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Korte berichten
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vóór 23 augustus 2019:
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Grutte Steffen seit :

"Keunst yn it wetter?
As keunst mar net in het wetter falt!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
29 mei
13.30 uur

Wat?
Boerengolf
voor groep 5 tm 8

Wie?
JAC

29 mei

Bezoek burgemeester

PB

25 mei
9-10 u: 30.25 km.
10-1 u: 15.10.5 km
29 mei
13.30 uur
6 juni
19.00-19.30 uur
15 juni
10.00-14.00 u.
15 juni
10.00 -16.00 u.
25 juli
10.00-16.00 u.
23 augustus
10.00-16.00 u.
14 september

Wandeltocht vanuit
Surhuisterveen

Wandelvereniging
De Trochsetters te
Drachten
JAC

Boerengolf
groep 5 t/m 8
Spreekuur
Officiële opening fruittuin
met rondleiding
Straat-en tuinverkoop
Smidswei
Zelfplukdag
voor kinderen
Zelf kruiden en fruit
plukken voor thee
10-jarig jubileum

PB
Zorgboerderij
'It Fallaet'
Smidswei
Zorgboerderij
'It Fallaet'
Zorgboerderij
'It Fallaet'
Helianthus Zathe

De volgende Barte verschijnt 13 september.
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

153 september 2019
154 november 2019
155 januari 2020

23 augustus
25 oktober
27 december

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

Beste leden van Plaatselijk Belang,
Met het omzetten van ons ledenbestand kom ik er achter dat wij
van veel leden geen emailadres hebben.
Soms is het gemakkelijk om de leden te benaderen via de email
voor zaken zoals een uitnodiging van de Boomplantdag van 9
maart j.l.
Mocht u van mij de uitnodiging van de Boomplantdag via de email
hebben ontvangen, dan is uw emailadres 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
emailadres.
Alvast hartelijk dank. Namens Plaatselijk Belang, Rigtje Rozema.

Plaatselijk Belang
_____________________________________________

Op de foto het nieuwe bestuur vaan Plaatselijk Belang (v.l.n.r.):
Seppie Boomsma-Drost - Michèl Houwen - Iepie Lindeboom-Hospes
- Chris Bosma - Rigtje Rozema-Schriemer - Sjoerdtje Leistra.
Michèl

Functie
Voorzitter (waarn.)

Iepie
Rigtje

1e Secretaris
penningmeester

Sjoerdtje

2e voorzitter

Seppie

2e secretaris

Chris

lid

Verantwoordelijkheden
MFC
Verenigingen
AED
Fin. it Gebouke
Fin. de Barte
it Gebouke
Vrijwilligers
werkgr./comm.
Woningbouw
Energietransitie
Woonwagenkamp
Jeugd
Bisteparadyske

Johan Vlietstra is officieel afgetreden, maar blijft nog wel aan het
bestuur verbonden als lid van de werkgroep MFC.
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 Sjoerdtje):

6 juni van 19.00 - 19.30 uur
in It Gebouke
Het laatste spreekuur, op 2 april, werd druk bezocht. Vier
dorpsgenoten maakten er gebruik van en hun vragen en
opmerkingen werden meteen behandeld of zijn doorgespeeld
naar de gemeente. Van het spreekuur op 7 mei werd geen gebruik
gemaakt.
Ledenveragdering
36 personen waren aanwezig op deze laatste vergadering van
voorzitter Jolanda van der Berg. Zij wordt tijdelijk opgevolgd door
Michèl Houwen, want de zoektocht naar een nieuwe voorzitter
gaat door.
De 5 commissies die onder PB vallen doen verslag en na de pauze
staat de toekomst van It Gebouke op de agenda. De HKDK heeft
bij PB aangegeven geïnteresseerd te zijn in It Gebouke als het MFC
gerealiseerd is. Dit werd aan de leden voorgelegd, want zij
beslissen. Er kwamen geen bezwaren!
Na de pauze werd er afscheid genomen van Jolanda en Johan,
hun termijn zat er helaas op. Met een bon en bloemen werden zij
voor bewezen diensten bedankt! Tegelijk werden 3 nieuwe
bestuursleden voorgesteld en in de bloem gezet: Sjoerdtje, Seppie
en Chris. Het dorp rekent op jullie!

Onder: Aftredend voorzitter Jolanda van der Berg in de bloemen.
Haar termijn zit er op en vanwege begrijpelijke redenen verlaat zij
het bestuur, maar gelukkig nog niet de Kompenije: zij blijft voorlopig
in de werkgroep Kompakt zitten. Bedankt Jolanda!

Johan Vlietstra, ook wel de stille kracht genoemd, treedt ook af,
maar ook weer niet. Hij houdt het bestuur op de hoogte van de
ontwikkelingen rond het MFC. Ook hij werd bedankt voor zijn inzet
voor het dorp en de bon en bloemen die hij ontving van Rigtje
kwamen hem dan ook toe (Zie foto op volgende pagina).
Midzomerfeest
PB heeft een nieuwe werkgroep opgericht: Kompakt (Kompenijster
Aktiviteiten) bestaande uit 3 leden van het bestuur van PB en de
voormalige werkgroep 'De Trije fan 'e Kompenije'. De werkgroep
gaat een feest organiseren voor en door het hele dorp op 20 juni
2020: het midzomerfeest en wordt gehouden tussen 2 dorpsfeesten
in. Het programma is in grote lijnen klaar en het wordt geweldig!

We starten met een koffietafel, gevolgd door een strúntocht-plus
door de Kompenije. Voor de jeugd is er een survivaltocht. Om vier
uur is er een koffieconcert en poppenkast voor de kleintjes. 's
Avonds een Kulturele Avond en disco voor de jeugd. De dag wordt
afgesloten met muziek. We zijn erg enthousiast en hopen dat de
komende tijd op jullie over te brengen.
Houd 20 juni 2020 vrij en doe mee!

Johan Vlietstra werd bedankt voor zijn inzet voor m.n. it Gebouke.
Buurtbudget
PB heeft geld aangevraagd voor nieuw speelmateriaal voor de
kinderen van de Frissel en een bijdrage voor het komende
Midzomerfeest.
De AED wordt binnenkort verplaatst naar de overkant van de weg,
bij de Theeschenkerij. Dit moet aangekondigd worden bij de
hulpverleners. Houd de site in de gaten voor het tijdstip van
verplaatsing!

Oebele Bosma
Met een VVV-bon en een bos bloemen van bloemenmeisje Rigtje,
nam Oebele afscheid als dierenverzorger van it Bisteparadyske.
Bedankt Oebele voor je inzet.
Zijn werkzaamheden worden overgenomen door Melle Sijtsema.

PB en de Smidswei
PB heeft het initiatief genomen om een gesprek met de bewoners
van de Smidswei en de gemeente te organiseren op maandag 13
mei j.l.. Wij hoorden dat enkele bewoners ongerust waren v.w.b. de
verkeersveiligheid op de Smidswei. De situatie is veranderd nu de
gemeente bomen geplant heeft, als onderdeel van de projecten
van de Groencommissie. Met name de snelheid is een doorn in het
oog van de aanwonenden. Helaas hebben maar 5 bewoners zich
opgegeven. Het resultaat van het gesprek is hopelijk geruststellend
voor de bewoners.
Bezoek Burgemeester: 29 mei a.s. van ca. 15.00 - 18.00 uur
PB wil een tocht door ons mooie dorp gaan maken en op
verschillende locaties e.e.a. vertellen of laten zien. Wil jij als
vereniging, bedrijf of instantie wat laten zien of vertellen in ca. 10
minuten? Geef je uiterlijk maandag 20 mei op bij Michèl (342479)
en wellicht kunnen we je inplannen.

