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Grutte Steffen seit :

"Dat fjoerwurk is hartstikke moai,
mar wol efkes oprûmje dy rotsoai!"

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

Wat?

Wie?

17 januari
19.30 uur
22 januari
19.00-19.30 u.
25 januari
2 februari
8 februari
20.00 uur
9 februari
14 februari
19.30 uur

Bert Boer uit Oldeberkoop
over de Herbergier

Fr. CPB

Spreekuur Plaatselijk Belang

PB

27 februari
9.30 uur

(Iepie en Michèl)

Receptie 125 jaar toneel
Klucht "Lige as in wachter"
Klaverjassen

Mei Inoar Ien
Mei Inoar Ien
vv TFS

Klucht "Lige as in wachter"
Dhr. B. Bilker, Kollum over
Maria Louise Marijke Meu

Mei Inoar Ien
Fr.CPB
(Samen met de CPB
Rottevalle)

Bloemstuk maken o.l.v.
Appie Heddema

Fr. CPB

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

151 maart 2019
152 mei 2019
153 september 2019
154 november 2019
155 januari 2020

22 februari
26 april
23 augustus
25 oktober
27 december

15 maart
17 mei
13 september
15 november
17 januari 2020

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

***********************************************************************

Medewerkers van de Barte
wensen jullie dagen
die vrede,
vriendschap,
geluk
en vreugde dragen.
******************************************************

Plaatselijk Belang
_____________________________________________
Spreekuur
Heeft u een vraag, een klacht of een goed idee? Laat het ons
weten en maak gebruik van het spreekuur, voorafgaand aan de
bestuursvergadering, waar uw inbreng meteen besproken zal
worden.

Eerstvolgende spreekuur PB
(Michèl en Iepie):

22 januari van 19.00 - 19.30 uur
in 't Gebouke
Gaswinning
PB was aanwezig bij de bijeenkomst over de gasboringen in de
gemeente. De werkgroep tegen gaswinning - bestaande uit 4 leden
uit de gemeenteraad en 4 vertegenwoordigers van de Plaatselijk
Belangen - is ontstaan n.a.v. seismologisch onderzoek in oktober
2017. Er werden 2 schadegevallen geconstateerd in Smalle Ee en De
Wilgen. Zo ontstond 12 maart jl. de werkgroep tegen nieuwe
gasboringen die op 11 oktober een petitie aanbood aan minister
Wiebes.
In het verlengde hiervan kwam ook de energietransitie - van gas
naar duurzame energie- ter sprake. Dorpen zullen in de nabije
toekomst hiermee aan de slag moeten. Vanuit de gemeente zal een
commissie zich gaan bezighouden met de transitie.
Jeugd
Plaatselijk Belang hecht er waarde aan dat de jeugd tussen de 12
en 17 jaar weet dat er naar haar geluisterd wordt. Wij ontvingen
geluiden dat een groep jongeren het idee heeft dat er niets voor ze
geregeld wordt. Daarom hebben wij pogingen gedaan om met hen
in gesprek te komen. Tot op heden is ons niet bekend om welke
jongeren het gaat. Weet jij het, of behoor jij tot die groep?
Neem dan contact op met Michèl Houwen, dan kunnen we een
gesprek plannen.

Pinnen
In de vorige Barte vermeldden wij u dat wij zouden onderzoeken of
het op een of andere manier mogelijk was weer te pinnen in ons
dorp. Doordat veel mensen geen geld meer op zak hebben,
verdwijnen veel geldautomaten, zo ook in ons dorp. De
dichtsbijzijnde locatie is De Wiken, Opende, Surhuisterveen of
Ureterp.
Het alternatief, Rabo geld Express, is alleen toegankelijk voor
Raboklanten en kost € 5,50 per transactie. U geeft de bank dan
opdracht geld bij u thuis te bezorgen.
In de media wordt gesproken over de geldmaat. In 2019 en 2020
maken de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank
langzaamaan plaats voor de geldmaat. Deze komen niet in ons
dorp te staan.
Plan Zuid
Dinsdag 11 december was PB aanwezig bij de raadsvergadering
waar het bestemmingsplan Drachtstercompagnie-Zuid door de
gemeenteraad werd vastgesteld.
,

In 2008 is er een bestemmingsplan vastgesteld dat voorzag in de
uitbreiding van woningbouw van het dorp Drachtstercompagnie. In
de Wet ruimtelijke ordening staat dat elk bestemmingsplan binnen
de 10 jaar moet worden herzien. Het bestemmingsplan dat 11
december door de raad is vastgesteld is hier het gevolg van.
Inhoudelijk is het bestemmingsplan ten opzichte van 2008 op grote
lijnen het zelfde. Wel zijn enkele onvolkomenheden gerepareerd in
dit plan, maar de basis is hetzelfde. Zie www.smallingerland.nl onder
het kopje 'uitvoering' en dan naar bestemmingsplannen.
Uitbreiding woonwagenstandplaatsen
Ook op de agenda van de raadsvergadering van 11 december
stond de woonwagenlocaties. PB was daarbij aanwezig evenals
enkele dorpsgenoten. Het besluit is genomen. Wat ging er aan
vooraf?

Na de eerste berichten heeft PB contact gezocht met de
wethouder en gevraagd om een informatieavond voor de
bewoners;

Het bestuur wordt platgebeld door politici en de media;


Er komt geen informatieavond maar een Rondetafelvergadering;

PB stelt een brief op met één vraag (bent u positief, negatief
of neutraal?) die in het dorp verspreid wordt;

Er komen maar liefst 85 reacties terug!

