag. Daarna was er een afscheidsreceptie met heel veel 

goede woorden en een prachtig lied gezongen door het team, 

aangevuld met oud-collega’s. Een gezellig etentje met mijn team 

maakte de dag compleet. Lieve collega ‘s, schoolcommissie- en 

mzr-leden, wat heb ik van die dag genoten! Heel erg hartelijk 

bedankt voor het geweldige afscheid wat jullie voor mij hebben 

georganiseerd! Echt onvergetelijk!  

Ellen Kiers neemt het stokje van mij over. Zij was hier al vele jaren één 

van mijn collega’s en kent de school goed. Ik ben heel trots op haar 

dat zij het leiderschap op zich wil nemen. Ik wens haar net zo’n 

fantastische periode toe en hoop dat zij de zelfde steun van ouders 

en team zal krijgen dan die ik heb ervaren.  

  

Het is voor mij nu 

tijd om een 

andere koers uit 

te zetten en in 

een andere 

richting te zeilen.   

Bij PCBO krijg ik 

een meer bege-

leidende functie. 

In mijn hoedanig-

heid als school-

begeleider kom ik 

nog af en toe op De Frissel terug.  

We zien elkaar dus vast nog wel eens een keer. Tot ziens en veel 

geluk!  Met een hartelijke groet,  

Egbert Klazenga.  

 



Even voorstellen…  

Vanaf 1 september mag ik 

Egbert Klazenga opvolgen als 

directeur van SWS De Frissel.  

Ik ben Ellen Kiers, 38 jaar, 

getrouwd, heb 3 zonen (van 11, 

8 en 5 jaar) en woon in 

Drachten.  

Misschien voor sommigen van u 

al een beetje bekend… dat 

kan! Ik heb namelijk van 2002 

tot en met 2015 als leerkracht 

gewerkt op toen nog De 

Wyngert en ben zodoende ook 

al bekend met het dorp.  

 

 

Afgelopen 2,5 jaar heb ik als directeur gewerkt binnen PCBO 

Smallingerland en nu mag ik deze nieuwe uitdaging aan gaan op 

de Frissel. Ik heb veel zin om op 

deze mooie samenwerkingsschool 

in Drachtstercompagnie te gaan 

werken!  

Als u een keer wilt kennismaken, 

kom gerust eens langs op de Frissel.  

 

 

 

Met een hartelijke groet, Ellen Kiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doarpsfeest Kompenije 

______________________________________________ 
 

Het bestuur van Doarpsfeest Kompenije wil graag alle inwoners 

bedanken voor het doen slagen van het Dorpsfeest!  

Vele vrijwilligers hebben zich ingespannen om er wat moois van te 

maken en dan is het goed te horen dat men tevreden is. Natuurlijk 

hoor je hier en daar ook minder positieve geluiden, maar dat hoort 

er ook bij. 

Het leek wel of de straten dit jaar extra mooi versierd waren. Wat 

een creativiteit en zoveel aandacht voor de afwerking, prachtig. De 

optocht van versierde wagens en losrinners had ook weer een hoog 

niveau. Je zal maar in de jury zitten! 

Verder waren er activiteiten voor elk wat wils: 

Verschillende muziekavonden, een voorstelling voor de leerlingen 

van de Frissel, straattheater, doarpsmerke, zeskamp, de kerkdienst 

en natuurlijk 'efkes neiprate'. 

 

Het bestuur wil graag de jeugd complimenteren voor hun respectvol 

gedrag tijdens de optocht op de Feart! 

 

Nogmaals onze dank en tot 2021. 

 

Het bestuur van Doarpsfeest Kompenije heeft  

Geert Nijboer benoemd tot erelid wegens 15 jaren trouwe dienst! 

 

 

De publieksprijs 

(losrinners): 

De stille fanfare 

 
 

 



Dorpsfeest 2018:  

Uitslagen versierde wagens, loslopers en 

straten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straten: 
 

Eerste prijs: it Fallaet –  Amsterdam met 365 punten. 

Tweede prijs: De Feart (tot Bonne Aans) –  Feart Pride met 360 punten 

Derde prijs:  De Feart – Marktkraam met 350 punten 

Vierde prijs:  Tjerkebuorren –  Frissel met 345 punten 

Vijfde prijs:  Trilker/Wiksel – Social Media met 340 punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versierde wagens: 
 

Eerste prijs:    Tekort aan vaklui. Tevens Publieksprijs! (450 punten) 

Tweede prijs:   Frissel (445 punten) 

Derde prijs:      Dronken apen (430 punten) 

Vierde prijs:    Pirates of the Caribean (420 punten) 

Vijfde prijs:    De muziekwagen (425 punten) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Loslopers: 

 

Eerste prijs:  Franka v.d. Lei – Gjin phishing mar fiskje. 400 punten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tweede prijs: Tygo Lindeboom 

– Help, ik ben gevangen. 395 

punten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde prijs:    No is Kompenije red mei internet. 390 punten 

 

 

 

 

 



Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Voor kinderen die willen (leren) breien, haken, 

naaien, vilten, borduren en nog veel meer....  

