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In dit nummer








Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór 26 april 2019:

michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"Wethouder Sijperda is van de ELP
De Enige Leuke Plantster!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
24-30 maart
29 maart
20.00 uur
30 maart
10.00-13.00 u.
2 april
20.00 uur.
2 april
19.00 uur
4 april
17.00 uur
5 april
20.00 uur
6 april
20.30 oere
7 april
v.a. 14.00 uut
10 april
20.00 uur
11 april
12 april
20.00 uur
13 april
10.00-16.00 u.
17 april
13.30-15.00 u.

Wat?

Wie?
Collecte ZOA
Klaverjassen

Café Aans

Kinderkledingbeurs
Bernewurk
in de Nije Kompe
Algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging
in café Aans
DLE
Spreekuur
Michèl en Johan
Plaatselijk Belang
Broodmaaltijd
Ouderensoos
Nije Kompe
Klaverjassen in het clubhuis
vv TFS
Kofjejûn yn kafee Aans

Mei Inoar Ien

ATB Toertocht
Start: cafe Aans
Ledenvergadering

Wielercomité
Plaatselijk Belang

Reisje en jaarvergadering
KNVB toernooi dames

Fr.CPB
vv TFS

Farm Fair

World Servants

Knutselmiddag
Kinderen groep 1 t/m 8

JAC

De volgende Barte verschijnt 17 mei.
Agendapunten vóór deze datum worden niet geplaatst.

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

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

26 april
23 augustus
25 oktober
27 december

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

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 Johan):

2 april van 19.00 - 19.30 uur
in It Gebouke
Bestuursleden
We zijn er hopelijk in geslaagd nieuwe bestuursleden te hebben
gevonden. Op de voorjaarsledenvergadering van 10 april worden ze
aan u voorgesteld. Nu nog een nieuwe voorzitter en we zijn weer
compleet. Iets voor jou?
Tuin Gebouke
Het bestuur heeft samen met Mindert Kats de tuin achter het
Gebouke aangepakt. De laatste takjes opruimen, nog wat snoeien
en naar de stort. Dan kan hij er weer even tegen.
Buurtbudget
Nog wensen? Graag voor 1 april aangeven bij Plaatselijk Belang.
U kunt buurtbudget aanvragen voor bijvoorbeeld een picknicktafel
in het park, een hondenuitlaatplek of een leukere aankleding van
het groen rond een speelplek. U weet vast iets wat goed zou zijn
voor de leefbaarheid van uw straat of buurt. Iets wat prettig zou zijn
voor de kinderen, de ouderen of alle omwonenden.
Als uw idee aan de voorwaarden voldoet, dan kan uw buurt het
plan laten uitvoeren met een bijdrage uit het Buurtbudget. Via dit
budget betaalt de gemeente mee aan een betere leefbaarheid in
wijken en dorpen. Elk dorp en elke wijk kan hieruit een bedrag

besteden van 3.850 euro per jaar, of als er geld over is tot maximaal
7.500 euro per project. Het bedrag wordt uitgekeerd in materiaal
en/of manuren van de gemeente (dus niet in geld).
Glasvezel
Op dinsdagmiddag 19 februari waren medewerkers van Kabelnoord
in het café aanwezig om informatie te geven. Een flink aantal
bewoners van m.n. de buitengebieden was aanwezig om hun
vragen onder het genot van een bakje koffie/thee met oranjekoek
te laten beantwoorden. Voor meer informatie over de glasvezel zie
elders in deze Barte.
Groencommissie
Als u dit leest heeft de officiële opening van het onderdeel 'Doarp yn
't Grien' reeds plaatsgevonden, met het verbeteren van het groen
naast het café. De rozentuin is weer terug! Bomen zijn weer langs de
Feart geplant en de komende tijd zullen de andere onderdelen
aangepakt worden: entree Smidswei, parkje bij het kunstwerk en het
stuk groen bij het Fallaet.
Als over een tijdje het MFC tot stand is gekomen, is de vraag wat er
met It Gebouke moet gebeuren.
Heeft u ideeën of een mening over de toekomst van It Gebouke?
Zie uitnodiging ldenvergadering, want de leden beslissen!
Tot de volgende keer! Michèl Houwen (2e secr.)

Beste leden van Plaatselijk Belang,
Met het omzetten van ons ledenbestand kom ik er achter
dat wij van veel leden geen e-mailadres hebben.
Soms is het gemakkelijk om de leden te benaderen via de mail voor
zaken zoals een uitnodiging van de Boomplantdag van 9 maart j.l.
Mocht u van mij de uitnodiging van de Boomplantdag via de mail
hebben ontvangen, dan is uw mailadres dus in ons bezit.
Zo niet dan zou ik graag een mailtje van u ontvangen op
pb-dekompenije@hotmail.com zodat we de administratie bij kunnen
werken. Er zal geen misbruik worden gemaakt van uw e-mailadres.
Alvast hartelijk dank. Namens Plaatselijk Belang, Rigtje Rozema.

Voorjaarsledenvergadering
op woensdag 10 april 2019
Aanvang: 20.00 uur
(Kwart voor 8 staat de koffie en thee klaar).

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en mededelingen door de voorzitter
Verslag van de voorjaarsledenvergadering 2018 (website/ter tafel )
Verslag kascommissie (Loura Veenstra en Germ Sinnema)
Financieel verslag 2018 en begroting 2019 van PB en it Gebouke
Jaarverslag 2018 van de secretaris (ook te lezen op website)
Financieel verslag van HKDK, JAC, Culturele commissie
Verslag van werkgroepen; HKDK/ JAC/ Kulturele Kommisje/ MFC
Toekomst It Gebouke

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije heeft zich
aangemeld als gebruiker van It Gebouke na ingebruikname MFC.
Andere gegadigden kunnen zich voor 10 april bij het bestuur
aaanmelden. Aangezien de leden beslissen, wordt er op de
ledenvergadering een besluit genomen.
9. Afscheid van Oebele Bosma van het Bisteparkje
10.
Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar:
Johan Vlietstra
Jolanda van der Berg
Nieuw te benoemen bestuursleden :
Seppie Boomsma - Drost
Chris Bosma
Sjoerdje Nijboer-Leistra
Kandidaten kunnen tot 10 april 16.00 uur bij het bestuur aangemeld worden.