Himmeldei 2019
Vrijdagmiddag 5 april werd de Kompenije weer schoongemaakt,
maar volgens de begeleiders lag er dit keer niet zo veel zwerfafval.

Zou de Himmeldei dan toch effect hebben?
Imme Nijboer, Klaas Wening, Jan de Boer, Ytzen Drost, Lieuwe
Dijkstra en Kees van der Meulen, heel hartelijk dank voor jullie
bereidwilligheid. Volgend jaar rekenen wij op meer ouders!
Tot de volgende keer! Michèl Houwen (wnd. voorz.)

Nieuws over het MFC
Voortgang MFC
Dit verslag komt
sterk overeen met
dat wat er verteld is
op de voorjaarsledenvergadering jl.
van
Plaatselijk
Belang.

We hebben het over een MFC waarin drie geledingen
samenkomen: de basisschool, de sportzaal en het dorpshuis. Drie in
één!
Op 29 maart jl. is het Convenant hiervoor ondertekend. Bas van
Loo,
vertegenwoordiger
van
Adenium,
Pieter
Postma,
vertegenwoordiger stichting beheer sportaccomodatie, Johan
Vlietstra, vertegenwoordiger van plaatselijk belang en Eric ter Keurs,
wethouder van de gemeente, hebben onder toeziend oog van
een aantal belangstellenden en een schoolklas hun handtekening
geplaatst. ( Adenium is de koepelorganisatie van voorheen PCBO
en OPO FURORE)
De werkgroep volgt samen met de gemeente en haar
secondanten een drie sporen traject.
1. Gebied.
Door middel van drie omgevingsgerichte avonden hebben we,
samen met omwonenden, onze voorkeur uitgesproken voor de
plek op het sportterrein waar het gebouw geplaatst zou kunnen
worden. Het gaat om een voorstel naar B en W. De besluitvorming
ligt bij hen. We moesten rekening houden met ontsluiting,
zichtlocatie, behoud boomsingels, pannakooi en jeugdhonk. Er zijn
5 opties aan de orde geweest. Onze voorkeur is uitgegaan naar
het terrein van het korfbalveld zo dicht mogelijk aansluitend aan de
huidige kantine. Het voordeel van deze plek is dat we de huidige
accommodatie gedurende de bouw kunnen blijven gebruiken. Het
voetbalveld en de oefenhoek kunnen blijven liggen. Nadien blijft er
ruimte genoeg over voor het nieuwe korfbalveld. Deze optie was
ten opzichte van andere opties overigens het meest kostenbesparend. Er zal een bestemmingsplan-wijziging moeten komen.
Nu is het gebied aangemerkt voor sport, dat zal veranderen naar
maatschappelijk gebruik. Dit heeft alles te maken met de school en
dorpshuis. Bestemmingsplan wijzigen is trouwens en langdurige
zaak. Reken maar op een jaar. Naar aanleiding daarvan zal er voor
het dorp een inloopavond komen waarvoor men zienswijzen kan
inleveren. Zover is het nu nog niet.

2. Gebouw.
Voor het hele project is een projectmanager benoemd. De
gemeente heeft na sollicitaties samen met een selectiecommissie
hiervoor benoemd dhr. Klaas Noordhof. Hij is per 1 april met zijn
werkzaamheden gestart en blijft betrokken tot de oplevering.
Enkele vragen die bij dit spoor aan de orde komen zijn: hoe moet
het gebouw er inhoudelijk uitzien en wie zijn de gebruikers. Dat
heeft alles met elkaar te maken. Hoe gaat het geheel
organisatorisch functioneren? Er moet een Programma van Eisen
opgesteld moeten worden, waaraan moet het gebouw voldoen
voor school, sport, dorpshuis.
3. Samenwerken en Samenwonen.
Deze titel klinkt misschien wat vaag maar is heel belangrijk. Wij
weten inmiddels dat er zich bij nogal wat MFC’s juist bij dit
onderwerp in de praktijk de meeste strubbelingen voordoen. Hoe
gaan de gebruikers samenwerken? Welke afspraken kunnen we
maken? Dat moet je, zoals men dat tegenwoordig zegt, aan de
voorkant regelen. Achteraf is heel lastig dingen bij te stellen.
Wie wordt eigenaar van het geheel of zijn er deeleigenaars? Er zal
een rechtspersoon in het leven geroepen moeten worden.
Juridische kwestie, maar moet wel geregeld zijn. Wie heeft het
beheer? En niet te vergeten de exploitatie moet goed geregeld
zijn. U begrijpt dat er veel zaken aan de orde komen die best nog
wat hoofdbrekens zullen vergen. De projectgroep gaat op bezoek
bij andere MFC’s om met name bovenstaande zaken nader uit te
zoeken. De werkgroep zal op zoek moeten naar subsidies en
fondsen. Nog een hele klus. Er zal naast de bijdrage van gemeente
geld op het kleed moeten komen. Willen we een volwaardig MFC
creëren dan zijn aanvullende financiën noodzakelijk.
Intussen zijn enkele mensen uit de projectgroep in onderhandeling
met de gemeente over financiering van kunstgras voor het
korfbalveld.
Wordt vervolgd. Namens de werkgroep, Sietse Wijbenga.

Woodland Art
_____________________________________________
Kunst in het water
Als je op de Klamersreed rijdt zijn de zwanen, die vorig jaar in het
kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad door een groep
inwoners van ons dorp gemaakt zijn, nog steeds te bewonderen. Ze
worden wat kaal en grijs maar ze vliegen nog fier boven het veld.
Dit concept krijgt nu een vervolg. Drachtster Compagnie komt in
het kader van Woodland Art nog een keer in aanmerking om een
kunstwerk te maken.
De vragen die wij als werkgroep aangereikt kregen waren:
 Wat is karakteristiek voor ons
dorp?
 Hoe
kunnen
we
dat
uitbeelden?
 Met
welke
natuurlijke
materialen gaan we dan
aan de slag?
 Waar moet het ontwerp
komen te staan?
Met veel enthousiasme, koffie en
koek is er een ontwerp tot stand
gekomen. Momenteel wordt dat
uitgewerkt.
Wekelijks komen we in de schuur
van Jan en Petra Nicolai bij elkaar.
Wat het gaat worden verklappen we nog niet, wel de plek waar
het straks te vinden is. De bedoeling is dat het kunstwerk aan de
kop van de Feart tegenover It Gebouke in het water komt te staan.
We proberen het kunstwerk in mei in het water te plaatsen dus als u
daar dan langs komt is er hopelijk snel iets te zien. We hopen
uiteraard dat het gaat bevallen en mensen er met plezier naar
gaan kijken.
Namens de werkgroep, Ria Vermeulen.