PB spreekt op de Rondetafel-vergadering van 27 november
en benadrukt dat zij onafhankelijk, maar betrokken is en benoemt
vrijwel alle, door de bewoners ingebrachte positieve en negatieve
argumenten.

Het besluit: Smallingerland moet voor de zomer nieuwe
locaties zoeken (naast Drachtstercompagnie en de Wetterwille in
Drachten) en indien mogelijk een aantal reeds aanleggen. Bij
Drachtstercompagie ziet de wethouder ruimte voor maximaal 8
plekken. Dit voorstel werd unaniem aangenomen en door de
aanwezige woonwagenbewoners met applaus begroet.

Enquete verhuiswensen naar dorp binnen Smallingerland
(Bericht van PB Aldegea aan PB Drachtstercompagnie)
De enquête staat online op de gemeentewebsite:
https://www.smallingerland.nl/Int/2018/December/Enqueteverhuiswensen-naar-dorp.html
Ik hoop dat er veel reacties op binnen komen. Te zijner tijd worden
jullie geïnformeerd over de uitkomsten.
Met vriendelijke groeten, namens de Feriening foar Doarpsbelang
Aldegea, Meindert de Boer, voorzitter
E-mail: dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com
Telefoon: 06 417 81 491
Website: www.oudega.info | Twitter: @AldegeaSm | Facebook: Nijs
fan Aldegea Sm
Tot de volgende keer!
Michèl Houwen (2e secr.)

Nieuws over het MFC
Het convenant wat is opgesteld door het PCBO, de Sport, Plaatselijk
Belang en de Gemeente is in december goedgekeurd door B en W.
De ondertekening door de vier betrokken partijen zal in januari
plaatsvinden. Er zal een kort feestelijk moment van gemaakt worden.
Twee zaken uit het convenant wil ik expliciet noemen.
In de nieuwe situatie zal het gebouw van de Frissel ingeleverd
worden bij de gemeente. Het huidige clubgebouw met
kleedgelegenheid van TFS en de gymzaal zullen afgebroken
worden. Daarvoor terug komt een geheel nieuw complex met
school, ontmoetingsruimte, gymzaal en kleedkamers voor de binnenen buitensport. Het clubhuis van TFS wordt geïntegreerd in het MFC.
Drie in één dus zoals ook het doel is van het nieuwe MFC.
Hoe zit het met ‘t Gebouke?
’t Gebouke wordt niet afgebroken maar verliest wel haar huidige
functie. Alle activiteiten die nu in ’t Gebouke plaatsvinden zullen
naar het nieuwe MFC gaan. ’t Gebouke kan een andere invulling
krijgen. Daarover moet Plaatselijk Belang (eigenaar) en het dorp
gaan nadenken.
De gemeente heeft 3,5 miljoen voor het MFC begroot. Daarmee zijn
we er nog niet. In het convenant wordt de verwachting
uitgesproken dat er door het aanboren van subsidies en fondsen
een flink bedrag op het kleed komt. Een bedrag wat met vijf nullen
geschreven wordt. De werkgroep MFC is hiervoor al met
“Doarpswurk” in voorbereiding. Deze stichting kent routes hoe en
waar financiën gegenereerd kunnen worden. Acties in het dorp zijn
ook mogelijk. Vrijwilligerswerk en zelfwerkzaamheid kunnen eveneens
bijdragen.
In de vorige Barte heeft u kunnen lezen van een gezamenlijke aftrap
op 4 oktober jl. Alle betrokken partijen waren hierbij aanwezig. We
kregen inzicht in de aanpak van het gehele plan.

Er is inmiddels een “projectgroep” in het leven geroepen. Deze
groep heeft voor de eerste helft van 2019 een actieplan opgesteld.
Zonder al te detaillistisch te worden wil ik hier toch één actie
noemen die al snel van start zal gaan. Dat is de “omgevingsgerichte
aanpak”. Het doel is met aanwonenden in een aantal avonden te
bepalen wáár het gebouw op het sportterrein gebouwd zal worden.
De eerste avond is bepaald op 31 januari in de Frissel. De gemeente
bepaalt wie er voor deze bijeenkomsten worden uitgenodigd en
verstuurt ook de uitnodigingen.
Samenstelling Projectgroep:
Yvonne Hofstee- namens de gemeente
Albert Jan Tiemens- namens bestuur PCBO
Ellen Kiers- namens de Frissel
Johan Vlietstra- namens Plaatselijk Belang
Gurbe Aardema- namens de korfbal
Pieter Postma- namens de voetbal
Sietse Wijbenga- namens werkgroep MFC
Út namme fan de wurkgroep MFC, Sietse Wijbenga.

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 Christine Bosma een vraag aan Jorrit Visser:
"Hoe is het voor jou om als nieuwkomer in een dorp als Kompenije te
komen wonen?"
Hieronder het antwoord van Jorrit:
Van je familie moet je het maar hebben. Zo kwam het dat mijn
schoonzus Christine Bosma mij de vraag stelde hoe het is om als
nieuwkomer in een dorp als Kompenije te komen wonen.
Deze vraag drong zich bij mij natuurlijk ook op toen mijn vrouw
Annemarie en ik begin 2016
ons huis aan de Skutslûs
kochten. Voor mij betekende
dat verhuizen van het centrum
van Groningen naar het
centrum van Kompenije! Na 2½
jaar hier te wonen en een
dorpsfeest later meen ik al een
aardig
deel
van
de
Kompenijsters te (her)kennen,
maar ook een groot deel nog
niet. Ik zal mijzelf daarom nog
even voorstellen.
In Dokkum ben ik ‘hikke en tein’
in een gezin van vier jongens,
waarvan ik samen met mijn
tweelingbroer de oudste ben.
Ik had thuis een bêst plak, dus
e
het duurde tot mijn 22 voordat ik besloot op kamers te gaan in
Groningen. Met het uitzicht op d’Olle Grieze heb ik hier ruim 10 jaar
met veel plezier gewoond. De laatste zes weken hiervan heb ik er
zelfs samengewoond met mijn vrouw Annemarie. Haar kennen jullie
vast als dochter van oppervlegel Chris en zijn vrouw Grietje Bosma.
Annemarie en ik hebben elkaar in 2014 leren kennen en ‘dat wie
krekt wat’, dus zijn we in april 2016 getrouwd en na zes weken
ingetrokken in onze woning in Kompenije.