Dit jaar start ik op vrijdagmiddag een 

handwerkcursus voor meisjes en jongens van 8 

tot 12 jaar in Drachtstercompagnie. Ik zal mijzelf kort voorstellen: ik 

ben Geerte Hams, 23 jaar en geboren in Twente. Sinds een nog veel 

meer… jaar woon ik in Drachtstercompagnie. Ik heb een opleiding 

gevolgd in mode en textiel en daarnaast ben ik opgeleid en 

gespecialiseerd in het leren van handwerktechnieken aan kinderen.  

In de cursussen worden de kinderen uitgedaagd om te ontdekken 

en te ervaren hoe leuk het kan zijn om zelf iets te maken. Bij de 

activiteiten zullen de basistechnieken van het handwerken aan bod 

komen en zal er ingespeeld worden op de seizoenen en de wensen 

van de kinderen. De groep is klein (maximaal 5 kinderen) waardoor 

er veel aandacht aan ieder kind gegeven kan worden en er ruimte 

is om op eigen niveau te werken.  

De handwerkcursus is één keer in de twee weken op vrijdagmiddag 

van 14.30 uur tot 16.30 uur. Omdat we gelijk na schooltijd starten 

beginnen we eerst met wat te drinken (en natuurlijk iets erbij) en 

daarna gaan we aan de slag. De kosten bedragen € 120,00 voor 10 

lessen incl. materiaal. De data zijn: 5-10, 19-10, 2-11, 16-11, 30-11, 14-

12, 11-1, 25-1, 8-2 en 22-2.  

De cursus start 5 oktober, graag opgave vóór woensdag 26 

september zodat er een definitieve indeling en planning gemaakt 

kan worden.  

Voor meer informatie: Geerte Hams e-mail: 

geertehams@hotmail.com  

De Feart 29, Drachtstercompagnie 

 



 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Herfstvakantie Huisartsenpraktijk Heinstra 

 

22 oktober t/m 26 oktober 

 

Waarneming in deze periode: 

Huisartsenpraktijk de Valom 

Valom 19 

                                 Tel. 0512- 301202 

 
 

Ingezonden 
_____________________________________________ 

 

Goed voorbeeld doet goed volgen...... 

 

Regelmatig trekken Jantsje 

en Laurette de laarzen en  

veiligheidshesjes aan om de 

Feart weer eens schoon te 

maken. En dat is ook wel 

weer nodig na een paar 

weken. Wat een troep wordt 

er achter gelaten! Deze 

dames draaien er hun hand 

niet voor om, vullen de 

zakken met schijnbaar plezier  

en er is genoeg 

aanspraak....... 

 

Welke straat volgt?  

 

 



 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

 

Cursusaanbod 

Kennismakingslessen Regisseur 

Ben jij een inspirator en aanjager van creatieve projecten in jouw 

dorp of stad? Ben je artistiek, stressbestendig en kan je ook goed 

samenwerken? Dan is dit misschien wel de opleiding voor jou! De 

regieopleiding, de opleiding tot regisseur in het amateurtheater, 

gaat in januari 2019 weer van start. Weet je niet zeker of dit wat voor 

je is? Kom naar de kennismakingslessen op 6 oktober of 10 

november, beide van 10.00 – 12.30 uur in Leeuwarden. Wat kun je na 

deze opleiding? In drie jaar haal je het Fryske én landelijke 

regiecertificaat ‘Regisseur in het Amateurtheater’. Je bent in staat 

om zelfstandig creatieve processen om te zetten in een 

toonaangevende voorstelling met amateurs.  

Praktische informatie 

Kennismakingsles:  Gratis  

Duur opleiding:  3 jaar  

Taal:    De opleiding is tweetalig: Frysk en Nederlands  

Locatie:   Keunstwurk | Wissesdwinger 1, 8911 ER   

   Leeuwarden  

Lesdagen:   Elke dinsdagavond en één keer in de twee  

   weken op donderdagavond | Presentaties zijn in 

   het weekend  

Studielast:  Gemiddeld 3 dagdelen per week (incl. huiswerk)  

Kosten:   1e jaar € 750,-|2e jaar € 750,-|3e jaar € 375,-  

   (mits de betrokken vereniging een vergoeding 

   betaald)  

Meer informatie op:   

 



www.keunstwurk.nl/workshops-en-cursussen/opleiding-tot-regisseur-

    amateurtheater 

Aanmelden kennismakingsles:       

    https://www.keunstwurk.nl/aanmelden- 

    orientatiebijeenkomsten-opleiding- 

    regisseur 

Cursus Aspirant Dirigent  

Ben je een beginnend dirigent, gericht op HaFaBra-orkesten en 

slagwerkgroepen (gestemd en ongestemd), of wil je dat graag 

worden? Tijdens de cursus Aspirant Dirigent leer je alles wat er komt 

kijken bij het dirigeren. Van het leiden van een repetitie tot het 

begrijpen van verschillende soorten partituren.  

Wat kun je na deze cursus? In een periode van zes bijeenkomsten 

leer je de beginselen van het dirigeren, met als doel de dirigent van 

een blaasorkest mogelijk op bepaalde momenten te kunnen 

vervangen/ het leiden van sectierepetities en/of het leiden van een 

jeugdgroep. De cursus is ook een ideale opstap voor een eventuele 

vervolgstudie. Deze cursus is bedoeld voor beginnende dirigenten, 

gericht op Hafabra-orkesten.  