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 Rienk-Jan Bron een vraag aan:
Jantsje Veenstra: Natuurlijk zijn wij erg benieuwd hoe het was om
de Alternatieve Elfsteden-toertocht op de Weissensee te schaatsen
en hoe het gegaan is.
Hier het antwoord van Jantsje:
In de voorgaande Barte heeft Rienk-Jan Bron het stokje aan mij
overgedragen.
De vraag die hij mij heeft gesteld is; “Hoe is het gegaan tijdens de
Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee?”. Onderstaand mijn
verhaal.
Zaterdag 26 januari 2019 ’s morgens om 05.00 uur vertrekken we
met een busje van Autoverhuur Verbeek vanuit de Kompenije
richting Weissensee.
Het eerste stuk van de reis gaat voorspoedig, maar als we
München naderen stokt het verkeer en sukkelen we verder. We
verliezen daar veel tijd. Na een lange rit komen we eindelijk bij ons
appartement in Weissbriach aan.
De kamersleutel halen, de koffers naar de kamers brengen en dan
is het hoog tijd voor een warme hap. Na het eten nog een
afzakkertje en dan duiken we ons nest in.
De volgende morgen na het ontbijt maken we ons klaar om het ijs
te verkennen. Na een rondje te hebben geschaatst is het volgens

ons van de keren dat wij zijn geweest het mooiste ijs tot nu toe. Dat
geeft ons veel vertrouwen voor de tocht van dinsdag.
Maar helaas te vroeg gejuicht, als we maandagochtend wakker
worden ligt er een dik pak sneeuw. Hier wordt het ijs niet beter van.
De ijsmeester Norbert Jank en zijn team doen er alles aan om het ijs
sneeuwvrij te krijgen. Zoals we al hadden verwacht is het ijs veel
slechter dan de dag ervoor, veel meer scheuren. Hier worden we
niet echt vrolijk van.
Nadat we onze startnummers hebben gehaald, gaan we nog naar
de rijdersbijeenkomst in de tent. Terug in het appartement wordt
alles klaar gemaakt voor de toertocht van de volgende dag.
Het is dinsdag, de wekker loopt vroeg af. Jürg, onze gastheer, heeft
het ontbijt om 5.00 uur al voor ons klaar staan. Nadat we stevig
hebben ontbeten, gaan we om 6.00 uur richting Weissensee. It giet
oan! We zijn ruim op tijd, dus is het nog wel even wachten op het
startschot.
Maar wat in beweging blijven, want de tenen worden koud.
We wensen elkaar veel succes en fersichtig oan.
En dan eindelijk kunnen we aftellen, het is 7.00 uur, het startschot
valt en daar gaan we de duisternis in. Het is een mooi gezicht, een
lange rij schaatsers met een lichtje op de helm of in de hand.
De 1ste ronde in het donker blijven we bij elkaar, gelukkig kunnen na
de 1ste ronde de lichtjes uit. We geven de lampen af bij de coach
(Jouke), nog 15 ronden te gaan. Moniek en ik schaatsen nog een
stukje met Teake en Joekie mee, Gjalt is al verder vooruit. Ik ga in
de 2de ronde al twee keer achterelkaar onderuit, even op de
tanden bijten en weer verder. Van Joekie krijg ik de wijze raad om
direct weer de goeie slag op te pakken. Daarna gaat iedereen zijn
eigen weg. Moniek en ik gaan samen verder. Na 3 rondjes is het tijd
om wat te eten en drinken. Op het ijs staan verschillende
kraampjes: o.a
krentenbrood met kaas, koek, mandarijnen,
bananen, noten, thee, sportdrank en boullion.
Ook Gjalt treffen we daar, maar omdat wij eerst nog naar het toilet
moeten gaat hij alleen verder.
Met een volle maag en lege blaas kunnen we er weer tegenaan.
Onderweg hoor ik Moniek zeggen: “och heden der leit ús heit yn
de snie” en wy roppe “giet it goed”? wy hearre “ja”. We gaan
door, want tijd om te stoppen is er niet. Na elke ronde nemen we
nu iets te eten en wat drinken.

Volgens Jouke liggen we nog goed op schema. De eerste 100
kilometer gaan prima, het is prachtig schaatsweer, de
temperaturen blijven de hele dag onder nul en het ijs blijft mooi
hard. Maar o die scheuren, je moet constant opletten. Om je heen
kijken is er niet bij, want voor dat je het weet ligt je plat.
Je begint ook te merken dat de vermoeidheid begint toe te slaan,
na 150 kilometer dacht ik; “nu stoppen zou ik ook prima vinden”.
Maar als we langs de coach komen, geeft hij aan ons door dat we
het nog steeds kunnen halen als we zo doorgaan. We stoppen nog
een druivensuiker in de mond en vervolgen onze tocht. Vóór 17.45
uur moeten we de laatste ronde ingaan. Haal je dat niet dan moet
je stoppen en van het ijs af gaan.
We gaan vol goede moed verder, als we de op één na laatste
ronde in gaan, begint het in het laatste stuk al weer wat schemerig
te worden.
Het is ongeveer 17.30 uur als we aan de laatste ronde beginnen.
Jouke en Gjalt staan al klaar om ons de lampjes aan te geven. We
hebben Teake, Joekie en Gjalt onderweg niet meer getroffen. Gjalt
is gestopt, hij was meerder keren onderuit gegaan en hierdoor was
het binnenwerk van zijn helm stuk gegaan. Hij was er wel klaar mee.
Teake en Joekie zijn ook onderweg voor hun laatste ronde. Met de
lampjes en de goede raad “ fersichtig oan”, gaan we beginnen
aan onze laatste ronde. De andere jaren ben ik gestopt, omdat ik
door al die scheuren het te gevaarlijk vind om in het donker te
schaatsen.
Maar nu het er inzit dat we de 200 kilometer gaan halen, waag ik
mij er toch maar aan. Misschien krijg ik deze kans nooit weer. We
vinden het beiden wel eng, maar gaan rustig verder. Onderweg
sluit zich nog een groepje bij ons aan die geen licht bij hun
hebben. Daar hebben we nog wel steun aan. Ik ga nog een keer
flink onderuit en de lamp vliegt over het ijs. Gelukkig is er een hele
aardige man die mij helpt en de lamp weer aan mij overhandigt.
Eindelijk zien we de lampen branden, de finish is in zicht. Wanneer
we over de streep komen, horen we de speaker omroepen: Moniek
Veenstra en Jantsje Veenstra zijn binnen en hebben de 200
kilometer volbracht.
We zijn super blij en omhelzen elkaar, we hebben het gehaald!
Voor mij is het de eerste keer dat ik het haal, de anderen hebben
het al meerdere keren gehaald. Dus blij en trots dat ik het heb

gehaald en dan ook nog samen met Moniek maakt het voor mij
nog meer bijzonder.
Jouke staat ons al op te wachten en even later is Gjalt ook daar, hij
heeft ons onderweg op verschillen plekken staan aanmoedigen.
De mannen helpen ons om de schaatsen uit te krijgen, skilaarzen
en dikke jas aan. En dan op weg naar de organisatietent om ons
kruisje op te halen.
Joekie en Teake zijn al binnen, maar zijn de grote tent ingegaan
om op te warmen. Als wij in de organisatietent zitten, komen zij
daar ook. We feliciteren elkaar, maar schrikken wel van Teake. Hij
heeft een heel blauw oog, tijdens een val heeft hij de bril in zijn oog
gekregen en voelt zich ook niet helemaal fit. Met de medaille om
de nek, nog een foto en dan in de bus op weg naar ons
appartement. Daar wacht een heerlijke warme douche!
Hulde aan de organisatie en alle vrijwilligers, mede
dank zij hun is dit een prachtig sportgebeuren.
Ook in de Kompenije hebben we vele vrijwilligers. Eén daarvan is
Pieter Postma, naast het vrijwilligerswerk heeft hij ook nog tijd voor
een andere hobby, en dat is de muziek. Mijn vraag is hier iets over
te vertellen en hoe het is om in verschillende verzorgingstehuizen
muziek te maken. Kun je de “oudjes” wat op de dansvloer krijgen?