11. Rondvraag
Pauze
12. Jonathan Pitt komt namens MOS vertellen wat zijn functie inhoudt
en wat hij kan betekenen voor ons dorp.
13.Sluiting rond de klok van tien uur.

Nieuws over het MFC

Op 31-01-2019 hebben we de eerste “omgevingsgerichte”
bijeenkomst gehad. De avond stond onder leiding van Yvonne
Hofstee en Evelien Oosterbaan, vertegenwoordigers van de
gemeente. Aanwezig waren de bewoners die met hun percelen
grenzen aan het sportterrein, PB en de projectgroep. Ook de
woningbouwcorporatie “Accolade” en sportbedrijf Smallingerland
waren vertegenwoordigd. Doel van de avond was ons een beeld te
vormen op welke plek op het sportterrein het MFC gebouwd zou
kunnen worden. Evelien heeft ons twee sporen aangegeven: maak
als bewoners zelf een plan, of laat het over aan de gemeente.
Omdat de gemeente kennis heeft van wet en regelgeving is er
gekozen voor het tweede spoor. Over vier weken heeft dit een
vervolg. Gemeente komt dan met een plan waarover van
gedachten kan worden gewisseld. Een belangrijke vraag uit de
groep was of woningen aan de Smidswei gesloopt gaan worden
ten behoeve van het MFC. Hierover kunnen we duidelijk zijn: geen
sprake van!
Eerstvolgende projectgroep vergadering is op vrijdag 15 maart.

Wordt vervolgd. Namens de MFC werkgroep, 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 Jorrit Visser een vraag aan Rienk-Jan Bron:
"Wat zijn voor jullie de redenen geweest om voor Kompenije te
kiezen als nieuwe woonplaats?'".
In de vorige editie van De Barte heeft Jorrit Visser aan mij gevraagd
wat voor ons de redenen zijn geweest
om voor Drachtster
Compagnie (de Kompenije) te kiezen als nieuwe woonplaats. Eén
ding is hiermee bewezen en dat is dat de dorpskrant goed wordt
gelezen! We zijn al door meerdere Kompenijsters benaderd dat we
een stukje in De Barte mogen schrijven.
Veel mensen uit de Kompenije kennen mij wel aangezien ik hier ben
opgegroeid. Toen ik vijf jaar oud was zijn mijn ouders, Wietze en Elma
Bron, verhuisd naar de Kompenije. Ik heb hier dus het grootste
gedeelte van mijn jeugd beleefd, heb hier dan ook mijn vrienden en
daarnaast voetbal ik bij TFS.
Ik woon samen met Saskia van der Velde, waarmee ik inmiddels
negen jaar samen ben. Saskia was vroeger regelmatig in de
Kompenije te vinden omdat haar moeder , Anneke van der Velde –
van der Vlugt hier in haar jeugd heeft gewoond. Daarnaast voetbalt

Saskia ook bij TFS.

We wonen nu drie jaar samen waarvan twee jaar in Surhuisterveen.
Een dorp met veel voorzieningen op loopafstand, maar je mist toch
iets dat je in de Kompenije wel hebt, namelijk het thuisgevoel.
Behalve dat ligt de Kompenije ook centraal ten opzichte van ons
werk. Ik werk zelf in Heerenveen als inkoper en Saskia werkt in
Groningen als docent. Toen we op zoek waren naar een
koopwoning was de keuze voor de Kompenije al snel gemaakt.
Naast het voetballen is Saskia regelmatig te vinden op de ijsbaan in
Thialf. Kompenije kent ook veel schaatsliefhebbers, zo zijn er in
januari ook weer meerdere dorpelingen afgereisd naar de
Weissensee om de Alternatieve Elfstedentoertocht te schaatsen.

Natuurlijk zijn wij erg benieuwd hoe dit is gegaan
en wij vragen daarom aan Jantsje Veenstra
om hier een stukje over te schrijven.
(Ben jij aan de beurt om een stukje te schrijven?
Doe je er dan meteen , ter herkenning, een foto bij? Red.)

Groencommissie
______________________________________________
Het was een prachtig gezicht: onze wethouder Marjan Sijperda druk
aan het scheppen tussen de kinderen. Ze had eerst niet eens in de
gaten dat haar gevraagd werd het project 'Doarp yn it Grien' te
openen. Doarp yn it Grien is naast het uitbreiden van de
wandelpaden in en om de Kompenije, een speerpunt van de
Groencommissie. Bijna 2 jaar heeft de commissie, samen met
Landschapsbeheer Fryslân en de Gemeente, plannen gemaakt om
ons dorp een groenere uitstraling te geven.

Wethouder Marjan Sijperda (links) tussen de kinderen aan het planten.

Zo wordt het groen om het kunstwerk, het groen bij it Fallaet en café
Aans en de entree via de Smidswei aangepakt (niet alleen vanwege
de uitstraling, maar ook voor de verkeersveiligheid). Er zijn al bomen
langs de Feart geplant en fruitbomen in de pastorietuin. Met een
aantal belangstellenden liepen leden van de commissie langs de
reeds gerealiseerde onderdelen van het project, maar vertelden
ook wat er nog staat te gebeuren.

Zo moeten er op dit moment (10 maart) nog meidoorns worden
geplant langs de Smidswei. Komen er hagen voor de vaste hekken
bij Barry en komt er nog een boom op het plein bij de loods van
Maeike Krans.
Dan wordt ook het parkje bij het kunstwerk aangepakt: nieuwe
beukhaag en er komen klinkers. Ook het groen bij it Fallaet wordt
aantrekkelijker gemaakt met nieuwe beplanting en mogelijk een
zitbankje.
Wij willen zoveel als mogelijk in overleg doen met de directe
bewoners, maar als het om gemeentegrond gaat is dat natuurlijk
niet noodzakelijk.
Veel particulieren reden zaterdag heen en weer met hun kofferbak
of aanhangwagen vol struiken en (fruit)bomen. Zij hadden
gereageerd op de speciale actie met 75% korting.