Praktische informatie  

Datum toelating:  Zaterdag 6 oktober 2018 vanaf 9.30 uur Locatie: 

   Keunstwurk|Wissesdwinger 1 Leeuwarden  

Data bijeenkomsten: Dinsdag 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 

   27 november, 11 december 2018  

Locatie cursus:  Schouwburg De Lawei | Laweiplein 1, 9203 KL 

   Drachten       

Datum practicum:  Vrijdag 14 december 2018 Voorwaarden: Je  

   moet een blaas- of slagwerkinstrument kunnen 

   bespelen en theoretische kennis hebben op  

   minimaal C-niveau (Hafabra) + slagen voor de 

   theoretische en praktische toelating  

Kosten:   € 250 

Aanmelden:   Let op! Aanmelden kan t/m 27 september 2018  

Meer informatie op https://www.keunstwurk.nl/workshops-en-

cursussen/cursus-aspirant-dirigent. 



 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Open huis en informatie markt,  

  

Om een uitnodiging in de Barte te plaatsen van de informatie markt 

en open huis uitvaartverzorging Iepie Lindeboom-Hospes was wat te 

vroeg in het voorjaar en nu kan er nog een stukje in worden 

geschreven omdat de Barte iets later uitkomt. Vele mensen die langs 

de Goudberch 5 fietsen of wandelen hebben de verbouwing gade 

geslagen.  

En het resultaat werd afgelopen zaterdag 8 september 

gepresenteerd. Een kantoorruimte waar ik werk en de deur open 

staat voor vragen.  Het was een fijne dag om te beleven, gelukkig 

was het droog op een klein buitje na. De koffie werd geschonken 

door in2coffee en werd gretig afgenomen samen met een gebakje.  

Op de informatiemarkt stonden vele kramen wat affiniteit met en 

rondom uitvaart heeft. Van kisten, waden, tot sprekers en portret 

schilder, verschillende urnen. De AFUK stond er met boeken en 

fotografie en film. Bloemwerk en postmortale make-up was 

aanwezig.  

De behoefte is er zeker en de tijd leert dat mensen steeds meer na 

gaan denken, in welke vorm giet ik mijn uitvaart. Voor welke 

onafhankelijke uitvaartverzorging kies ik. Maakt eerst kennis met de 

uitvaartverzorgster.   

Tijdens het open huis zijn er vele mensen langs geweest en daar wil ik 

u voor bedanken. Bedanken voor het vertrouwen wat u in mij heeft.  

De deur staat altijd open en wilt u troostkaarten kopen die in de 

kaartenmolen staan, die kunt u altijd afhalen ook al ben ik niet 

aanwezig. 

   

Met een vriendelijke groet,  

Iepie Lindeboom-Hospes Uitvaartverzorging Friesland.    
 

 

 

 

 



 

Ouderensoos 
 

 Op 5 april j.l. sloten we het vorige seizoen af met een gezellige 

broodmaaltijd.  

 In de zomerperiode hebben we geen bijeenkomsten, maar 

dat wil niet zeggen, dat er helemaal geen contacten zijn tussen 

bestuur en leden en leden onderling! Met name de zieken, de 

mensen, die in het ziekenhuis terecht kwamen en de jarigen worden 

niet vergeten. 

 Sportief Actief, het bewegen voor ouderen op de 

donderdagmorgen, start weer op 20 september. Iedere oudere, die 

graag wil bewegen onder deskundige leiding en in een gezellige 

sfeer, is van harte welkom in de Nije Kompe om half elf.  

 De eerste bijeenkomst is op 4 oktober. Dan gaan we genieten 

van een humoristisch reisverslag van Hinke Bangma, Om 14.00 uur in 

de Nije Kompe. Ook daar bent u van harte welkom.  

Namens het bestuur, Elly van Dijk, tel. 341517. 

 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Op www.afuk.frl vindt u een aantal cursussen 

en workshops Frysk voor het komend jaar. 

O.a.  

 Proeverij Fries verstaan en lezen 

 LearmarFrysk-cursus 

 workshop Frysk skriuwen   

 SkriuwmarFrysk-kursus.  

 

 

 

 



 

Bedrijf in de schijnwerper 

_____________________________________________ 
 

Leven is het meervoud van lef!  

Op het raam aan de Smidswei hangt een papiertje met daarop de 

tekst 'Bij Fetsje'. Daar moet ik meer van weten en bel dus aan. Wil jij 

ook een stukje in de Barte zetten over je werkzaamheden? Een paar 

weken later zitten we aan tafel een gesprekje te voeren onder het 

genot van een kop thee.   

 

We hebben afgesproken dat Fetsje 

vertelt en ik zal proberen haar bij te 

houden.  

 Fetsje heeft 13 jaar een 

dameskledingzaak gehad , maar dan 

met een speciale gedachte: Voor de 

vrouw die zich durft te onderscheiden, 

het is niet belangrijk wat anderen er 

van vinden, maar wat zegt je 

innerlijke? Als ze Fetsje vroegen:  "Staat 

het me wel?" antwoordde ze steevast: "Hoe voel je je er in?"  