Gjalt, Moniek, Teake, Jantsje, Joekie en Jouke.
Ben jij aan de beurt om een stukje te schrijven?
Doe je er dan meteen , ter herkenning, een foto bij? Red.)

Dodenherdenking 2019
_____________________________________________
We hebben even omgekeken
naar wat er vroeger is gebeurd,
hoevelen er toen zijn bezweken
we hebben hen opnieuw betreurd.
Ze waren jong, vol idealen
zetten zich voor de vrijheid in,
tot de vijand hen kon achterhalen
er kwam voor hen geen nieuw begin!
We hebben hen opnieuw herdacht
aan 't offer dat zij voor ons brachten:
we gingen met hen in gedachten
de weg, die hen de kogel bracht.
't Vuurpeloton stond aangetreden,
zij kwamen voor de loop te staan
en niemand heeft toen ooit geweten
hoe hier hun zon zou ondergaan!
Velen van hen stierven naamloos,
zij rusten in een naamloos graf,
omdat hun hart voor vrijheid koos,
de vijand nam hen 't leven af.
Wij keken opnieuw achterom
naar onze koude kameraden
voor wie de vrijheid nooit begon
wij hebben hen opnieuw begraven!
Toch leven zij bij ons voort
wij houden hen steeds in gedachten
wij hebben hun roep gehoord
en eren 't offer dat zij brachten!
De dood bracht hen opnieuw bijeen,
maar zij leven voort in de gedachten:
Stil staan wij om hen heen,
om de helden die ons vrede brachten!

Romy de Vries en
Renske Mud dragen
het gedicht voor.

Ingezonden
_____________________________________________
Projecten voor ondersteuning gezinnen gestart in Smallingerland
Er zijn in Smallingerland een aantal projecten gestart waarbij een gezin zich
kan melden als het even een steuntje in de rug kan gebruiken bij de opvoeding
van hun kind(eren). Gezinnen uit Smallingerland kunnen hiervoor terecht bij
Carins, Buurtgezinnen.nl, Home-Start (Humanitas), Opstap en Opvoeden in de
Wijk (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland). Tijdens een
bijeenkomst op donderdagmiddag 7 maart werden de projecten in het bijzijn
van wethouder Piet de Ruiter en senior-beleidsmedewerker Anke de Vries in
het gebouw van Carins gepresenteerd aan professionals die met jeugd werken.
Een steuntje in de rug bij opvoeden
Een gezin draaiende houden gaat niet altijd even makkelijk. Er kan
ruzie zijn met de kinderen, spanning tussen de ouders, ziekte, weinig
contact met familie en vrienden, achterstallige administratie. Het
kan van alles zijn. Als het even niet lukt om de problemen zelf op te
lossen is het fijn om te weten dat er in Smallingerland een aantal
organisaties zijn die ouders ondersteunen bij de opvoeding.

Voor elkaar klaarstaan
Bij Carins kunnen ouders terecht met vragen over opvoeden en
opgroeien, van zwangerschap tot en met de pubertijd.
Buurtgezinnen.nl regelt dat kinderen uit een overbelast gezin op
regelmatige basis naar een steungezin kunnen voor wat extra
aandacht en ondersteuning. Bij Home-Start Smallingerland komt er
een deskundige vrijwilliger voor een stukje ondersteuning thuis bij
het gezin. Bij het Opstapprogramma zijn er naast de huisbezoeken
ook groepsbijeenkomsten voor de ouders. Het project Opvoeden in
de Wijk regelt wekelijke bijeenkomsten voor ouders om thema's
over opvoeden te bespreken.
Meer informatie over de projecten:
Op de websites van de desbetreffende organisaties is meer
informatie te vinden of kijk op www.cjsmallingerland.nl. Samen
zoeken de vrijwilligers en medewerkers een passend antwoord op
de opvoedvraag van de ouders.

De coördinatoren
presenteren met
trots de projecten
Buurtgezinnen.nl
Smallingerland,
Homestart
Smallingerland en
Opstap en
Opvoeden in de
Wijk

v.l.n.r.
Sjikke Jansma (Buurgezinnen.nl), Margriet Verloop (Home-Start) en Yvonne
Langkamp (MOS)

Ingezonden
_____________________________________________
Helianthus Zathe dé plek waar mensen kunnen groeien
en sterker worden.
Wij
bieden
met
een
enthousiast en betrokken
team
van
professionele
begeleiders
ondersteuning
aan volwassen mensen met
een
ondersteuningsvraag.
Ons aanbod:
werk&dagbesteding/individuele ondersteuning en
begeleid wonen voor
11 volwassen mensen
ondersteuningsvraag op het gebied van wonen.

per
met

juni
een

Drie deelnemers van de dagbesteding willen de lezers van de
dorpskrant graag wat vertellen over de nieuwe bestemming van ons
pand op de Tsjerkebourren nr. 5 in Drachtstercompagnie.
Hallo, wij zijn
Tirza,
Tamara
en Cynthia. Wij
heten u vanaf
half mei graag
van
harte
welkom in onze
nieuwe winkel.
Jullie
kennen
ons misschien
van ‘Helianthus
Zathe’ of ‘Ús
Doarpswinkel’.
Na een poosje te hebben leeggestaan komt er weer een nieuwe
bestemming voor de óude ‘Doarpswinkel’. Na ruim twee jaar

hebben we besloten onze Cadeauwinkel met koffie&thee
Schenkerij: ‘Nijsgjirrich’ te verhuizen van Surhuisterveen naar
Drachtstercompagnie. Hier hebben we meer ruimte om onze
creativiteit te uiten.
Onze werkzaamheden zijn o.a. oude
meubels een nieuwe bestemming geven,
handvaardigheden,
kinderfeestjes
&
workshops organiseren
en ambachtelijke
kaarsen maken. Verder bakken we allerlei
lekkernijen met het meel van de ‘Feanster
Molen’. We verkopen bij ‘Nijsgjirrich’ ook producten die bij
Helianthus Zathe worden gemaakt. O.a. zeep, kaarsen en
producten uit onze houtwerkplaats.
We hebben ook allemaal leuke nieuwe ideeën voor ‘Nijsgjirrich’ in
Drachtstercompagnie. O.a. koffie-ochtenden organiseren voor
ouderen en ruimte te geven voor ontmoetingen.
Onze deuren staan altijd voor iedereen open om een kijkje te
komen nemen. U bent van harte welkom om onze
werkzaamheden te bekijken en binnen of op ons terras een kopje
koffie of thee met iets lekkers erbij te nuttigen. Naast onze eigen
gebakken lekkernijen verkopen we ook ambachtelijk boerenijs.
We zijn tussen 9.15 en 16.00 open van maandag t/m vrijdag en in
overleg op andere dagen en tijden.
Bezoekadres Helianthus Zathe 24 uur-zorg ; De Feart 17, 9222NR
Drachtstercompagnie. Tel; 0512-342488
Meer info: www.werk-dagbesteding.nl en/of www.Nijsgjirrich.nl
Verder vieren we zaterdag 14 september a.s. ons 10 jarig jubileum.
Op deze dag openen we onze deuren om iedereen die dit leuk
vindt een kijkje te laten nemen en we organiseren nog diverse
activiteiten.