Wij zullen als commissie eens kijken of een snoeicursus voor
fruitbomen ook wenselijk is. Wellicht kan Landschapsbeheer Fryslân
of de stichting Fruit yn Fryslân ons daarbij van dienst zijn. Commissielid
Kerstin heeft ook gezegd dat de bewoners van Helianthus Zathe
eventueel kunnen helpen bij het onderhoud van het groen.
(Fotograaf: Mindert Kats).

De wethouder had het prima naar haar zin.........

Jeroen Wiersma
die namens
Landschapsbeheer Fryslân
in de commissie
zit inspecteert de
fruitbomen bij de
pastorie.

Wiebren
begeleidt de
planters.

Ingezonden
_____________________________________________
Collecteweek ZOA : vrijwilligers in actie voor slachtoffers van
oorlogen en rampen.
In de week van 24 tot en met 30
maart collecteren vrijwilligers in
Drachtstercompagnie e.o.
voor
stichting ZOA.
Deze christelijke
hulporganisatie vraagt aandacht
voor de ruim 68 miljoen mensen
die momenteel op de vlucht zijn
voor oorlog, natuurgeweld of onderdrukking.
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om deze mensen te
ondersteunen met noodhulp en hen te helpen een nieuwe start te
maken.
Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of natuurgeweld
alles kwijtraakt! Of zelfs geliefden. Toch overkomt dit ieder jaar
tienduizenden mensen.
De medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke, of in een
buurland op en helpen daar de mensen met de meest
noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen
totdat de mensen weer op eigen kracht verder kunnen.
Met onze hulp laten we ook dit jaar vluchtelingen er niet alleen voor
staan! Mogen zij op onze steun rekenen? Namens stichting ZOA van
harte aanbevolen!
Anja Vlietstra neemt het “stokje” van mij over als contactpersoon
van de Hulporganisatie ZOA.
Heel erg bedankt voor al die jaren dat ik een beroep op u/jou
mocht doen als collectant en natuurlijk voor alle steun voor ZOA
Hulp- Hoop -Herstel
Zanny de Boer

Ingezonden
_____________________________________________
Dorpsgenoten,
Op zaterdag 30 maart organiseren wij van het Bernewurk weer een

kinderkledingbeurs
Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel kleding nodig.
Kleding inleveren kan tot en met 23 maart op de Goudberch 4.
De kleding dient schoon en heel te zijn.
Van de opbrengst is 50% voor de inbrenger en 50% voor het
Bernewurk.
Lijkt het je leuk om te komen helpen op donderdag (28 mrt) of
vrijdagochtend (29 mrt) of zaterdagmiddag bij het opruimen, dan
ben je van harte welkom!
Hartelijke groet vanuit het Bernewurk
van de Protestantse gemeente Drachtstercompagnie
Marianne de Boer, De Goudberch 4, Tel. 341423

Ingezonden
_____________________________________________
Wie zou mij kunnen helpen mijn tuin te
onderhouden?
Jong of al wat ouder ik hoor graag van u.
Groet Gaatske de Jong, it Heechfean 37

Ingezonden
_____________________________________________
Het briefhoofd
Kort na het verschijnen van mijn boek Het Compagniester Verlaat
kreeg ik iets heel bijzonders in handen. Iets dat niet in het boek staat,
namelijk een afschrift van het briefhoofd van de zuivelfabriek in 1920.
Een dergelijk commercieel briefhoofd werd in de beginjaren van de
vorige eeuw bij veel fabrieken en ondernemingen als visitekaartje
gepresenteerd. Zie het briefhoofd van de fabriek in Eastermar.

De tekenaar houdt geen rekening met perspectief. De fabriek moet
er helemaal op staan en de molen wordt uitvergroot. Bomen die in
de weg staan worden klein getekend. De schoorsteenpijp is erg
hoog en er komt veel rook uit. Alles moet erop wijzen dat het bedrijf
draait als een tierelier. Het jaar 1920 was overigens geen topjaar
voor de Kompenijster fabriek. Dat kan een reden zijn geweest om
voor een vrij eenvoudig uitgevoerd briefhoofd te kiezen, waarin een
tekening van de fabriek ontbreekt. Maar de in blauw uitgevoerde
achtergrond met modieuze bloemmotieven is wel fraai.

Met enige trots wordt de nieuwe naam van de fabriek reeds
gepresenteerd:
Coöperatieve
Stoomzuivelfabriek
Drachtster
Compagnie te Drachtster Compagnie. Bijzonder, want die naam
werd pas bij statutenwijziging in 1928 officieel. Directeur Riedstra was
nogal vooruitstrevend en hij had natuurlijk al lang genoeg van het
verouderde gele briefpapier. Dat de fabriek gebruik mocht maken
van het garantiemerk Nedraw van de Bond van Coöp.
Zuivelfabrieken in Friesland en ook het feit dat de fabriek was
aangesloten bij het Botercontrôlestation in Friesland werd
nadrukkelijk vermeld op het visitekaartje. Samen met de vermelding
van de allereerste telefoonaansluiting van het dorp: Telefoon
Intercommunicaal: Nº 1, getuigde dit eenvoudige briefhoofd toch
van kwaliteit, dynamiek en betrouwbaarheid, waarmee het bestuur
indruk wilde maken. In 1920 waren de toekomstverwachtingen
duidelijk nog hooggespannen…