Het is wellicht het centrale thema van Fetsje: Wees bewust van je 

eigenwaarde. Elk mens is uniek goed. Hoe jij over jezelf denkt is 

belangrijker dan wat anderen van je vinden.  

Er was eens iemand die haar vroeg waar ze over 5 jaar zou staan en 

toen antwoordde Fetsje: "In Afrika". Ze is daar daadwerkelijk 4 weken 

op vakantie geweest om te voelen wat Afrika met haar doet.  Haar 

plan was om zich daar voor een langere periode te vestigen om 

kleine kinderen te helpen.   

Nu woont ze dan samen met Teake in Drachtster Kompenije en kan 

moeilijk omschrijven wat voor bedrijf ze heeft, want ze heeft er een 

hekel aan in hokjes geplaatst te worden. Het hoeft toch niet beslist 

een naam te hebben?  



Centraal staat “bewustwording” Dat je lichaam en geest in 

harmonie komen.  

Fetsje gebruikt verschillende technieken, waaronder:  

• Een massage van top tot teen. Zo word je je bewust van je 

lichaam en kom  je dichter bij jezelf.  

  

• Cupping is een massage met bekers, cups, die je lichaam 

ontgiften en daardoor ontstaat een betere doorbloeding.  

  

• Access Bars. In het dagelijks leven krijgen we te maken met stress 

en prikkels, die kunnen leiden tot klachten. Access Bar is als het ware 

een manier om jouw (mentale, emotionele) harde schijf eens 

grondig op te schonen. Alle opgekropte gevoelens en gedachten 

loslaten. Weer ruimte creëren voor energie, ontspanning en 

bewustwording. De behandeling werkt met 32 energetische (kracht) 

punten op ons hoofd. • Guasha is een eeuwenoude 

schraaptechniek afkomstig uit Zuidoost-Azië. De schraap-

instrumenten, zijn gemaakt uit diverse materialen zoals hout, 

bamboe, hoorn, metaal en gesteenten. Guasha is gericht op het 

verwijderen van afvalstoffen uit ons lichaam en het tot stand 

brengen van een betere doorstroming van energie en bloed.  

We ontkomen er niet aan maar het woord 'zweverig' valt. Fetsje is 

daar duidelijk in: "Nogmaals, het gaat om bewustwording. Fetsje zegt 

vaak: Inspanning is wie we denken te moeten zijn en ontspanning is 

wie we daadwerkelijk zijn.   

Fetsje vertelt: Velen komen hier nadat ze niet verder komen met hun 

klachten o.a. Hoofd schouder/nek en rug klachten bij een arts of 

fysio. Guasha verlicht de pijn bij vele klachten o.a. bij fibromyalgie. 

Veel van mijn klanten hebben de positieve werking van guasha 

therapie al ervaren.  Ik doe mijn werk met veel passie en liefde en 

het liefst help ik iedereen.   

 

Geïnteresseerd geworden? BijFetsje / Smidswei 49 / 0645122926 

 

Michèl Houwen. 



 

Wolkom 
_________________________________________________________________ 

 

Op de Smidswei 2, wonen nu Chantal van der Hoek en Evert 

Eijndhoven. met dochter Suzanne (20 jaar). Zij komen uit Drachten. 

Suzanne doet de opleiding klassenassistent. Evert en Chantal zijn 

beide politieagent.  

Op de Smidswei 1 wenje Hilbrand Westra en Annet 

Slagman mei de bern Geert ( 16), Julia en Geanne (13 jier). 

Hja komme út Dokkum. Hilbrand hat in klusbedriuw en 

Annet is assistent bedriuwslieder by Shoeby. Geert giet nei it 

Liudger en de famkes nei it Gomarus.  

 

Op de Trilker 3 wenje no Gerrit Kooistra en Froukje Laanstra mei soan 

Jelmer( 14 jier). Hja komme fan Drachten. Gerrit is 

conciërge by NEOPOST en Froukje is maatskiplikwurkster yn 

it gebietsteam Opsterlân. Jelmer giet nei de Mavo op de 

Splitting.  

 

Op de Tsjerkebuorren 23 wonen nu Emiel en Kirsten van der 

Zwan, met de kinderen Isabelle (11), Josefine(9) en Pepijn  

(3 jaar). Zij komen uit Zilk, vlakbij Lisse.   

Emiel is verpleegkundige in de Marrewyk en Kirsten is ook 

verpleegkundige en werkt in Nij Smellinghe en het MCL.  

 

Waarom het ene stukje in het Nederlands, het andere stukje in het 

Frysk?  

Ik schrijf het in de spreektaal van de betreffende nieuwe inwoners.  

 

Ben ik niet bij u geweest… wilt u wel in de Barte? Bel me gerust,  

Dyke Dijkstra 0629784556 

 
 

 



 

Brassband Halleluja 

De verkoop van de boekjes met kortingsbonnen was weer een groot 

succes. Hartelijk dank daarvoor, we kunnen als muziekkorps het geld 

goed gebruiken want onze instrumenten zijn erg duur. Bij deze actie 

hoorde ook een verloting. De winnaars van de geldprijzen zijn : 

Martha Olthuis uit Opende (€ 100,-), Fam. Nicolai uit Opende (€ 75,-) 

en Pieter Postma uit Drachtstercompagnie (€ 50,-). Dit jaar geen prijs 

voor u ? Als u straks weer een boekje koopt dan hebt u wellicht wel 

een prijs.  