Ingezonden
_____________________________________________
Wie heeft een handmaaimachine over?
Ik, Dyke Dijkstra, zoek er een voor Azeb en Dawit.
Wel een met scherpe messen zodat er ook mee
gemaaid kan worden.
Een elektische maaimachine geeft voor hun snel
problemen, omdat zij
niet van jongsaf dit
gewend zijn. Luisteren naar een motor, horen dat
die niet goed loopt.. dit lukt hun nog niet. Door
schade en schande wijs geworden, is het dus beter een
handmaaier te nemen.
Graag melden bij mij. telnr: 06 2978 4556

Turftraperke
_____________________________________________

Bernewurk De Kompenije
____________________________________________________________
Zaterdag 30 maart hebben we voor de 7e keer de kinderkledingbeurs gehouden.
Dankzij de goede PR van Seppie is het een
groot succes geworden.
Seppie verzorgt de stukjes voor de kranten, heeft
een hele leuke flyer ontworpen en we hebben
ondertussen een facebookpagina.
Er zijn veel onbekende en bekende mensen
langs geweest.
De opbrengst was deze keer € 419,50 een recordopbrengst!
De kleding die 3 keer op een kledingbeurs is aangeboden hebben
we na afloop van de kinderkledingbeurs uitgezocht en naar de
winkel van het Leger des Heils op de Stationsweg gebracht. Zij
verkopen de kleding voor een klein prijsje in hun winkel.
Alle inbrengers van kleding, vrijwilligers bij het prijzen en klaarzetten,
vrijwilligers bij het opruimen heel erg bedankt voor jullie inzet.
Hopelijk tot een volgende keer!
De volgende kinderkledingbeurs staat gepland voor 19 oktober!
Vanuit het Bernewurk een hartelijke groet, Marianne de Boer

Ingezonden
_____________________________________________
OPSPORING VERZOCHT …
Jo sille wol tinke, wat krije wy no?
Tongersdei 4 april hawwe wy trije Kaapse einen kocht, Dictus,
Swopkje en Yfke. Thúskaam gau de eintsjes de frijheid jaan en by
de fifer loslitten … Dictus en de froulju tsjoepten it wetter yn.

Hoe en wat, wy witte it net krekt, mar Yfke en Swopkje binne earne
fan skrokken en ôfsetten de wei oer …
Wy hawwe alles ôfsocht mar gjin Yfke en Swopkje …Yfke is wyt en
Swopkje is swart, sa skande, Dictus is no allinne. Dus … mochten
jimme in wite as swarte Kaapse ein foarby kommen sjen, wolle
jimme dan in beltsje dwaan?
Alfêst tige tank, ek fan Dictus!
Freerk en Hiltsje van der Brug, Wytse Peetswei 17 yn De
Houtigehage, 0512-342689

Ingezonden
_____________________________________________
Wandelvereniging De Trochsetters te Drachten organiseert
zaterdag 25 mei vanuit Surhuisterveen haar 62 zomerwandeltocht.
Iedereen die van wandelen houdt kan mee doen.
De starttijd van de 30 en 25 km is tussen 9 en 10 uur.
De 15, 10 en 5 km wandelaars kunnen starten tussen 10 en 13 uur.
De routes worden allemaal voorzien van pijlen en er is voor
iedereen een routebeschrijving aanwezig en voor wie dat wil is er
een herinnering.
Het inschrijven kan op de dag zelf en
kost 4 euro, leden van de wandelbond
krijgen 1 euro korting. Kinderen betalen
€
2.50,
inclusief
herinnering.
De
routes
gaan
door
mooie
natuurgebieden,
zoals
het
Curringherveld
en
langs
de
Jiltdijksheide.
Startlokatie is De Lantearne Jan
Binneslaan 49, 9231 CA Surhuisterveen.
Alle wandelaars van harte welkom op 25 mei.
Voor meer info zie www.trochsetters.com
met Marian Bijma 0512-355211

of

kan

bellen

Manege
Onder
de
Linde
in
Beetsterzwaag
zoekt
vrijwilligers.
Wilt u onze ruiters laten stralen ?
Bij de manege werkt een enthousiast
team van ruim 60 vrijwilligers. Door het
groeiend aantal ruiters is er behoefte
aan extra vrijwilligers die onze ruiters met een beperking willen
begeleiden bij hun wekelijkse paardrijlessen.
De lessen worden overdag gegeven en kunnen zowel
therapeutisch als recreatief zijn. Vrijwilligers helpen bij het op- en
afzadelen en begeleiden van de ruiters en pony’s bij de les. Elke
ruiter heeft één of meer begeleiders nodig. Gemiddeld kost het
het u 3-4 uur per week. En hiermee maakt u onze ruiters ongelooflijk
blij!
Het doen van vrijwilligerswerk bij Manege Onder de Linde is
dankbaar werk en zorgt voor veel plezier. Om u een indruk te
geven van onze manege : www.manegeonderdelinde.nl .
Interesse
om
ons
team
te
komen
versterken?
Neem dan contact met ons op via 0512-389297 of mail naar
bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl
We maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden en
werkzaamheden verder te bespreken!
*Manege Onder de Linde' is een unieke manege in Friesland waar
wekelijks ruiters met en zonder beperking paardrijden. Hier is, in
samenwerking met onze zorgpartners, het therapeutisch
paardrijden in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een specialisme. Kijk voor
meer informatie op www.manegeonderdelinde.nl

Ingezonden
_____________________________________________
Fruittuin voor bezoekers op zorgboerderij It Fallaet
“Verse, biologische fruit & groenten én bijzondere fruitsoorten kan je
vinden in de Fruittuin van It Fallaet. De fruittuin is volop in
ontwikkeling en bezoekers zijn van harte welkom om deel te nemen
aan afwisselende activiteiten voor jong & oud!”
Verse biologische fruitsoorten en kruiden
In het zomerseizoen vind je iedere week nieuw, rijp én biologisch
fruit dat geplukt kan worden. Denk aan bessen en aardbeien, maar
later ook pruimen, appels en peren.
In het verleden was er eerst een biologische slagerij. Daarna kwam
een biologische moestuin, waarin nu nog steeds verse, biologische
groenten verbouwd worden voor eigen gebruik. Een biologische
Fruittuin kan hierbij natuurlijk niet missen! We vinden het belangrijk
om goed te zorgen voor de mooie schepping en kiezen ervoor om
zo veel mogelijk zonder chemische bestrijdingsmiddelen en
toevoegingen te werken.
In de Fruittuin groeien bijzondere fruitrassen, zoals de Friese
pruimsoort “Wichter” en appelrassen die niet in de supermarkt te
verkrijgen zijn. Kom een kijkje nemen om deze unieke rassen te
proeven!
Ruiken, voelen, proeven
Binnen deze Fruittuin kunnen deelnemers van de dagbesteding
verschillende leerlijnen volgen, waarin zij leren over de verzorging
en het verwerken van fruit, over promotie maken en
productpresentatie of over het omgaan met klanten en geld.
Tijdens de zomer- en herfstmaanden kunnen bezoekers deelnemen
aan activiteiten, zoals themadagen en zelf fruit plukken. Er zijn
diverse terrasjes, dierenweides en een gezellige groepsruimte. Op
donderdagen en vrijdagen zijn groepen op afspraak van harte
welkom. Voor volwassenen zijn er arrangementen op maat, met
koffie & thee, een proeverij en een workshop.