Ruurd Verbeek

Dodenherdenking 4 mei 2019
Veel kinderen en volwassenen nemen jaarlijks deel aan de Stille
Tocht naar de oorlogsgraven in Drachtstercompagnie. Er worden
bloemen gelegd bij de graven van de zes omgekomen Engelse
vliegers, t.w. Gordon, Cox, Cook, Selley, Batty en Keating en het graf
van Gerrit Vlietstra, een verzetsstrijder uit Drachtstercompagnie die in
1945 door de Duitsers werd gefusilleerd.
Graag uw aandacht:
Het draaiboek voor deze herdenking is als volgt:
19.30-9.45 uur: Verzamelen bij de Frissel. Vlaggen halfstok.
Klokgelui vanaf 19.35;
19.45 uur:
Stille Tocht naar het kerkhof. Tamboer voorop.
Jolanda van der Berg en Ruurd Verbeek lopen
met de gasten achter de tamboer, gevolgd door
de eerste groep belangstellenden;
Michèl Houwen en Sietse Wijbenga lopen in het
midden, gevolgd door de tweede groep;
19.53 uur:
Aankomst op het kerkhof. Klokgelui verstomt.
Korps speelt 3 koralen. Eerste groep loopt door tot
de oorlogsgraven.
Tweede groep gaat na het betreden van de
begraafplaats meteen linksaf en stopt bij het
grafmonument van Vlietstra;
20.00 uur:
Trompetgeschal en 2 minuten stilte;
20.02 uur:
Trompetsignaal;
20.04 uur:
Korps speelt vers 1 en 6 van het Wilhelmus;
20.08 uur:
Twee leerlingen van de Frissel dragen een gedicht
voor;
20.10 uur:
Korps speelt het Engelse volkslied;
Bloemen leggen bij de graven.
20.12. uur:
De groepen wisselen van plaats, zodat men ook
daar een bloemetje kan leggen en onder
korpsmuziek verlaat een ieder de begraafplaats.
Namens de organisatie, Michèl Houwen.

Oudheidskamer Drachtstercompagnie 2019
Vanaf 17 mei 2019 zijn de deuren van de Oudheidskamer aan de
Fallaetswei op nr.17 weer geopend. Tot 1 september 2019 is het op
elke vrijdag van 10.00-16.00 mogelijk de Oudheidskamer te
bezoeken. Op deze vrijdagen is de theeschenkerij geopend en is
het ook mogelijk om een rondje te lopen over het erf van de
zorgboerderij.
Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur zijn de
deuren geopend. Er zijn dan leden van de historisch commissie
aanwezig om u rond te leiden.
Op de overige dagen van de week is het mogelijk om een
bezoekje te brengen, maar dan is het belangrijk dat u van te voren
belt, om er zeker van te zijn dat iemand u kan ontvangen: tel.nr.
0512-340846 (begeleiding zorgboerderij).
We bieden ook de gelegenheid om een
verjaardag of familiefeest te houden. Als
zorgboerderij kunnen we met u het programma
invullen. We kunnen, afhankelijk van wat u wilt,
de catering verzorgen. Er kan iemand komen
van de historische commissie om iets te
vertellen over Drachtstercompagnie en ook
een workshop behoort tot de mogelijkheden.
Wanneer u met een groep wilt komen, dan willen we graag dat u
contact opneemt met Ria Roosendaal van de Zorgboerderij It
Fallaet 0512-340846, of ria@itfallaet.nl.

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

Op 29 januari deden
onderstaande
kanjers
mee aan de Alternatieve
Elfstedentocht
op
de
Weissensee en zoals u
kunt zien hebben ze het
ook nog gehaald!
Jantsje, Moniek, Teake en
Joekie hebben de 200
kilometer
verslagen.
Helaas kwam Gjalt een
aantal keren ten val en
moest na 125 km. de strijd
staken.
Gefeliciteerd allemaal!

Ingezonden
____________________________________________________________
Boeren helpen weidevogels met plasdras
Om weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs
en watervogels meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat
ze rustig kunnen broeden, zetten 40 boeren van de vereniging
Noardlike Fryske Wâlden in Noordoost-Fryslân hun plasdrasgebieden deze week
onder water. Daarbij stellen ze het maaien uit totdat aanwezige kuikens
vliegvlug zijn (uitvliegen).
Met een zogenoemde plasdraspomp wordt water uit de sloten op
het weiland gepompt waarmee het land 5-15 cm onder water komt
te staan: plasdrasgebieden. Hierdoor ontstaat een losse bodem
waar weidevogels makkelijker hun voedsel zoals insecten, larven en
wormen uit kunnen halen. Dit voedsel hebben zij dringend nodig om
te herstellen van de winter en hun trektocht uit het zuiden om hun
eieren te kunnen leggen.

Om meer vogels naar deze gebieden te trekken, hebben de boeren
de afgelopen tijd ook het overtollige riet verwijderd zodat er meer
openheid ontstaat en het veiliger voor de vogels is. Door in de zomer
het maaien van het gras uit te stellen wanneer er nesten en/of
kuikens zijn waargenomen, hebben de kuikens meer kans om veilig
op te groeien en vergroot dit de kans op een toename van de
weidevogelpopulatie.
Agrarisch natuurbeheer
Deze plasdrasmethode wordt uitgevoerd in samenwerking met de
vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Dit is een vereniging waarvan
het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren
aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging zet zich onder
andere in voor 3.000 hectare weidevogelbeheer. De vereniging
streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is
met
het
cultuurhistorische
landschap
met
bijbehorende
natuurwaarden.

Ingezonden
_____________________________________________
Beste inwoners van Drachtstercompagnie ,
Mijn naam is Wilco Boomsma. Ik ben Coach Sport en Bewegen bij
Sportbedrijf
Drachten.
Ik
ben
als
coach
actief
in
Drachtstercompagnie waarbij ik
de inwoners kan én wil helpen
met alles wat met sport en
bewegen te maken heeft. Ik
ben ook benieuwd of er ergens
behoefte aan is binnen het dorp
en ga graag met u in gesprek. Ik
zit elke donderdag van 11:45 tot 12:45 in basisschool de Frissel. U
kunt met al uw sport en beweeg gerelateerde vragen bij mij terecht.