Dat er wat extra kamers in zaten kwam goed van pas, want in
oktober 2017 is onze zoon Christiaan geboren. Verder ben ik nog
bijna dagelijks in Groningen te vinden, waar ik bij de Rabobank werk
als adviseur voor bedrijven.
Terug naar de vraag van Christine. Geboren in de laatste van de elfsteden en gewoond in de grootste stad van het Noorden, past
Kompenije op het eerste gezicht niet zo in het rijtje thuis. Toch blijkt
het dorp een verborgen parel te zijn. Vanaf het begin heb ik me hier
prima thuis gevoeld door de gemeenschapszin, het actieve
verenigingsleven, de ruimte en de toegankelijkheid. Opmerkelijk is
het wel dat ik in deze twee jaar Kompenije meer mensen écht heb
leren kennen dan in 10 jaar Groningen. En dat is een compliment
voor jullie allemaal.
Maar dan het ‘geef’ Frysk, daarmee is het niet al te best gesteld hier.
Hy, sy, my, wy, dy en dû, het doet pijn aan de oren en het staat ook
niet in de cursusmap van de Afûk. Ik heb niet de illusie dat ik hier als
outsider verandering in ga brengen, maar eraan wennen gaat nog
niet zo makkelijk.
Ken je ons niet en ben je nieuwsgierig geworden, kom dan gewoon
eens langs voor een kop koffie! (ook voor mensen die ons al wel
kennen).
Voor de volgende ´Ik geef het woord aan…´ wordt het
tijd om weer buiten de familie te kijken.
Ik heb begrepen dat Rienk-Jan Bron en zijn vriendin Saskia
binnenkort bij ons in de straat komen wonen. Leuk dat jullie van
Surhuisterveen naar Kompenije verhuizen en alvast welkom op de
Skutslûs. Aan Rienk-Jan wil ik de vraag stellen wat voor jullie de
redenen zijn geweest om voor Kompenije te kiezen als nieuwe
woonplaats?
(Ben jij aan de beurt om een stukje te schrijven?
Doe je er dan meteen , ter herkenning, een foto bij? Red.)

van de redactie
____________________________________________
Om te voorkomen dat dorpsgenoten voor de 2e keer gekozen worden
voor "Ik geef het woord aan..." hier de lijst met personen die aan de
beurt zijn geweest in chronologische volgorde:
Henk de Vries - Marcel vd Meulen - Riemer Riemersma - Barrie de
Wagt - Nieske Ketelaar - Jurjen Visser - Marcel Briggen - Henk de
Jong - Kees Koning - Bettie Bouwer - Wiebe vd Bosch - Chris/Griet
Bosma - Gauke/Anny vd Mei - Michel Houwen - Wilt Kooistra Marscha Booman - Maria Bruggeman - Sybren Hartmans - Jonas
vd Vlugt - Noralie Brandsma - Winand de Vries - Christine Bosma Jorrit Visser

Ingezonden
_____________________________________________
OUD IJZER ACTIE!
De jeugd van club houdt het hele jaar door een
oud ijzeractie. Heeft u oud ijzer liggen en wilt u het
kwijt?

Dan kunt u het brengen naar de fam.
Bosma op de Skieding 56. Daar staat een
container klaar.

Dan willen we het ook wel ophalen!
U kunt ons dan bereiken op de volgende telefoonnummers:
Joukje Bosma=06-50545853 / Martha Nicolai=06-55414041
De container blijft het hele jaar staan bij de fam. Bosma .
De opbrengst komt ten goede van de clubjeugd.

Ingezonden
_____________________________________________
Start 2019 weer sportief en wandel mee met de
36e winterwandeltocht vanuit Beetsterzwaag.
Wandelsportvereniging
de
Trochsetters
organiseert op zaterdag 19 januari 2019 de
jaarlijkse winterwandeltocht, in de omgeving van
Beetsterzwaag. Start vanuit het Trefpunt van
Talant aan de Wissel 1 in Beetsterzwaag.
Iedereen die van wandelen houdt kan mee
doen. Voor de verschillende afstanden kan gestart worden tussen:
25 km tussen 9.00 uur en 10.00 uur.
15 km tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
10 en 5 km tussen 10.00 en 13.00 uur.
Het startbureau sluit om 17.00 uur. Inlichtingen: info@trochsetters.com
of www.trochsetters.com
Tel: 0512- 355211 Marian Bijma.

Ingezonden
_____________________________________________
De

grootste

marathon

ter

wereld...

New

York!