 

Op de foto trekken Finnie en Wieke de winnende loten. 

 

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:  

Mail naar info@brassbandhalleluja.nl  

Site:www.brassbandhalleluja.nl  

Volg ons op twitter @BBhalleluja  

Of bel 06-13 67 54 99  

 



 

Op 3 juni hadden we, samen met de brassbands uit Garyp en 

Rottevalle, een concert bij De Leyen. Helaas hadden wij in de 

agenda van de Barte een tijd opgegeven die later werd gewijzigd. 

Sorry daarvoor. Maar als u er te laat was dan hebt u in elk geval 

kunnen genieten van het mooie weer en de prachtige locatie. Op 

latere publicaties ook in de kranten stond wel de juiste tijd. En als u er 

op tijd was dan hebt u ook nog kunnen genieten van prachtige 

muziek. De solist, Folkert Hans Tolsma, is er samen met ons ook bij op 

de Feestavond in de tent bij het Dorpsfeest, dus dat wordt weer 

genieten.  

In de muziek kun je ook diploma’s halen en alle jonge muzikanten 

beginnen met de lessen daarvoor. Het begint met het A-diploma en 

dat is dit jaar, met geweldige cijfers, gehaald door Finnie de Boer. 

Heel knap gedaan. En één van haar grote zussen, Corine, haalde 

maar liefst het C-diploma. Zij heeft daarmee het hoogste 

muziekdiploma in haar zeer muzikale familie. En daar is ze – terecht – 

heel erg trots op. En ook wij als muziekkorps zijn trots op de resultaten 

van Finnie en Corine.  

Het was de hele zomer daar feest en gebak want ook Minke kon de 

vlag in top steken, zij rondde (een deel van) haar studie af.  

Zoals altijd sloten we het seizoen ook nu weer af met een zeer 

gezellige en smakelijke bbq, deze keer georganiseerd door Aize en 

Meinte, met hulp van hun wederhelften. Zij mogen het zeker vaker 

doen.  

En nu gaan we druk studeren op de muziek die we spelen tijdens het 

Dorpsfeest en op de kar tijdens de optocht. Onze dirigent heeft ons 

daarvoor het nodige huiswerk te doen gegeven, ook in de vakantie, 

en zo hoort het ook. Aan het klaar maken van de kar is al menige 

zweetdruppel besteed en al die druppels werden dan weer 

(noodgedwongen J ) gecompenseerd door bier of een ander lekker 

drankje.  

 



Wielercomité Drachtstercompagnie 

___________________________________________ 
 

Op zaterdag 23 juni jl. organiseerde het Kompenijster wielercomité 

voor de 15de keer op rij een wielerwedstrijd in ons dorp. Dit in 

combinatie met een stratenloop voor de Kompenijster inwoners. Het 

wielrennen werd een groot succes met meerdere sterke coureurs 

aan de start. Het Kompenijster loopgebeuren viel door de magere 

opkomst helaas tegen.  

Dit jaar hadden we 91 wielrenners aan de start staan waaronder een 

tiental Professional B-renners. Deze renners beschouwden de 

wedstrijd als trainingswedstrijd voor het Nederlands kampioenschap. 

In het veld met elites, beloftes en amateurs waren het dan ook de 

professionals die het verloop van de wedstrijd bepaalden. “De 

omloop van de Kompenije” werd uiteindelijk gewonnen door Peter 

Schulting uit Lemele. In de lange eindsprint op de Tsjerkebuorren wist 

hij René Hooghiemster uit Sneek nipt te verslaan. De sprint van het 

verbrokkelde peloton werd gewonnen door Olympisch 

schaatskampioen Kjeld Nuis. Aan het einde van de wedstrijd liet hij 

zich nadrukkelijk zien met als resultaat een mooie veertiende plek in 

deze jubileumeditie. Bij de prijsuitreiking in café Aans kreeg hij als 

bekende Nederlander van onze charmante ronde missen extra 

kussen voor zijn prima prestatie als wielrenner.  

Bij de stratenloop voorafgaande aan de wielerwedstrijd viel de 

belangstelling van de kant van de lopers tegen. Dit ondanks de vele 

vooraankondigingen en de flyers huis aan huis. Bij de jeugd streden 

een twaalftal lopers om de medailles waarvan een aantal de finish 

niet wist te halen. Bij de “grote” loop van 3, 6 en 9 km waren er op 

het afgezette parcours slechts veertien deelnemers. De winnares op 

de 9 km bij de dames was de uit Rottevalle afkomstige Rianne 

Harmsen. Ze was zelfs nog sneller dan de winnaar bij de mannen, 

Willem Hunneman uit Drachten. De winnaars van de 6 km waren 

Jitse v.d. Vlugt en Silvia v.d. Lei. Op de 3 km waren dat Jelke v.d. Vee 

en Greeta. De winnaars bij de jeugd waren Jinse Nicolai en Julian 

Steensma uit Opende.  