Wilt u bijvoorbeeld een wandelgroep starten, een sportief
evenement organiseren of wilt u in contact komen met
verenigingen, andere sport organisaties of bijvoorbeeld het jeugd
fonds sport dan ben ik uw verbindingspersoon! Als u even kennis wilt
maken dan wellicht tot snel!
Met vriendelijke groet, Wilco Boomsma (Coach Sport & Bewegen)
Mobiel: 06-83905155 / E-mail: w.boomsma@sportbedrijf-drachten.nl

Ingezonden
_____________________________________________
Glasvezel in buitengebied Smallingerland

Kabelnoord is bezig met de aanleg van glasvezel in de
buitengebieden van Friesland. Na een succesvolle vraagbundeling in
de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf,
Opsterland en Weststellingwerf is het nu de beurt aan
Smallingerland. Al meer dan 35% van de bewoners van het
buitengebied heeft laten weten graag in aanmerking te komen voor
een glasvezelaansluiting. De informatiebijeenkomsten die in deze
regio werden gehouden om bewoners te informeren over nut en
noodzaak van een stabiele en snelle internetverbinding, werden goed
bezocht. Velen hebben zich dan ook aangemeld voor een
abonnement bij een van de providers Kabelnoord of Solcon.
Kabelnoord ziet er naar uit om ook in de gemeente Smallingerland
de bewoners in het buitengebied aan te kunnen sluiten, en als de
deelname minimaal 60% is, gaat dit ook daadwerkelijk gebeuren.
Bewoners kunnen zich tot 18 maart 2019 aanmelden door middel van
een postcodecheck op: www.glasvezel.frl/smallingerland.
Met vriendelijke groet, Anja Cornelissen

Gods trou
do kinst der wis fan wêze
De maitiid is op hannen
al is it let of ier
hy komt mei pronk en sier
De maitiid is op hannen
in nije tiid brekt oan
grien, krûd en blommen
komme mei wûnderlik fertoan
De maitiid is op hannen
it hinget yn 'e loft
fûgels litte it ús hearre
in ink'len ien, in grutte kloft
De maitiid is op hannen
gjin mins dêrfoar yn tou
de natuer se giet syn gong wol
tsjûgjend fan Gods goeder trou
De maitiid is op hannen
it jout wer nije moed
it makket bliid, set oan ta sjongen
de maitiid docht de mins sa goed.
Wieke de Boer

Ingezonden
_____________________________________________
Groentepakketten van
Biologische zorgboerderij ‘Het Midden’
Het bedrijf
Zorgboerderij ‘Het Midden’ biedt drie dagen per week
dagbesteding aan. Deze is onderdeel van naastgelegen
biodynamische boerderij. Er zijn vijftig melkkoeien, varkens, geiten,
kippen en bijen. Ook is er graanteelt, een deel van de melk wordt
verwerkt in de kaasmakerij. De werkzaamheden van de boerderij
vormen de basis voor de dagbesteding en geven een natuurlijk
ritme.
Lokale biologische producten
Sinds vorige zomer worden er groentes en bloemen verbouwd voor
de verkoop, wij hebben een groententuin met kas van ruim 1200m2.
Dit jaar worden er vanaf begin juni groentenpakketten
aangeboden. Wil je je laten verrassen door lekkere biologische
producten, dan zijn er de volgende mogelijkheden:
- Boerderijpakket groot of klein (groente en zuivel)
- Zelfoogstpakket groot of klein (groente)
- Zelfoogstpakket groot of klein (groente en zuivel)
- Losse verkoop is ook mogelijk
De pakketten kunnen wekelijks of tweewekelijks opgehaald worden
in onze boerderijwinkel, op woensdag- of donderdagmiddag.
Hiervoor neemt u een abonnement voor het oogstseizoen.
De boerderijwinkel is vanaf onze Open Dag op 15 juni geopend. Wij
verkopen hier eigen producten: melk, kaas, geitenkaas, yoghurt,
eieren, honing, groentes en boeketten.
Zin om mee te werken?
Vindt u het ook leuk om in het tuinseizoen samen met anderen in de
tuin te werken? Dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse
vrijwilligersdag. Deze is vanaf begin april op woensdag van 9.00 tot
12.30 of van 9.00 tot 16.00. Voor wie de hele dag komt helpen, staat
er tussen de middag een lekkere biologische lunch klaar.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze boerderijwinkel, groentenpakket of
vrijwilligersdag neem dan contact met ons op.
Jan Brandsma, Thomaske Stoffelsma, Manuel Brandsma en Geerte
Hams / De Feart 29 Drachtstercompagnie Telefoon: 0512 342320
Mail: tt.stoffelsma@live.nl
Website: www.zorgboerderijhetmidden.com

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:

Voor een muziekkorps zijn de maanden november en december
naar info@brassbandhalleluja.nl
meestal mooi maar ook erg drukMail
(Sinterklaas,
Kerst met een concert,
begeleiding van de kerkdienstSite:www.brassbandhalleluja.nl
en nog wat meer activiteiten) en
deze drukte begon voor ons vorig jaar direct na de zomervakantie.
Volg ons op twitter @BBhalleluja
Want in september was het dorpsfeest waarin wij ook weer een
Of bel 06-13 67 54 99
aandeel hadden.
Daarom is er meestal in januari van het nieuwe jaar sprake van een
soort van wintermoeheid. We moeten dan echt weer op gang
komen en wennen aan het normale ritme.
Met de temperaturen deze “winter” kun je misschien moeilijk spreken
van wintermoeheid, wellicht moeten we daar met het veranderen
van het klimaat nog eens een ander woord voor bedenken.
In maart doen we mee aan het Smallingerland Festival en aan een
concours. Voor beide evenementen zijn we druk aan het oefenen.
Zo hadden we zaterdag 16 februari een studiedag vanaf 9 uur tot
ongeveer 1 uur. Er werd fanatiek geoefend onder leiding van onze
eigen dirigent Chris van der Veen en van een andere dirigent,
Herman Sibma. En onze eigen muzikant Rik Pietersma leidde de
bassen.

Na al de inspanningen hadden we nog een heerlijk diner, waarvan
we allemaal heel erg konden genieten.
Op de foto zijn we druk aan het studeren onder leiding van Herman
Sibma. Let vooral op maar liefst 5 bassen, een zeer imposant gezicht
en een geweldige basis voor de andere muzikanten.