Ook kinderfeestjes kunnen door ons worden georganiseerd. Vraag
naar de mogelijkheden.
Activiteiten fruittuin 2019
Zaterdag 15-6: Officiële opening van de fruittuin: proef de eerste
bessen. Met rondleiding en diverse activiteiten.

10.00-14.00 uur

Vrijdag 25-7: Zelf pluk dag speciaal voor kinderen. Met het
geplukte fruit kan iets lekkers gemaakt worden. 10.00-16.00
Vrijdag 23-8: Zelf kruiden en fruit plukken voor een kopje thee of
vruchtensap met uitleg en recepten. 10.00-16.00
Vrijdag 20-9: Fiets- of wandeltocht met een hapje en drankje. Met
informatie over de geschiedenis van de streek. 10.00-16.00
Zaterdag

26-10:

Verkoopdag

van

diverse

appelsoorten

en

pompoenen. Met info over fruit drogen, recepten enz. 10.00-14.00

Binnen het team van goed opgeleide en betrokken medewerkers
van It Fallaet zijn we goed op elkaar ingespeeld.

Door de kleinschaligheid op de zorgboerderij is eigen inbreng van
iedereen heel waardevol. Zowel medewerkers als bewoners en
deelnemers van de dagbesteding zijn hier enthousiast over.
Voor meer informatie: zie onze vernieuwde website: www.itfallaet.nl
Voor info: 0623510144 Op deze themadagen is de Fruittuin
geopend voor bezoekers zonder afspraak en entreegeld.
Op avonden kan de kantine gehuurd worden door groepen voor
een vergadering of een activiteit. Voor vragen hierover, neemt u
dan contact op.
Rustpunt
Het achterste gedeelte van de Oudheidskamer naast de
zorgboerderij is sinds kort een rustpunt locatie. Fietsers en
wandelaars kunnen daar dagelijks terecht om zelf een kopje koffie
of thee te maken, en gebruik te maken van andere voorzieningen,
zoals toilet, opladen van de elektrische fiets e.d. Een kleine
vergoeding wordt hiervoor gevraagd. Wij gebruiken de opbrengst
om een kind te sponsoren via “Compassion’. Rustpunten zijn sinds
dit jaar overal in Friesland te vinden. In andere provincies is dit al
langer een veel gebruikte pauzeplek.
Nog even iets over Zorgboerderij It Fallaet in het kort
Op It Fallaet wonen acht mensen die elk op een verschillende
manier ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. In de
sfeer van de boerderij, met veel ruimte, natuur en de gezelligheid
van dieren om hen heen, worden de bewoners uitgedaagd om
hun
kwaliteiten
en
talenten
te
ontwikkelen.
It Fallaet is ook een werkplek, waarin mensen vanaf 18 jaar worden
uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Op de boerderij
houden deelnemers zich bezig met verschillende werkzaamheden,
afgestemd op persoonlijke wensen en behoeften. Zij kunnen kiezen
voor werken met de dieren, in de tuin, op het erf of in de fruittuin.
De missie van It Fallaet is om mensen te begeleiden naar een zo
zelfstandig mogelijk leven, waarin zij zelf de regie hebben.

Recept van…….
Anita Nijhuis
Stamppot andijvie met kip,
paprika en walnoten.
Anita Nijhuis, van De Dammen 1,
werkt bij Talant in een groepshuis
voor mensen met een beperking.
Eén cliënt kokkerelt graag en heeft
een heerlijke, aparte maaltijd klaargemaakt, waar iedereen van
heeft gesmuld!

Benodigdheden:
Andijvie, aardappelen, gerookte
kipfilet, rode paprika,
zoetzure augurken, bosui,
walnoten eieren Verstegen mix
voor andijvie, roomboter en melk.
Bereidingswijze:

1. Schil en halveer de aardappelen, kook ze gaar.
2.Snijd ondertussen de gerookte kip, rode paprika en zoetzure augurken
in kleine blokken van ongeveer 2 cm. Snij de bosui in fijne ringen en hak
de walnoten grof.
3. Kook de eieren.
4. Stamp de gekookte aardappelen tot een gladde puree met een scheut
melk en een klont roomboter, voeg de mix van Verstegen toe.
Meng de andijvie er doorheen , dan de kip, paprika, augurken en bosui.
Pel de eieren. Garneer de schaal of de borden met de eieren en de grof
gehakte walnoten. Smakelijk eten!

N.H. kerk
Drachtstercompagnie
Het is dit jaar 40 jaar geleden
dat de Nederlands Hervormde
kerk in Drachtstercompagnie is
afgebrand (1979). De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
(HKDK) wil hier middels een tentoonstelling aandacht aan geven en
is daarom op zoek naar foto's van het interieur van de NH kerk.
Ook verhalen en overige bijzonderheden zijn van harte welkom.
Voor informatie kunt u zich melden bij Tseard Jager
tel. 06.5104.2692 / hkdk@hotmail.nl

Ingezonden
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Kollekte Hartstichting 2019
De kollekte fan de Hartstichting fan 7 oant 13 april hat yn de
Kompenije in bedrach fan € 549,90 opbrocht. Lanlik binne der yn dy
wike sa’n 50.000 frijwilligers op paad.
De opbringst fan de kollekte wurdt û.o. bestege oan de
beskikberens fan AED’s oer it hiele lân en wittenskiplik ûndersyk.
Elkenien hat rjocht op in sûn en fit hert!
Kollektante Hielkje Jager – Veenstra krige een spesjale attinsje en in
oarkonde fan de Hartstichting, sy hat fan 1975 ôf yn totaal
twaenfjirtich kear foar de Hartstichting op paad west yn de
Kompenije.
Kompenijsters en kollektanten betanke! Corry van der Vee

Ingezonden
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De Earrebarre
En dan einlings hat de earrebarre syn plakje fûn yn ús doarp.
Sa’n fêst 10 jier lyn kocht destyds Eppie Reitsma in stikje greide oan
de Steffensreed en pleatste dêr in earrebarre nest/peal. Noch nea
is dêr in earrebarre sitten gien te brieden. En dan no is it dochs
safier, earst drok dwaande oan it ynspektearjen en dan smoordrok
mei in nest te bouwen troch hinne en wer mei takjes te slepen en
nei in wike as 14 dagen sit se dan; de earrebarre.
De earrebarre stiet bekend foar as der yn in gesin in poppe berne
wurdt, mar dat net allinne, de earrebarre stiet ek foar feroaringen.
En dat fyn ik sels sa bysûnder……….. dat de earrebarre no dit jier hjir
tsjinoer ús hûs sit te brieden wylst ik sels middenyn in feroaring sit wat
wurk betreft.
In earrebarre sit 33 dagen
te brieden en wy hoopje
dat der healwei maaie
jonge earrebarren te sjen
en of te hearren binne.
Ynstjoerd troch Ida
Wedman