Foto’s en verslagen van ons wieler- /loopgebeuren staan op onze 

website www.omloopkompenije.nl  

Toekomst  

Zoals vooraf reeds aangekondigd was dit de laatste editie van “de 

omloop van de Kompenije”. Dorpsbewoners die deze activiteit 

eventueel voort willen zetten kunnen gebruik maken van de door 

ons opgedane ervaring en contacten. Wat een delegatie van het 

wielercomité wel blijft doen is de organisatie van de ATB-toertocht 

op de tweede zondag van april. Wat de leden van het wielercomité 

betreft is er nu tijd voor andere mooie dingen in het leven. Zo ga ik 

me het komende jaar als vrijwilliger bezighouden met het draaien 

van oude meezingers en tranentrekkers op ouderwets gezellige 

dansfeestjes voor ouderen. Dit op de diverse locaties van de 

ZuidOostZorg. Dit alles onder de noemer ”SunenzSwing”.  

Gezien de tegenvallende opkomst bij de stratenloop lijkt ook deze 

Kompenijster activiteit voor het laatst te zijn georganiseerd. 

Dorpsbewoners die dit willen oppakken zijn uiteraard van harte 

welkom om dit naar eigen inzichten op te pakken.  

Pieter Postma  

 

Voetbalvereniging T.F.S.  

____________________________________________ 
 

Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen. Inmiddels hebben we 

de eerste wedstrijden van het nieuwe voetbalseizoen alweer achter 

de rug. Zo won de JO9 de eerste thuiswedstrijd van dit nieuwe 

seizoen met maar liefst 17-0 van GSVV JO9. Een nieuw seizoen met 

wederom vele mooie uitdagingen. Een daarvan is de uitwerking van 

de plannen m.b.t. ons nieuwe MFC met school en sportzaal. Dit 

inclusief de modernisering van ons huidige sportcomplex met een 

kunstgrasveld voor zowel de korfbal- als de voetbalvereniging. 

Gelukkig komt er nu ook vanuit de gemeente beweging in de zaak. 

De eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente 

en de direct betrokkenen staat in begin oktober gepland. Tijdens 



deze eerste informatieve bijeenkomst wordt de te bewandelen route 

aan de aanwezigen uitgelegd.   

Twee jaar geleden leek de voetbalvereniging op sterven na dood te 

zijn. Tegenwoordig is dat anders en is er iedere avond en zaterdag 

wel iets op ons sportveld te beleven. Wat betreft de senioren 

hebben we bij de heren wederom twee teams en een 45+ team. Bij 

het eerste elftal hebben we een nieuwe trainer: Hans Gellert uit 

Drachten. Qua keepers zitten we momenteel krap. Ook bij de 45+ 

zouden er nog wel wat spelers bij kunnen. De vraag is dan ook: wie 

wil/kan ons op korte termijn komen versterken?   

De dames hebben een prima eerste seizoen achter de rug en 

proberen dit jaar zelfs op de vrijdagavond met een extra zevental in 

toernooivorm te gaan spelen. Dit om iedereen te kunnen laten 

voetballen. De dames zorgen voor een stukje extra gezelligheid en 

binding binnen de club, iets waar we als club erg blij mee zijn.  

Bij de jeugd hebben we dit seizoen vier i.p.v. drie teams: de JO7, de 

JO9, de JO13 en de JO15. Om de JO15 te kunnen laten voetballen 

zijn onlangs een tweetal meisjes vanuit het huidige damesteam aan 

het team toegevoegd. De eerste bekerwedstrijd met de meisjes in 

de basis werd met 6-2 gewonnen van RWF JO15-1 en geeft het 

nodige vertrouwen voor de komende wedstrijden. Nieuw is de JO7: 

de jeugd onder de 7 jaar. Op 22 september a.s. spelen zij hun eerste 

officiële wedstrijd. Dit in toernooivorm.  

Nieuw binnen de club is het darten op de dinsdagavond. Dit op 

initiatief van onze leden Stefan en Elianne van Meerveld. Om de 

twee weken vindt er een officiële thuiswedstrijd plaats van dartclub 

TFS tegen een dartclub uit Heerenveen en omgeving. De eerste 

thuiswedstrijd was op dinsdag 11 september jl. Bij afgelastingen 

kunnen we nu eventueel gaan darten.  

De Rabobank Clubkas Campagne heet ons in juni 475 euro 

opgeleverd.  Dat was iets minder dan vorig jaar. De sponsorloop op 

zaterdag 23 juni jl. leverde de jeugd 227 euro op.  Iedereen hierbij 

bedankt voor zijn bijdrage aan deze financiële meevallers.  

We moeten en gaan met de tijd mee……… Pinnen is in ons clubhuis 

sinds kort mogelijk. Vooral de jeugd maakt volop gebruik van onze 

pinautomaat.   

  

Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 5 jaar. De 5 en 6-

jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte welkom. 



Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op de Pream 4 bij Bert 

Nijmeijer, tel. 06-12112554.  

Voor verdere informatie betreffende de v.v. T.F.S kijk op onze 

website: www.vv-tfs.nl  

  

Pieter Postma  

  

Ingezonden 

_____________________________________________ 
 

 

Najaarsfair  

 

Op vrijdag 5 oktober 2018 van 19.00 - 21.00 uur en zaterdag 6 

oktober van 10.00 tot 15.00 uur is er een najaarsfair op de 

Jagerstrjitte 6, te Ureterp.  