Minke de Boer heeft ons tijdelijk verlaten en dat vinden wij, en vooral
Rik natuurlijk, jammer. Ze is voor haar studie een aantal maanden in
Spanje. Maar gelukkig had de familie Pietersma nog een ander
talentvol gezinslid en het is prachtig dat Ewout de plaats van Minke
heeft ingenomen.
Als u een boekje van ons hebt gekocht met de kortingsbonnen dan
bedanken wij u daar hartelijk voor. Wij kunnen het geld goed
gebruiken, want vooral onze instrumenten zijn erg duur. En vergeet
niet de bonnen in te leveren bij de winkels/ondernemers, want dan
kunt u gemakkelijk uw investering van € 5,- er weer uit halen.

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

Sûnt 1894

Toanielferiening Mei Inoar Ien
125 jier “Mei Inoar Ien” wat in feest.
Yn de jubileum kommisje sieten Alfred, Tseard, Wietske, Marie, Trienke
en Jan van der Veen.
De jubileum kommisje woe graach in yndruk fan de klean út de
stikken dy’t wy yn de ôfrûnne jierren spile ha. Want dat is it moaie fan
de Ferklaaikoer, se binne der noch, en dat hat net eltse feriening.
De bedoeling wie om dizze klean tentoan te stellen op etalage
poppen en neist dizze poppen hiene wy ek noch in libbene moade
show fan de klean.
Yn it gehiel hiene wy sa’n 22 poppen mei kop as sûnder kop, mei
fuotten, sûnder fuotten en ien mei ien foet en in stompke mar doe’t it
spul oanklaait wie wie it in moai gehiel.
Sa wiene der klean fan Loadewyk 14 ½, in pakje fan it La Plaza hotel,
in swarte jas mei âlde huodsje fan acht froulju. Op it poadium it pak
fan Loadewyk 14 ½ en de moaie grutte jurk fan Chantal mei net te
ferjitten de moaie grutte wite prûken. Fjouwer jassen fan de fjouwer
jiergetiden. Dan fjouwer man sterk út “twa is te folle” en twa fan
Chez Dolly. De jurk en tas út de Bloody Mary en ek noch ús
Kompenijster pakje dat brûkt is mei it optreden fan Halleluja.
Efter yn de seal in moai dekor skildere doek fan Nakke.
Ek binne der noch doeken fan Nakke skonken troch Gjalt van der
Lei, de pake sizzer fan Gjalt van der Lei; de man doedestiids fan de
techniek.
Freed 1 febrewaris; it waar lit ús wat yn de steek, snie……. Omrop
Fryslân seit wa’t der net út hoecht, thús bliuwe.
Doe hiene wy al wat ôfsizzers sa as juffrou Sietsma 92 jier, wennet yn
Súdlaren, doart it net oan. Spitich. Mar ek Jan Jager fan Britsum en
Pieter van der Berg âlde jeugd leden en sa ek Doede en Froukje
Smeding.
It seach der feestlik út, Sietske en Marieke ha holpen te serfearen,
top. Rietje Dijkstra-Nieuwenhuis, wol mear as 55 jier lid, wurdt eare-lid
en sa ek Hennie de Wagt-van der Mei, ynstekster fanôf 1984.

Lokwinske froulju.
Tseard krige in spjeldsje foar 25 jier lidmaatskip fan ús feriening.
Doe it ferhaal fan Gauke, wat Alfred en hy om en om nei foaren
brocht ha, mei op it lêst de libbenne personages dy de klean showe
mei ûndersteuning fan de goeie foto, rol omskriuwing en in stikje út in
kar-ferslach.
Nei ôfrin fan de moadeshow waard Anny van der Mei ek noch yn it
sintsje set en waard eare-lid makke.
Wat in moaie jûn, dat wie ek it komentaar fan in bulte minken dy’t
der west ha. Protte komplimenten hân. Wat in moaie ûngedwongen
resepsje.

"Lige as in wachter"
Moandei jûn om 19.00 oere generale foar de skoalbern . Yn it skoft
krije hja altyd drinken en in pûdsje schips.
Der wiene net in bulte bern, dus dat foel wat ôf, as mei, it is mar krekt
hoe je it besjogge. It smiet wol wer in pear nije jeugdleden op.
Tongersdei de Try-Out. In bulte ferieningen om ús hinne moasten
ferstek gean litteomdat hja sels spylje moasten.
Mar wy hiene dochs wol in moai sealtsje minsken en einliks reaksje
fan it publiek; it gie as it slyt jage.
En dan…… Us neisit fansels wat in ûntlading der is wat ôf “kraait” as
liegt, lige as in wachter.
Saterdei 2 Febrewaris der wer plat foar. 190 besikers poerbêst. De
wike dernei de ploech spyle wer as it slyt jage. De seal hat him
poerbêst fermakke.
Snein 10 febrewaris meielkoar iten, rûchwei sa’n 50 leden fan jong
oant âld. Jan van der Veen hat iten makke: rinnend buffet, dat wie
tige by tige.
Wietske hie in kwis makke mei 23 fragen oer ús toanielferiening.
Wat in noflike sneintemiddei, Sjoerd fan Sietske seit ik fiel my hjir
gewoan thús.
Woansdei 13 febrewaris: it neipetear mei de kar.
De froulju ha al better sin, mar binne it net altyd mei elkoar iens. Mar
mei de beoardieling oer smink en klaaiïng fan Anny wiene se it iens it
wie dochs wer in tsien. Wy hiene in goeie beoardieling, 140 punten.