Ouderensoos
___________________________________________
We hebben een goed seizoen achter de rug. Met lezingen, muziek
en een bezoek aan de bioscoop. En gezamenlijke maaltijden. Het
seizoen werd op 4 april afgesloten met een broodmaaltijd.
Al enkele jaren komt er dan nog een verrassing na die maaltijd.
De jeugd van het korps heeft al eens voor ons gespeeld en het
schoolkoor heeft voor ons gezongen. Wij wisten dus al dat er veel
jeugdig talent is in ons dorp. En dat werd dit keer nog weer
bevestigd door het optreden van 7 aanstormende talenten van de
toneelvereniging.
Zij brachten een zelfbedacht toneelstuk op de planken met als
thema :
“Roodkapje, maar dan anders”.
Onder leiding van Lianne Nijboer speelden ze dat het een lieve lust
was. Roodkapje wilde de wereld een betere plek maken en ze
vertrouwde zelfs de wolf. Maar dat had zij beter niet kunnen
doen…..
Een van de sprekers was Joop Atsma uit Surhuisterveen, die
tegenwoordig lid is van de Eerste Kamer. Hij nodigde ons uit om
naar Den Haag te komen en dan krijgen we van hem een
rondleiding door de regeringsgebouwen.





Op 19 juni is het zo ver, samen met een aantal ouderen uit
Surhuisterveen hebben we een bus gehuurd en op het
Malieveld wacht Joop ons op.
Op donderdag 3 oktober om 14.00 uur begint het nieuwe
seizoen.
De laatste keer van Sportief Actief, het bewegen voor
ouderen, was op 25 april.
We starten weer op 12 september, om half elf in de Nije
Kompe

Mocht u zin hebben om mee te doen, of eerst eens de kat uit de
boom te kijken, bel dan even met Piet Vlieg, 341075, of met
Elly van Dijk, 341517.

Ingezonden
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Boeren lassen rustperiode in voor groei
aantal weidevogels
Om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s,
kieviten, scholeksters, tureluurs te vergroten, nemen
ruim 180 boeren van de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden in Noordoost-Fryslân een aantal maatregelen. Naast het onderwater
zetten van delen van percelen eerder dit jaar (plasdras), wordt er vanaf 1 april
een rustperiode ingelast waarin er niet wordt gemaaid. Ook het bovengronds
uitrijden van ruige mest en kruidenrijke percelen en randen leveren een
positieve bijdrage aan het aantal weidevogels.
Quote Albert van der Ploeg, voorzitter Noardlike Fryske Wâlden:
“Samen met onze leden werken we op alle fronten aan het
vergroten van de biodiversiteit in de Noardlike Fryske Wâlden.
Daarbij
zoeken
we
steun
van
de
beleidsmakers”.
Rustperiode (1 april – 1 juni)
Op een aantal percelen stellen de eigenaren het maaien uit tot na
de rustperiode. Die gaat in op 1 april en duurt tot 1 juni of langer als
er nog op de weides wordt gebroed.
Kruidenrijke percelen en randen
Ook de kruidenrijke percelen en randen worden niet gemaaid
totdat de kuikens zijn uitgevlogen. De kruidenrijke gebieden
vormen schuilplekken voor de kuikens om doorheen te scharrelen
en zijn ook aantrekkelijk voor insecten.
Uitrijden ruige mest
Een deel van de boeren rijdt ruige mest uit in plaats van mest in de
bodem te injecteren. De ruige mest bestaat uit stro en mest van de
eigen koeien.

Door het bovengronds uitrijden, wordt het bodemleven niet
aangetast waardoor er meer voedsel voor de weidevogels
beschikbaar blijft. Daarnaast gebruiken de vogels het stro uit de
ruige
mest
voor
het
bouwen
van
nesten.
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 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 en streeft naar
een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is
vervlochten
met
het
cultuurhistorische
landschap
met
bijbehorende natuurwaarden.

Straat– en tuinverkoop
SMIDSWEI
Wanneer:
Zaterdag 15 juni ’19
Waar:
Smidswei

( Vanaf de Folgerenlaan tot aan het
sportveld)

Tijd:
10.00 tot 16.00 uur
De bewoners van de Smidswei (vanaf Folgerenlaan tot aan
het sportveld) organiseren op zaterdag 15 juni ’19 een straat
en tuinverkoop. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te

nemen en er is parkeergelegenheid op het terrein van het
sportveld.

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









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



Mail naar hkdk@hotmail.nl

Wolkom
_________________________________________________________________
Op de Folgersterloane 88 wenje no al wer goed in jier Ridzert en
Tjitske Jellema- Ritsma. Hja komme út Drachten.
Ridzert is KAM-meiwurker, dat stiet foar: kwaliteit, arbo en milieu, by
de tsiisfabryk Henri-Willig yn it Hearrenfean.
Tjitske wurket op de administraasje by de plysje.
Op de Folgersterloane 117 wenje ek al in goed jier Harm
en Anja Hansen út Drachten. Mei de bern: Wessel, 15 jier,
giet nei it VHS, en Mare, 10 jier, giet nei de Meander yn
Drachten. Harm is orthopedysk skuonmakker en Anja is kapster.
Op de Folgersterloane 78 wenje no ek krapoan in jier:
Eelke van der Wal en Thea de Boer mei de bern Jelle (18),
Jappie (15) en Germ (11) .
Jelle docht wurkje en leare by Jongsma yn Drachten,
Jappie docht TL oan de Haersmasingel en Germ giet nei it
Heechhof. Eelke is kraanmasinist by Cor de Boer en Thea wurket yn
de koken op it Drachtster Lyceum.
Op de Warrebosk 8 wenje no Jan en Corry Gaastra mei
de bern: Dennis en Sabine.
Dennis studearret Commerciële Economie en Sabine
docht de oplieding ta ûnderwiisassistente.
Hja komme út Drachten, der ha hja it restaurant de Koriander.
Op it Heechfean 45, foarhinne Doedel, wenje no Tjerk en
Martie van der Woude mei harren soan Kobus (22) .
Kobus is metaalbewurker. Tjerk kin net mear wurkje en
Martie is vrijwilligster yn in fersoargingshûs.
Op de Skutslûs 14 wenje no:
Rienk-Jan Bron en Saskia van der Velde. Hja komme fan
Surhústerfean. Rienk-Jan is ynkeaper by in bedriuw yn it

Hearrenfean en Saskia is dosint yn Grins.