Na het succes van de afgelopen 2 fairs gaan we opnieuw een 

najaarsfair organiseren. Dit keer is de opbrengst voor de Ronald 

McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.  

Rondom het pand zijn er plannen voor een beleeftuin. Binnen is er 

een snoezelkamer waar zintuigen worden geprikkeld, maar die ook 

een rustgevend effect op de gasten heeft. Dat principe wil de 

Hoeve ook graag doortrekken naar buiten. Je kunt denken aan 

zaken die je kunt zien, voelen (rietpluimen, grassen, e.d.), ruiken 

(bloemen, planten, e.d.), horen (water, windgong, e.d.) en proeven 

(groente, fruit, e.d.).  

Graag schenken wij de opbrengst aan dit prachtige plan.  

Kijk voor meer informatie op onze facebook pagina: 

https://tinyurl.com/Ureterpfair  

 

Graag tot ziens, Janke Heida  / Titia Visser  

 

 

Doarpshelp ‘TA JO TSJINST’ 

 

Vrijwilligers die in noodgevallen hulp bieden aan dorpsgenoten: 

coördinatoren: Ietzen Drost   tel: 0512-341716 

   Chris Bosma   tel: 0512-342484 

 

 







Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 

Drachtstercompagnie_______________________ 

De droogte in de maanden mei, juni en juli heeft ook zijn invloed 

gehad op het onderhoud van ons kerkhof. Volledig maaien was niet 

meer nodig: het maaien van het onkruid en de talrijke gele bloemen 

met de bosmaaier was meer dan voldoende. Gelukkig heeft de 

natuur zijn werk gedaan en begint ook het kerkhof weer zijn groene 

kleur te krijgen. Opvallend vroeg dit jaar zijn de vallende bladeren. 

Het lijkt wel alsof we al midden in de herfst zitten. We hebben al 

meerdere containers met bladeren van de paden afgevoerd. De 

paden zelf proberen we dit jaar zonder te “spuiten” netjes te 

houden. Door regelmatig met de schoffel over de paden te gaan is 

dit tot op heden vrij aardig gelukt.  

Wat betreft het beheer van onze noordelijke kerkhoven stond er eind 

augustus een mooi artikel in de Leeuwarder Courant. In het artikel 

ging het met name over het onderhoud en het behoud van oude 

grafmonumenten. Goed om te weten is dat ook wij als bestuur 

momenteel bezig zijn met de inventarisatie van belangrijke 

grafmonumenten. Het betreft grafmonumenten van mensen welke 

iets voor het dorp betekend hebben en waar we dus bepaalde 

herinneringen aan hebben.  

Eind juli was ik in Ierland op vakantie waar meerdere nog in gebruik 

zijnde kerkhoven als toeristische trekpleister fungeren. Kerkhoven 

waar alles schots en scheef staat met vaak een overblijfsel van een 

oude kerk of pilaar in het midden. Mooi om te zien maar voor de 

Kompenije onrealistisch lijkt me. Dit omdat wij streven naar netheid 

waarbij de monumenten recht dienen te staan en alles mos vrij dient 

te zijn. Zoals al eerder aangegeven zijn de eigenaren van de 

grafmonumenten hiervoor verantwoordelijk. Vandaar ook hierbij 

nogmaals de oproep dit zelf op te pakken.  

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. 

 

 

 

 

______________ 
 

 

Wilko Veenstra,   

Folgersterleane 55.  

19 jier.  

 

Ik ha de oplieding Groen dien: 

Grond en infrastructuur.  

No nim ik in tuskenjier. Foar it 

goede doel. Ik sil nei Roemenië. 

As jimme dit lêze dan bin ik der al.  

Ik gean mei in kristlike 

organisaasje: Phoneo. sykje it mar 

op internet.  

Dit is in internasjonale 

organisaasje, dus hja prate der 

Ingelsk.  

Moarns ha wy kursus, dan binne 

wy ek dwaande mei geastlike 

saken en middeis ha wy de praktyk. Wy helpe dan sigeuners .  

Wy dogge der bernewurk, mar meitsje/boue ek wat noadich is.  

Dit is gewoan op myn paad kaam. Ik wist noch net krekt wat ik woe. 

 

Wil jij ook wel eens de hoofdrol spelen in deze rubriek? 

Meld je aan bij Dyke, De Dammen 8. 

 

 

 



 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije 
hkdk@hotmail.nl 
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl 
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl 

 

 

 

 

 

 
Feest by de Aldheidskeamer. 

Tiisdei  7 juny 2018 ferrasten de dochters Geartsje en Aukje harren 

mem Tjitske  van der Veen - Bosma mei in gesellige middei by de 

Aldheidskeamer. Ek har broer Teake en har susters Ike Riemersma en 

Durkje Douma wiene hjirby oanwêzich. Mem Tjitske wurde dy deis 80 

jier. It grutte famyljefeest soe yn it wykein  wêze  mar de dochters 

woene de dei sels ek net 

samar foarbygean litte.  