Saterdei 6 April om 20.30 oere yn Seal Aans "Kofjejûn"
De stipers binne fergees op dizze jûn. En foar de rest is it 5 euro. Jo
kinne fansels ek stiper wurde en dat kostet 4 euro yn it jier.
Gauke en Marie binne al wer drok mei de spilers fan de kofjejûn yn
de seal oan it repetearjen, dat moat ek wer trochgean. Binne wy al
wer tige nijsgjirrich nei,
Jan van der Veen sil mei syn beide dochters en Saskia Kats op de
planken mei "Ierdbeien mei slachrjemme". En noch in ienakter “Mei
fekânsje” mei Liane Nijboer, Hindrik Zuidema, Kevin de Boer, Jelle
Bouma en Jildou Loopstra.
Liane Nijboer, in nij lid, is al drok mei de jonge jeugd dwaande.
Emma van der Heide, Renske Mud, Nynke van der Lei, Sjoerd Bouma,
Jurre Kats, Hilarius Leffering en Marten Buisman.
Wy hoopje dat “Mei Inoar Ien” noch hiel lang bestean bliuwe mei, al
falt dat in dizze tiid net altyd mei. De tiid sil it leare.

Voetbalvereniging T.F.S.
____________________________________________
Op het moment dat ik dit schrijf staat het voorjaar op het punt van
beginnen en dat betekent dat er vanaf nu iedere zaterdag weer een
of meerdere wedstrijden op ons sportcomplex ’t Trefpunt worden
gespeeld. Dit op een veld waar de afgelopen weken meerdere
nieuwe reclameborden opgehangen zijn. In de afgelopen
winterperiode heeft de sponsorcommissie op initiatief van Frits van der
Meer namelijk voor een zevental nieuwe bordsponsoren gezorgd.
Binnenkort komt er ook nog een 15 meter lang sponsordoek achter het
doel te hangen met daarop een mooie tekst. Dit met dank aan de
Kompenijster boeren. Nieuw vanuit de sponsorcommissie is ook de
kledinglijn van de v.v. T.F.S. Voor meer info betreffende deze kledinglijn
kijk op onze vernieuwde website: www.vv-tfs.nl

Onze jeugdteams zijn deze tweede helft van het seizoen opnieuw
ingedeeld. De eerste wedstrijden in deze nieuwe reeks zijn intussen
reeds gespeeld.
Nieuw binnen de jeugdafdeling is een groep spelers van het AZC in
Drachten. Op zoek naar spelers voor onze JO15 hebben zich onlangs
vanuit het AZC een 18-tal spelers aangemeld voor de JO17.
Momenteel traint de groep twee keer per week onder leiding van
Kompenijster Sybren Vrijburg. Contributie en trainerskosten worden
betaald door het AZC. Als voetbalvereniging willen we onze
buitenlandse gasten hiermee een kans geven hun favoriete sport in de
Kompenije te beoefenen. Het werken en omgaan met een groep
spelers als deze is uiteraard best moeilijk en daarom staat er een
maandelijks evaluatie met het AZC gepland. De ondersteuning en
begeleiding vanuit het AZC bij dit alles is ons inziens namelijk heel
belangrijk. Nieuw binnen de jeugdafdeling is ook het niet roken tijdens
de jeugdwedstrijden. Voor, tijdens en na onze jeugdwedstrijden
vragen wij iedereen niet te roken. Dit alles op weg naar een rookvrije
generatie. Tot slot nog even uw aandacht voor een tweetal
jeugdacties. Momenteel loopt de POIESZ-jeugd sponsoractie en
binnenkort komt de Kompenijster voetbaljeugd weer met potgrond
langs de deur. Door de bij de kassa ontvangen munten in onze koker
te stoppen in de winkel in de Wiken en potgrond te kopen steunt u de
Kompenijster voetbaljeugd.
Bij de senioren strijden de dames met SV Houtigehage/’t Fean om het
kampioenschap. Met vijf punten voorsprong op hun naaste
concurrent hebben de speelsters van het team van Frank Rezelman
en Lucy van Meerveld het in eigen hand. Naast het voetballen van de
dames 1 valt er qua damesvoetbal nog meer te beleven op ons
sportcomplex. Voor de liefhebbers van het damesvoetbal is er op
vrijdagavond 12 april a.s. een KNVB-toernooi op ons sportcomplex met
vier deelnemende teams. Hieronder het tweede damesteam van de
v.v. T.F.S. Verder zijn er meerdere meisjes van 10-11 jaar die wekelijks bij
ons trainen en zo nu en dan een oefenwedstrijd spelen als TFS JO11. Dit
alles o.l.v. Rick Ypma.

Bij de heren senioren is het eerste elftal volop in de strijd met Suameer,
Drogeham en Suawoude om niet als laatste te eindigen. Voorlopig
staan Drogeham en Suawoude nog onder TFS 1 maar de verschillen
zijn klein. Met de steun van het Kompenijster publiek zou het mooi zijn
als we een van deze ploegen onder ons weten te houden. Daarmee
zou het seizoen geslaagd zijn en kunnen we met trainer Hans Gellert en
leider Bert Nijmeijer gaan bouwen aan het team voor het nieuwe
seizoen. Door de vele blessures zit het tweede elftal momenteel krap
qua spelers en zal er zo nu en dan een wedstrijd verplaatst moeten
worden. Spelers die het team willen komen versterken zijn van harte
welkom. Hetzelfde geldt voor de 45+: het gezelligheidsteam van oudvoetballers welke maandelijks een toernooi speelt bij een van de
verenigingen in de regio.
Wat betreft de bouw van het MFC op ons sportcomplex zitten namens
de voetbalvereniging Maeike Keuning en Frits van der Meer in de
commissie die gaat bepalen waar het nieuw te bouwen MFC exact
komt te staan. Ook de naaste buurtbewoners zijn in deze commissie
vertegenwoordigd. Nog voor de zomer moet bekend zijn waar het
MFC met school, ontmoetingsruimte, kleedgelegenheid en gymzaal
komt te staan. Vervolgens zullen de plannen qua sportaccommodatie
hierop aangepast moeten worden.
Tot slot een persoonlijke noot…… Mooi om voorzitter te zijn van een
club die volop in beweging is en waar iedereen kan voetballen binnen
de mogelijkheden die er zijn. Dit met behulp van de vele vrijwilligers
binnen de club. Hulde aan iedereen!
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, 25 februari 2019

Hallo allemaal,
Het voorjaar staat voor de deur en dat betekent dat we weer van
start gaan met onze potgrondactie! Vanaf nu kun je de zakken
potgrond bij Martha Nicolai bestellen.