Op 4 november vond ‘s werelds grootste
marathon plaats, namelijk die van New York
City. Naast het feit dat het ‘s werelds grootste
is, is het ook de best beveiligde marathon.
Aan de start, die zich aan de voet van de
Verrazzano Bridge op Staten Island bevind,
staan die ochtend ruim 50.000 mensen ongeduldig te wachten op
de kanonschoten en natuurlijk het Amerikaans volkslied.
Ik ben één van die 50.000!
Van zenuwen is gelukkig geen sprake, ik heb nog nooit zoveel zin
gehad om 42,195 km te gaan hardlopen!
Ik ben door menigéén (meerdere) malen voor gek verklaard.
Ik had vroeger nooit zoveel met sporten. Tot het moment dat ik de
marathon van Londen op tv voorbij zag komen... toen wist ik het
zeker: DAT WIL IK OOK!
Oké, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat New York geen Londen is
natuurlijk. New York is in de hardloopwereld dé marathon des
marathons, veel mooier en grootser dan die van Londen, dus wat
dat betreft heb ik geen verkeerde keuze gemaakt. Mooier dan New
York wordt het niet.
Maar voordat je aan de start kan gaan staan om een marathon te
lopen moet er natuurlijk eerst ook enorm veel getraind worden.
Dit ben ik dus maar gewoon gaan doen.
Schema’s? Hardlooptrainingen? Loopgroep?
Ik heb daar niet zoveel mee en besluit dus ook op mijn eigen houtje
en vooral op gevoel te gaan trainen.
Ik train gemiddeld 4x per week.
Ik ken ondertussen alle mogelijke routes van de bossen in de nabije
omgeving. Ik train (bijna) altijd samen met mijn 2 trouwe viervoeters,
dat zijn echt mijn trainingsmaatjes.
Terug naar zondag 4 november 2018..
Het kanonschot is gegeven en ik begin aan de 42,195 kilometer. Het
is een pittig parcours, veel bruggen en vooral veel vals plat!

Maar wat is het genieten (tot ongeveer het 35 kilometerpunt, vanaf
dat moment is het puur op karakter) van de meer dan miljoen
toeschouwers! Ze schreeuwen, ze maken muziek, ze roepen je
naam, ze dansen, kortom één groot feest!
Je passeert tijdens de marathon 5 wijken van New York City. Brooklyn
is daarbij toch echt wel het absolute hoogtepunt, tsjonge die
mensen weten hoe ze een feestje moeten bouwen hoor!
Uiteraard loop je ook op 1st en 5th Avenue waar de mensen je rijen
dik staan aan te moedigen. Kippenvel.
En dan komt toch eindelijk langzaam maar zeker Central Park in mijn
vizier. Central Park betekent finish... Finish betekent die welverdiende
medaille. Ik wil het tempo iets opvoeren maar besef dat mijn
lichaam dat geen briljant idee vindt. Het enige wat mij op dat
moment nog rest te doen, op die laatste kilometers, is:
GENIETEN, GENIETEN, GENIETEN! Met hoofdletters!
Eenmaal over de finishlijn
krijg ik de medaille om mijn
nek gehangen en besef ik
mij dat ik zojuist de grootste
marathon ter wereld heb
uitgelopen.
Het was een fantastische
ervaring!
September 2019 staat de
marathon van Berlijn mij op
te wachten. Als dat half
zo’n belevenis wordt als
New York hoor je mij niet
klagen!
Groetjes, Gea Weening.

Jeugdactiviteitencommissie
Op 24 november was het weer zover, Sinterklaas kwam op bezoek in
Kompenije. De kinderen en ouders stonden al klaar bij “it Gebouke”.
Het blijft elk jaar weer
spannend, op welke
manier Sint in ons dorp
komt. Wat vreemd
was dat de letter “H”
op de weg was
geschreven. Ook was
het geluid van een
helikopter te horen,
het
geluid
kwam
steeds dichterbij, maar
in de verte zagen
enkele kinderen Sint
op zijn vertrouwde paard verschijnen. Samen met héél veel Pieten.
Dit jaar waren er veel pio-pieten, dat zijn pieten in opleiding. Eén van
die pieten zat in een rolstoel, zij was van het dak gevallen. Gelukkig
was er een verzorg-piet, die voor haar zorgde. Nadat Sint de
kinderen uitgebreid had begroet, ging het gezelschap richting het
café, onder begeleiding van het muziekkorps. Daar aangekomen
werden de pieten voorgesteld. Toen kwamen ze er achter dat er
twee pieten misten, dit waren de verstop-pieten. Gelukkig hadden
de kinderen ze snel gevonden. Sint vroeg aan de kinderen “wie nog
met zijn of haar knuffels sliep”. Dit waren heel veel kinderen, zowel de
jonge als de oudere kinderen staken hun hand omhoog. Toen
kwamen ze op het idee om de piet in de rolstoel de knuffels te
geven van alle andere pieten, zodat deze piet zich beter voelde en
de rolstoel niet meer nodig was. En zo werd het nog een gezellige
middag, zo met elkaar.
Via deze weg willen we iedereen bedanken die het mogelijk heeft
gemaakt.

Ingezonden
_____________________________________________
In de week van 28 oktober tot en met 3
november
zijn
17
collectanten
in
Drachtstercompagnie op pad geweest voor
de collecte van het Diabetes Fonds. De
opbrengst was € 833,75, een prachtig
resultaat! Met de opbrengst van de collecte
werkt het Diabetes Fonds aan betere behandelingen en genezing
van diabetes.
Langs deze weg willen we alle collectanten bedanken voor hun
inzet, en alle gevers bedanken voor hun bijdrage.
Sibbelina Bosma en Freke de Graaf.