Tjitske is berne yn De 

Kompenije en wenne 

foarhinne mei har man Klaas 

van der Veen yn it hûs dêr’t no 

Gauke en Anny  van der Mei 

wenje. Earst wurde yn de Unit 

de âlde film út 1962/63 

fertoand. Hiel wat famylje, 

freonen en bekenden fan 

Tjitske kamen foarby. Dêrnei 

wie it tiid foar kofje en tee mei 

oranjekoeke.  

f.l.n.r. Ike, Teake, Tjitske en Durkje 

mailto:hkdk@hotmail.nl
http://www.hkdkdrachtstercompagnie.nl/
http://www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl/


It wie sok moai waar, dat we yn it skaad fan de Aldheidskeamer sitte 

moasten. 

Nei de kofje en tee krige de famylje noch in rûnlieding troch de 

Aldheidskeamer. En sa kaam der in ein oan in tige noflike middei. 
 

Ek dizze froulju út Noard Hollân 

kamen op besite yn de 

Aldheidskeamer. Se rûnen it 

Zevenwoudenpad. Kampearren 

oan de Feart yn Oerterp en sa  as 

jimme wol sjen kinne hiene se it 

bêst nei ’t sin. Foar de foto 

mochten se even kopkes en de 

teepot fan ús bêste servys brûke. 

 

Winkels en bedriuwen yn Drachtster Kompenije eartiids  

 

Hjoeddedei binne der yn de lytse doarpen folle minder winkels te 

finen as eartiids. Bakkerijen, slachterijen, krudeniers, kleanwinkels: yn 

de lytse doarpskearnen binne se fierhinne ferdwûn. Ek ambachtlike 

bedriuwen lykas dy fan de smid, ferver, timmerman en fytsmakker 

binne der no minder as bygelyks fyftich jier ferlyn. Drachtster 

Kompenije is dêr gjin útsûndering op.  

De Histoaryske Kommissje Drachtster Kompenije (HKDK) wijdt op 

saterdei 13 oktober en snein 14 oktober, de middeis fan 14.00 oant 

17.00, in útstalling oan bedriuwen en winkels dy’t eartiids yn de 

Kompenije festige wienen. Oan de hân fan ûnder oare âlde rekkens, 

kranteberjochten en foto’s wurdt in byld sketst fan de middenstân út 

it ferline. De útstalling wurdt hâlden yn de unit achter de 

Aldheidskeamer op it Fallaet.  

As der noch minsken binne dy’t tinke: ik ha ek noch wol materiaal 

dat gaadlik is foar de útstalling, dan hearre we dat uteraard graach. 

Jo kinne yn dat gefal kontakt opnimme mei ien fan de leden fan de 

HKDK. Faaks kinne wy it materiaal dan foar de útstalling brûke.  

Dus: saterdei 13 en snein 14 oktober, de middeis fan 14.00 oant 17.00: 

Winkels en bedriuwen yn Drachtster Kompenije eartiids. Plak: de units 

achter de Aldheidskeamer op it Fallaet. Elkenien is tige wolkom.  



 

Kinderopvang Us Stekje 

____________________________________________ 
 

In een voormalig schoolpand 

bevindt zich al 2 jaar een 

prachtige kinderopvang, 

genaamd Us Stekje. 

Kinderopvang Us Stekje is een 

unieke, particuliere 

kinderopvang/ buitenschoolse 

opvang en VVE Peuterspeelzaal. 

Us Stekje onderscheidt zich ten aanzien van vele soorten opvang.  

 

Waar we ons in onderscheiden is: 

 

Flexibele opvang. Per week kun je aangeven wanneer je      

gebruik wilt maken van de opvang, er is dan   

         gegarandeerd plek! Uurtarief is slechts 7,40! 

Scherp uurtarief(dagopvang 7,20 en buitenschoolse 

opvang 6,90) 

Huiselijke sfeer en vaste leidsters op de groepen. 

Je betaalt bij ons wat je afneemt, er worden dus geen 

hele of halve dagen gefactureerd. Dit scheelt ouder(s) 

een hoop geld per maand! 

Breng/ haalservice van en naar scholen in omliggende 

dorpen 

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar Us Stekje? Vraag dan vrijblijvend 

een rondleiding aan. Voor meer informatie is ook een bezoek aan 

onze website de moeite waard. www.kinderopvangusstekje.nl 



 

Agenda PKN Drachtstercompagnie 

_________________________________________________________________ 

 

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden 

16 sept. 11 uur Dienst in de tent In His Name 

23 sept. 9.30 uur Ds. G.J. Arensman, 

Drachten 

 

30 sept. 9.30 uur Mw. Ds. G. den Dikken, 

Drachten 

Startzondag 

7 okt. 9.30 uur Ds. J. de Kok, Wilsum Israël zondag 

14 okt. 9.30 uur Kerk/school/gezinsdienst  

21 okt. 9.30 uur Mw. Wesseling-Schilstra 

De Tike 

 

28 okt. 9.30 uur Henk Bijma Fryske tsjinst 

4 nov. 9.30 uur Ds. R.H. Veldman, Beilen  

11 nov. 9.30 uur Gemeenteviering, verzorgt 

door het jeugdwerk 

 

11 nov. 19.30 

uur 

Mw. A. Oppewal, 

Drachten 

Vesper 

18 nov. 9.30 uur Ds. E. Jans, Oldemarkt  

 
  

 

 