Potgrondactie v.v. T.F.S.
Het voorjaar heeft dit jaar ongekend vroeg zijn intrede gedaan.
Daarom komt de jeugd van de voetbalvereniging T.F.S. binnenkort
bij u langs voor de verkoop van potgrond.
Prijzen potgrond (zak van 20 ltr.)
* 1 zak voor € 2,00
* 4 zakken voor € 7,50
* 6 zakken voor € 10,00

Hebt u nu al potgrond nodig dan kunt u deze bij ons telefonisch of
per mail bestellen. De potgrond wordt u dan nog dezelfde dag
thuisbezorgd. Potgrond bestellen kan bij Pieter Postma en Martha
Nicolai:
per
telefoon
06-22805296
of
per
mail
via
menmnicolai@gmail.com De opbrengst van deze actie gaat naar
de jeugdafdeling. Dit kan zijn voor de financiering van activiteiten,
jeugdtrainers en benodigde materialen. Mede daardoor kunnen we
de contributie van onze jeugdleden laag houden.
Met vriendelijke groet, Pieter.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ ___________
Hierbij nodigen we onze leden uit voor het bijwonen van onze
algemene ledenvergadering op dinsdag 2 april a.s. De vergadering
is in café Aans en begint om 20.00 uur. Hieronder de voorlopige
agenda.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Ingekomen stukken
Notulen van de ledenvergadering van 3 april 2018
Jaarverslag 2018
Financieel verslag 2018
Verslag van de kascommissie (Dukke Terpstra en Liefke de
Vries). Benoeming nieuw kascommissielid.
7. Vaststellen prijslijst 2019-2020
8. Mededelingen (incl. privacy wetgeving en voorstel tot
aanpassing van de statuten)
9. Bestuursverkiezing:
 Afredend en herkiesbaar: Pieter Postma
 Tussentijds aftredend: Geert Nijboer. Het bestuur stelt
voor …….. te benoemen als secretaris.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de
vergadering aanmelden bij secretaris Geert Nijboer.
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Lezing verzorgd door ……. met als onderwerp ………
13. Sluiting
Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze
website www.dledrachtstercompagnie.nl
Uitvaartvereniging DLE, Drachtstercompagnie
Uitvaartverzorgsters: Hiltsje van der Brug (tel. 06-10542628) en Hinke
van der Meulen-Heidinga (tel. 0512-356901)
Beide zijn dag en nacht bereikbaar.
Namens het bestuur, Pieter Postma

Wolkom
_________________________________________________________________
Op de Tsjerkebuorren 17 wenje no Koen Bos en Marchien Moek mei
de famkes Sylje, 8 jier, en Ylva, 6 jier. Hja komme fan Drachten.
Koen is produksjelieder by in sosiale wurkplaats in Grins.
Marchien is jeugdhulpferliener by Jeugdzorg Friesland.
Nei de foarjiersferkânsje sille de famkes nei de Frissel.

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

Er
melden
zich
geen
kandidaten meer aan bij Dyke
voor deze rubriek. Vandaar dat
we hebben besloten er mee te stoppen. Bedankt Dyke!

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

Theatervoorstelling Eendje (6+) van Kim van Zeben
komt naar Drachten
Op zondagmiddag 24 maart om 14.00 uur is de voorstelling Eendje,
voor iedereen vanaf 6 jaar, te zien in Schouwburg De Lawei in
Drachten. In Eendje gaan we op pad met de enigzins onhandige
radioreporter Pia Putman. Zij stelt het publiek voor aan Dobber, een
bijzondere eend. Dobber weet namelijk niet goed of hij een eend is
of een mens. Of iets er tussenin. Op zoek naar het antwoord op deze
vraag, volgen we Dobber tijdens een spannende en muzikale
roadtrip. Op zijn reis komen er verschillende andere “vreemde
eenden” op zijn pad en komt Dobber er langzaam maar zeker
achter dat een beetje anders zijn, helemaal zo gek niet is.
Eendje (6+) is een muzikale en vrolijke ode aan de buitenstaander.
Over nergens bij horen en je anders voelen. Over nieuwgierig blijven
en jezelf worden. Over het vinden van je eigen geluk. Losjes
gebaseerd op het sprookje van Het lelijke eendje.
Actrice en theatermaker Kim van Zeben speelt in Eendje alle rollen
zelf. Met behulp van handpoppen en een aantal verkledingen
transformeert Kim in de talloze personages die Dobber op zijn pad
tegenkomt.

Agenda PKN Drachtstercompagnie
_________________________________________________________________
Datum
Tijd
voorganger
Bijzonderheden
10-mrt

9.30 uur

13-mrt

19.30 u.

Lianne Vrijburg, Jeugdwerkster
mmv de Praiseband
Mw. A. Oppewal, Drachten

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

07-apr

9.30 uur

Mw. ds. J.A. vd Veen – Bosgra,
Drachten
Mw. I. Baron, Veenhuizen

07-apr

19.30 u.

Dienst van gebed om genezing

14-apr

9.30 uur
19.30 u.

Auke Willem Kampen, Buitenpost

19-apr

19.30 u.

Zr. M. Visser - Bakker

gemeenteviering
Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag

20-apr

19.30 u.

Zr.P. Nicolai – v.d. Spoel

Stille zaterdag

Pastor A.I.S. de Vries

1e Paasdag
m.m.v. het korps

18-apr

21-apr

9.30 uur

mw. ds. G. den Dikken, Drachten

28-apr

9.30 uur

Ds. E Jans, Oldemarkt

05-mei

9.30 uur

Br. G. Stienstra

12-mei

9.30 uur

gemeenteviering

19-mei

9.30 uur

Mw. ds. R. Renooij, Drachten

26-mei

9.30 uur

Dhr. T.R.A. Simonides, Birdaard

Kerk School
Gezinsdienst
Biddag

Fryske Tsjinst

Fryske tsjinst