Ouderensoos
Op 7 oktober 2018 was het 45 jaar geleden dat de ouderensoos in
de Kompenije werd opgericht. Velen van u herinneren zich nog de
namen van de eerste bestuursleden: de dames G. Wouda en mw
de Jong en de heren Fr. Pool, J. Veenstra en H. Brander.
Om dit te vieren zijn we in december naar de Bios geweest. We
zagen daar de prachtige film over het overleven op het Wad.
Bijzondere beelden en bijzonder knap gemaakt met moderne
middelen.
In november hadden we ook een bijzonder mens te gast: Joop
Atsma uit Surhuisterveen. Hij is lid geweest van de Provinciale Staten
en van de Tweede Kamer; hij was staatssecretaris en is nu lid van de
Eerste Kamer. Hj vertelde boeiend hoe het is om je als eenvoudige
Friese jongen te bewegen in het Haagse circuit.

Op 3 januari wensen we elkaar veel heil en zegen op de
nieuwjaarsbijeenkomst met borrel en warme maaltijd.
Op 7 februari komt de ons bekende Gjalt de Jong, een “fjildman"
met dia's en verhalen over de natuur in Friesland.
En op 7 maart vergasten Ypie Heida en Klaas Stienstra ons op
verhalen en muziek.
En dan sluiten we in april het seizoen af met een broodmaaltijd.
We hebben nu 51 leden en het is iedere keer weer fijn om elkaar te
ontmoeten.
Zo gaat het ook iedere week op de donderdagmorgen als we
bewegen onder de deskundige leiding van fysiotherapeute Nynke.
Hieronder ziet u hoe wij bezig zijn met elastische linten. We werken
ook wel met pittenzakken en foamballen en we zijn intensief bezig.
Alle spieren en gewrichten krijgen een beurt. Als het al te serieus
wordt, worden Melle en Aize wel eens baldadig en tussendoor wordt
er veel gelachen.

Maar belangrijk is ook dat we samen zijn en elkaar vertellen over ons
lief en leed.
Namens het bestuur, Elly van Dijk.

Fûgelwacht
____________________________________________
Van de Stookhut en de Klimop.
Interessant is het vaak iets te schrijven uit eigen waarneming. En dat
doe ik ook deze keer. De titel “stookhut” en “klimop” is hierbij
leidend. Dikwijls zie je ze nog bij wat oudere boerderijen: de stookhut,
elders in het land ook wel “bakhúske” genoemd. De verwijzing naar
“stook” en “bak” zegt iets over het gebruik in vroeger dagen. Wat mij
bekend is dat er in de stookhut destijds voer voor varkens werd
gekookt. Met name aardappelen en aardappelschillen werden
eerst gekookt zodat het varken dit beter kon verteren. Bovendien
werd er in de bakoven brood en koek gebakken. Ook heb ik wel
eens vernomen dat boerengezinnen zomers overdag in de stookhut
vertoefden om daarmee het huisraad in de woning van de boerderij
te sparen. Dit waren dan de wat grotere stookhutten. De functie van
koken was dan al verleden tijd. Dikwijls zie je dat deze stookhutten
begroeid zijn met klimop.

Soms volledig overwoekerd. Men zegt dan wel eens gekscherend
dat de klimop de hut bij elkaar houdt. Zou de klimop verwijderd
worden dan zou de hut in elkaar storten. Niet aankomen dus!
Het gaat mij hier om de klimop. Wij hebben een stookhut bij onze
woonboerderij, met klimop, en het is werkelijk een pracht om te zien
welk een biotoop dat voor verschillende vogels is. Nadat de klimop
gebloeid heeft ontstaan op de bloemknoppen blauwe besjes. ’s
Winters is dit een voedselbron voor bijvoorbeeld merels. Die zie je dus
ook veel. Ook wordt de dichte begroeiing gebruikt als schuilplaats.
Koolmezen, pimpelmezen, winterkoninkje, merel, mussen zoeken bij
slecht weer dikwijls hun schuilplaats in de klimop. In het voorjaar zie je
dat merels en zelfs houtduiven in de klimop zitten te broeden. Ook
vlinders komen graag af op de klimop vanwege de nectar die ze
daar kunnen vinden. Zo’n oude stookhut is eveneens een prachtige
plek voor allerlei insecten. In de klimop maar ook in de kieren en
naden van de stenen bevinden zich zoveel insecten dat de
boomkruiper er regelmatig op zoek is naar voedsel. In de begroeiing
gonst het vaak van insecten en dat trekt natuurlijk insecteneters aan.
Kortom zo’n oude stookhut met klimop is de moeite waard om in
stand te houden. Hooguit een beetje snoeien maar voor de rest
mooi laten zitten. Kijk maar eens goed om je heen waar je nog van
deze stookhutten ziet en realiseer je dat dit een prachtige biotoop is
voor vogels en insecten. Voor beide soorten geldt dat we er zuinig
op moeten zijn. Tegenwoordig hebben wij nogal eens de neiging
alles heel netjes te maken. Voor het oog misschien belangrijk maar
de natuur denkt er vaak anders over. Overigens mist er bij ons in één
van de muren van de hut een halve steen. Toen ik een aantal jaren
geleden ontdekte dat de gekraagde roodstaart en de spreeuw hier
nieuwsgierig naar waren heb ik aan de binnenkant een nestkast
gemaakt. En ja hoor, het eerste jaar broedde er een gekraagde
roodstaart en daarna zit een spreeuw hier met succes te broeden,
soms twee legsel per seizoen.
Fûgelwacht Kompenije eo / Sietse Wijbenga

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:

Met onze muziekwagen, deze keer door altijd vlijtige handen
naar info@brassbandhalleluja.nl
omgebouwd tot pakjeswagen,Mail
hebben
wij Sinterklaas graag weer
geholpen bij de feestelijke intocht
van de goede Sint. En zijn Zwarte
Site:www.brassbandhalleluja.nl
Pieten hebben ons weer goed voorzien van de nodige pepernoten
Volg ons op twitter @BBhalleluja
en ander snoepgoed. Dat speelt toch net even wat lekkerder dan
06-13
67 54 99
op een zo goed als lege maag.OfEnbeldat
Sinterklaas
nog heel goed bij
de les is bewees hij ook. Hij maakte ons complimenten over onze
nieuwe, speciaal voor de jeugd bestemde kleurrijke kunststof
instrumenten, waarop door enkele van ons werd gespeeld. Die
pasten mooi bij het feestelijke geheel.
Bij ons Kerstconcert was er weer veel publiek en dat is altijd heel
mooi. De kerk was zo goed als vol. Onze dirigent, Chris van der Veen,
had, samen met het bestuur, een mooi programma samengesteld
met veel afwisseling. De solo op de es-bas van Rik Pietersma mocht
er zeker zijn. Ook de jeugd van De Frissel was weer present, nu onder
leiding van Jeltsje Veenstra en Marianne de Boer. Het was prachtig
om hen te horen zingen, met digitale ondersteuning via de beamer.
De jeugd van het muziekkorps heeft er weer nieuwe leden bij en dat
is heel goed. Onder leiding van Wander Hoen speelden Levina en
Jan-Willem voor het eerst mee en maakte Mart, na eerst op de
bariton te hebben gespeeld, nu zijn debuut op het slagwerk. En ze
deden dat prima. De andere jeugdleden (Corine, Richtsje, Finnie,
Wieke en Isa) hebben al wat meer ervaring en vormen op die
manier de basis. Onze vaste bariton-speler Jardi kon er helaas niet bij
zijn. Om wat variatie in de instrumenten te krijgen voelde Ans zich
jong genoeg om daarom mee te spelen op de bariton.

En op een prachtig filmpje liet Mr. Bean zien hoe leuk dirigeren kan
zijn. Leerzaam en grappig voor iedereen, zelfs voor dirigenten.
Ook de Kerstnachtdienst hebben we weer mogen
begeleiden, zoals gebruikelijk buiten onder de sterrenhemel
afgesloten met het prachtige Ere zij God. En op Kerstmorgen
hebben wij weer veel inwoners wakker mogen maken op de
prachtige klanken van Kerstliedjes.
De verkoop van de boekjes met kortingsbonnen gaat dit jaar
wat later van start dan anders. In januari beginnen we daar weer
mee. En er zitten deze keer ruim 50 kortingsbonnen in, ongeveer 10
meer dan andere jaren. Het boekje kost € 5,-. Daarmee steunt u het
muziekkorps en dat stellen wij zeer op prijs. Maar u kunt die € 5,gemakkelijk terug verdienen wanneer u de kortingsbonnen gebruikt.
U kunt er dan zelfs geld aan over houden. En er is natuurlijk ook weer
een verloting aan gekoppeld, dus ook daar maakt u kans op een
prijs. We komen bij u aan de deur, maar mocht u niet thuis zijn
geweest dan kunt u altijd contact opnemen met Jan de Boer, tel.
342307. Hij zorgt dan dat u alsnog een boekje kunt kopen.
Als u dit leest zijn we al 2019. Wij wensen u een heel gezond,
vreedzaam en muzikaal 2019 toe voor u en voor iedereen die u lief
en dierbaar is. En we laten ook in 2019 zeker weer van ons horen.

Ingezonden
_____________________________________________
Beste dorpsgenoten,
De collecte voor het Leger des Heils die in de laatste week van
november is gehouden heeft het mooie bedrag van € 433,67
opgeleverd.
Namens het Leger des Heils heel hartelijk dank voor uw gift, ook een
hartelijke dank aan alle collectanten voor hun inzet.
Johan Vlietstra.

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

Sûnt 1894

Toanielferiening Mei Inoar Ien bestiet 125 jier !
Wy binne dêrmei ien fan de âldste toanielselskippen fan Fryslân.
Oprjochte yn 1894. Doe wie it de gewoante om gedichten en
ferhalen te resitearen (foardrage). Letter is dit oergong yn it
toanielspyljen.
Wy wolle dit jubileum fansels net samar foarby gean litte.
Op freed 25 jannewaris is der in offisjele resepsje foar (âld) leden,
ferienings, sponsors en oare genoadigden. Op spesjale wize wurde
de gasten troch it argyf fan it toaniel laad.
2 en 9 febrewaris binne de foarstellings fan “LIGE AS IN WACHTER”.
Skreaun troch Bernd Gombold en de Fryske oersetting is fan Gurbe
Dijkstra. Spile troch wol 10 leden. It is in premiêre stik, dus noch nea
earder spile. De klucht spilet him ôf op it kantoar fan de
Boargemaster. Jo wolle net witte welke healwize typkes der allegear
foarby komme. De boargemaster hat it der mar drok mei en it giet
fansels allegear mis. Ek mei de boargemaster sels.
Keapje in kaart by Gauke en Anny en lit jim ferrasse mei in
âlderwetsk stikje toaniel!
Ofslútend ha we mei de eigen leden in geselliche neisit op 10
febrewaris mei in hapke en drankje. En proaste we op de ôfrûne
jierren en dat we noch lang bestean meie!
De Jubileumkommisje, Alfred, Jan, Marie, Tseard en Wietske.

Voetbalvereniging T.F.S.
____________________________________________
In de eerste helft van het huidige seizoen werd de jeugd onder de 13
jaar, de JO13, ongeslagen kampioen. In de bekercompetitie hebben
ze ook nog geen enkele wedstrijd verloren. Ook de dames van trainer
Frank Rezelman doen het uitstekend. Tot op heden hebben ze nog
geen enkele competitiewedstrijd verloren en zijn dan ook de terechte
winterkampioen. Dat het damesvoetbal leeft bleek onlangs wel uit de
publieke belangstelling bij de thuiswedstrijd van de dames tegen Sv
Houtigehage. Bij de avondwedstrijd waren er tussen de 150 en 200
toeschouwers aanwezig. Dat was lang geleden dat er zoveel
toeschouwers waren. Zoals al eerder aangegeven doet ons eerste
elftal bij de heren gelukkig weer mee om de punten. Met acht punten
uit 10 wedstrijden heeft men op dit moment twee ploegen onder zich
staan. Ten opzichte van vorig seizoen is dat een prima prestatie van
de jonge ploeg van leider Bert Nijmeijer. Zorgen maken we ons over
de JO15. Mede door een tekort aan spelers wordt het steeds moeilijker
deze categorie te laten spelen. Versterking op de korte termijn met
een drietal spelers/speelsters is gewenst maar helaas in een relatief
kleine dorpsgemeenschap als de onze moeilijk te vinden.
Wat gaat 2019 ons bieden als voetbalvereniging. Wat betreft de jeugd
zit de groei aan de “onderkant”. Bij voldoende belangstelling
proberen we na de winter van start te gaan met “kaboutervoetbal”.
Een van de initiatiefnemers hiervan is Jacob v.d. Meulen. Ook zijn we
bezig met een JO11. Onder leiding van Rick Ypma traint momenteel
een groep potentiële jeugdspelers onder de elf jaar. Wellicht worden
deze na de zomer in de competitie ingeschreven als de nieuwe TFS
JO11. Gelukkig leeft het damesvoetbal binnen de club. In de
wandelgangen horen we dat meerdere oud voetbalsters weer willen
gaan voetballen. Op basis hiervan verwachten we het komende
seizoen met twee elftallen aan de competitie deel te nemen. Wat
betreft de heren verloopt tot nu toe alles naar wens.

Als we de tweede helft van de competitie met het eerste nog een
drietal wedstrijden weten te winnen en niet als laatste eindigen is het
seizoen voor ons geslaagd. Om in het nieuwe seizoen nog een stapje
vooruit te kunnen maken is enige versterking van het eerste elftal met
een drietal ervaren spelers gewenst. Wie van de dorpsbewoners
wil/kan ons komen versterken…….
Wat betreft het sportcomplex lopen er momenteel twee treintjes. De
eerste is die wat betreft de bouw van ons MFC. De eerste
projectvergadering is in december geweest en de eerste
omgevingsgerichte bijeenkomst met de direct betrokkenen staat in
januari gepland. De tweede trein die gaat lopen is het initiatief vanuit
de gemeente om bij de sportverenigingen te gaan inventariseren wat
de wensen zijn op het gebied qua sportaccommodatie. Zoals in de
ledenvergadering is besloten en ook in het convenant van het MFC
staat beschreven willen we als voetbalvereniging een kunstgrasveld
met ledverlichting als oefenhoek. Het is alleen nog de vraag waar dit
moet komen te liggen. Dit hangt weer samen met de bouw van het
nieuwe MFC met school, ontmoetingsruimte, kleedlocatie en gymzaal
op ons huidige sportcomplex. Eind november 2019 moet het
totaalplan qua sportaccommodaties, het tweede treintje, door de
gemeenteraad. De bouw van het MFC start hopelijk na de zomer van
2020.
Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 5 jaar. De 5 en 6jarigen 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

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ ___________
Landelijk, maar ook binnen onze vereniging, zien we steeds vaker
dat overledenen gecremeerd worden in plaats van begraven. Wat
betreft het bewaren van de as van de overledene zijn er op ons
kerkhof diverse mogelijkheden. Zo kan de urn met as bijgezet
worden in onze urnenmuur. Er kunnen maximaal twee urnen in een
urnnis, met andere woorden een tweede familielid kan later in de nis
bijgezet worden. Op dit moment zijn vier van de tweeëndertig nissen
verhuurd. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van de urn met as
in een gehuurd graf. De urn wordt daarbij in een relatief kleine
urnenkelder geplaatst. In zo’n urnenkelder is plaatst voor twee urnen,
m.a.w. ook hier kan later een tweede familielid in de urnenkelder
bijgezet worden. De derde mogelijkheid is het plaatsen van een
biologisch afbreekbare urn met as in een gehuurd graf. Na verloop
van tijd vergaat deze urn en komt het graf eventueel weer vrij voor
een andere huurder. In het geval van het plaatsen van de urn in een
graf is het gebruikelijk dat er een monument op het graf geplaats
wordt ter herinnering aan de overledene(n). In de urnenmuur is de
plaat op de nis tevens de plaat waarop de tekst ter herinnering aan
de overledene(n) wordt aangebracht.
Mocht u nadere informatie willen over de
mogelijkheden en kosten qua het bewaren van de
urnen op ons kerkhof dan kunt u contact opnemen
met een van onze bestuursleden. De bestuursleden
zijn te vinden op onze website
www.dledrachtstercompagnie.nl

Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Uitvaartverzorgsters: Hiltsje van der Brug (tel. 06-10542628) en Hinke
van der Meulen-Heidinga (tel. 0512-356901)
Beide zijn dag en nacht bereikbaar.

Namens het bestuur, Pieter Postma

Wolkom
_________________________________________________________________
Mirna Kats en Jan Sietsma mei harren jonkje Yward ( 2 jier), wenje no
op de Imerwyk 3. Hja wennen earst yn Drachten. Mirna, âld
Kompenijster, is accountmanager by Eurofins op it laboratoarium.
Jan is ZZP-er yn de bou.
Christiena Veenstra en Auke Raap wenje no op de Swarte
wyk 9. Auke komt út Burgum en Christiena is in Kompenijster.
Hja wurket yn de soarch, by Noorderbreedte en Auke
wurket by Europrofyl.
Liane Nijboer wennet no op de Swarte wyk 7. Hja komt fan
Ljouwert, mar is berne yn Houtigehage, en is hjir wol thús.
Liane wurket as tonielspylster by Acta Theater en Muziek .
Hja docht ek losse klussen.
Auke van der Sluis en Trienke Vlietmeyer en Tarzan, wenje
no oan de Feart 3. Auke komt út Grinzer Pein en is losker,
Trienke wurket by de Aldi (goederencontrôle) en komt út
Stiensgea.
Bonne Veenhuizen wennet no op de Fallaetswei 23. Hy
komt fan Drachten. Bonne hat in thússoarchbedriuw:
Zorgintens. It kantoor sit op de Heideanjer yn Drachten.
Op de Smidswei 37 wennet no Annie Elzinga fan
Houtigehage. Hja wurket as ûnderwiisassistinte yn it
spesjaal ûnderwiis: SO. Kleurryk yn Drachten.

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

Recept van…….
Tjerk Woudstra.
In de beginjaren van de Barte was het
'Recept' een vaste rubriek.
Het favoriete recept van veel
dorpsgenoten hebben we gelezen en
vaak ook gemaakt. Zo stond er ook
eens een recept van Tjerk in de Barte.
Nu wist ik dat Tjerk lekker kon koken. Jarenlang heb ik op
maandagavond zijn wonderbaarlijke soep gegeten. Een gewoon
Honigsoepje werd speciaal door de toevoegingen. Geklopt eitje
erdoor, glaasje sherry..
Dus dat recept in de Barte van Tjerk moest ik uitproberen en…het is
nog steeds één van de favoriete recepten in mijn familie. Mijn
dochter Dukke heeft het een naam gegeven: Oorlogsvoer.
En dit betekent: als je dit eet kun je een oorlog winnen!
Ingrediënten: voor 4 personen.
Blik bruine bonen of /en kidneybeans
Rijst 1 kopje
Klein blikje mais
Boerenkool 150 gram( halve zak)
2 uien en 1 knoflookteentje
Zoete ketjap
Sambal
Gerookte spekjes.
Zilveruitjes voor de liefhebber .
Kook de boerenkool 5 minuten, laat dit dan uitlekken in het vergiet.
Bak de spekjes, gesneden uien en knoflook erbij in olie. Flinke
theelepel sambal erbij.
Daar kan de boerenkool bij, zo nu en dan omscheppen. 10 -15
minuten.
Ondertussen de rijst koken. Bonen verwarmen, en afgieten.
Alles in één grote pan…
En als laatste een scheutje zoete ketjap erdoor.
Dyke Dijkstra-Boonstra.

______________
Helaas heeft niemand zich bij Dyke aangemeld voor 'Dit bin ik.....'
Wil jij in deze rubriek verschijnen?
Maak dan een afspraak met Dyke (06-2978 4556).
Een nieuwe kans in het nieuwe jaar dus!

Kompenijsgjirrich
______________________________________________
Op
mijn
dagelijkse
wandeling kwam ik langs
het huis van Anneke en
Roel Zandbergen. Wat
daar altijd opvalt is de
keurig onderhouden tuin,
maar nu viel mijn oog op
wat anders, wat ik ook
niet, buiten de tekst om,
meteen verklaren kon.
Ik vroeg Feike ook nog
even, maar die had geen
idee.
Dan
maar
aanbellen en Anneke
deed open. Vertel!
"Door de stuwing van het
grondwater is dit stuk
fundering vannacht omhoog gekomen. Ik ben er vannacht uit
gegaan en dacht, daar moet ik wat mee doen. En toen heb ik de
tekst er op geverfd".
Anneke en Roel, jim ek in lokkich 2019 tawinske!
Michèl Houwen,

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

20 jan

9.30 uur

Mw. ds. J.A. vd Veen –
Bosgra, Drachten

27 jan

9.30 uur

Mw. ds. H. de Kok – Mellema,
Wilsum

3 feb

9.30 uur

Mw. J. Elzinga-Bakker,
Groningen

3 feb

19.30 u.

Henk Bijma

Taizéviering

10 feb

9.30 uur

Jeugddienst

17 feb

9.30 uur

Annemarie en Christine Bosma
Met als thema: Wie is Jezus
Dhr. T. v. d. Meulen, Tytsjerk

24 feb

9.30 uur

Mw. Ds. R. Renooy, Drachten

3 mrt

9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

3 mrt

19.30
uur

Henk Bijma

WereldGebedsdagviering

10 mrt

9.30 uur

Lianne Vrijburg, Jeugdwerkster
mmv de Praiseband

Kerk School
Gezinsdienst

13 mrt

19.30 u.

Mw. A. Oppewal, Drachten

Biddag

17 mrt

9.30 uur

Ds. J. de Kok, Wilsum

24 mrt

9.30 uur

Mw. Fr. Wesseling – Schilstra,
Tike

31-mrt

9.30 uur

Mw. ds. J.A. vd Veen – Bosgra,
Drachten

Heilig Avondmaal

Voor u geknipt
Een dorpsgenoot kwam met dit idee, nadat bekend werd dat de
afvalkalender niet meer huis aan huis verspreid zou worden, maar
alleen nog digitaal beschikbaar was. Voor veel -ouderedorpsgenoten wellicht een probleem. Vandaar hier de
afvalkalender.
Haal de kalender uit de Barte en hang hem op het prikbord.