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:

Elk jaar wordt in de Gemeente het Smallingerland Festival
Mailde
naar Gemeente
info@brassbandhalleluja.nl
gehouden. Elk muziekkorps uit
kan daar aan
meedoen en om de beurt wordt
het festival door een muziekkorps
Site:www.brassbandhalleluja.nl
georganiseerd. Deze keer werd dat op 2 maart georganiseerd
Volg ons op twitter @BBhalleluja
door de Harmonie Drachten, in Drachten. Het was voor ons een
belconcours
06-13 67 54 99waar we een week
mooie oefengelegenheid ivm Of
het
later aan mee zouden doen. Bij het Festival kun je geen punten
behalen, maar je krijgt wel een beoordeling met adviezen. We
kregen in het algemeen goede beoordelingen en adviezen. Die
adviezen waren allemaal opbouwend van karakter. Daar hebben
we op de repetities die we nog hadden voor het concours
dankbaar gebruik van gemaakt.
Op het concours op 9 maart in De Lawei in Drachten, moesten we
al om 9.30 uur spelen. Dat hield in dat we om 9.00 uur moesten
inspelen en conform de regeltjes, moesten we er dan om 8.00 uur
zijn. Sommigen van ons zijn dan overdag al enkele uren aan het
werk, maar op zaterdag draaien de meesten zich dan nog een
keer lekker om in bed. Nu niet dus !!! Maar het drinken van een
lekker bakje koffie van te voren maakte de meeste muzikanten
gelukkig op tijd wakker. En we waren goed bij de les, getuige de
punten die we kregen. Van de 3 juryleden kregen we op de 3
nummers die we speelden gemiddeld het cijfer van 80.92. Het
maximum aantal punten dat je kunt halen is 100, dus we zijn,
evenals onze dirigent, dik tevreden. Je kunt het cijfer vergelijken
met het rapportcijfer 8.1. En zo blijven er ook nog mogelijkheden tot
verbetering over, dat is ook het positieve.

Op 14 maart hadden wij onze jaarvergadering. Deze keer waren
we afgezakt naar de kelder, maar daar ging het ook prima. Alleen
de wat langere personen onder ons stootten nogal eens iets, maar
afgezien van enkele blauwe plekken (voor elke hobby moet je wat
over hebben) leverde dat geen problemen op. Problemen
leverden de punten op de agenda verder ook niet op. We staan er
organisatorisch goed op, het bestuur is compleet, we hebben een
praktisch volledige bezetting, er zijn 7 jeugdleden die les krijgen, we
hebben samen met de school een muziekproject en last but not
least, we staan er ook financieel gezond voor.
Dat laatste kunnen we natuurlijk alleen volhouden als we, zoals nu,
steeds voldoende steun krijgen in de vorm van donateurs, bij de
actie van de Rabobank waarbij leden ons kunnen steunen en ook
bijvoorbeeld bij de verkoop van onze boekjes met kortingsbonnen.
Daarvoor aan u onze hartelijke dank.
We hebben ook wat verschuivingen binnen de band gehad.
Corine de Boer bespeelt nu de bugel, Tya de Boer (inderdaad,
nichtjes) speelt de repiano-cornet en Richtsje de Boer (inderdaad,
geen familie) speelt al ruim een jaar solo-cornet. Mooie uitdagende
plekjes voor deze jonge en talentvolle muzikanten.
De kerkdienst op Eerste Paasdag mochten we ook weer
begeleiden. Dat is elke keer weer een feest om te doen. Naast de
begeleiding van de samenzang speelde Tya op haar cornet
prachtig uit de Rock Opera “Jesus Christ Superstar” het mooie
nummer “I don’t know how to love Him”.

Jeugdactiviteitencommissie
De eerste activiteit van het jaar van het JAC is een feit . Op 1
februari 2019 hadden we een kinderdisco in het Gebouke. We
begonnen deze avond met de kleinsten, groep 1 t/m 3 . Onze DJ
P . Postma zorgde voor de muziek en gezelligheid . De zaal werd
gevuld met gekleurde ballonnen. Dit viel in de smaak bij de

kinderen en
vastgelegd .

ons fotograaf Jan Eijer heeft dit met zijn lens

Later op die avond kwamen de kinderen van groep 4 t/m 8 langs.
We hebben eerst de stoelen weg gehaald zodat het feest echt kon
beginnen. Ondertussen werden ze voorzien van drinken en chips.
Later op de avond kwam een luchtgitaar door de zaal heen. Deze
gitaar ging later met een blij kind naar huis. Wij kunnen terug kijken
op een geslaagde avond .
Woensdag 17 april stond er een knutselmiddag gepland van het
J.A.C. Er was van te voren niet bekend gemaakt wat er werd
geknutseld. Maar wat een goede opkomst!! 30 kinderen en 19
ouders kwamen gezellig knutselen. Ook hadden ze allemaal de
gevraagde tak meegenomen. Super!! Deze keer was het thema:
Pasen.
Alle kinderen mochten hun takken omtoveren tot paastakken. Na
een kleine uitleg, konden de kinderen beginnen. Sommige kinderen
vonden
de
voorbeelden zo
leuk, dat ze die
wilden namaken.
Maar er waren
ook
genoeg
kinderen die hun
eigen
creaties
maakten.
Zo
leuk om te zien!!!
De tijd vloog
voorbij,
maar
geen enkel kind had het in de gaten. Ze waren druk aan het
knippen, plakken, verven enz. Maar na een uur, toch maar even
pauze inlassen. Even drinken een paaskoekje en een kleine
verrassing en dan weer snel verder. Nou het resultaat mocht er zijn,
ieder kind ging met z’n eigen, vrolijk versierde tak, de deur weer uit!
Kortom een succesvolle knutselmiddag!

Mvg het Jac .

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

Sûnt 1894

Kofjejûn
Altyd yn it lêste wykein fan maart, wie it dizze kear it oere derby en
yn april.
Healwei njoggenen ynstee fan acht oere setten wy útein mei de
jongste jeugd.
“Readkapke mar dan oars” in ferhaal wat mei improvisaasje opfiert
waard.
Prachtig hoe de jeugd tema’s nei foarren brochten yn in eigentyds
en aktueel jaske.
Pleagjen hie de boppetoan mar in wolf as “fegetariër” spande de
kroan.
Wy meie grutsk wêze op ús jeugd.
“Mei fakânsje” wie foar de pauze it twadde stik. Wat meie wy bliid
wêze dat net eltsenien sa op fakânsje giet, al sille der fêst minsken
wêze die dit sa herkenne.
It stik hat wol sjen litten dat it opfieren net fansels giet. De spilers
moasten sa no en dan wat help ha fan Marie. Hjirmei jou ik oan dat
it net altyd maklik giet en der in protte gebeure moat wolle je it
publyk fermeitsje. Dat is harren úteinlik ek wol slagge.
Nei de pauze is it stik “ierdbeien mei slagrjeamme” oan set. Dit stik
hat men eartyds ek oanskôgje kint, allinne wie it dizze kear foar in
grut part in famylje oangelegenheid. Men hat genytsje kint fan it
talint wat wy as feriening yn ús gelederen ha. Al mei al in tige
slagge jûn.
It jubileumjier hat ús fertúten dien en in protte wille oplevere. Noch
ien moanne en it grutte stik foar it oare jier wurdt alwer yn gong set.
En dan hoopje wy jimme wer moaie jûnen te besoarchjen.
Foar no winskje ik jimme in moaie simmer ta en oant it winterskoft.
Groetnis Alfred

Voetbalvereniging T.F.S.
____________________________________________________________
Kampioen worden doe je in je voetballoopbaan niet zo vaak en
daarom hebben onze dames hun behaalde kampioenschap
onlangs uitbundig gevierd. Dit met een live zangeres in ons clubhuis.
Tot nu toe hebben de dames alle wedstrijden gewonnen. Met nog
twee wedstrijden te gaan was men de meer dan terechte
kampioen. Bij de heren senioren is het eerste elftal nog volop in de
strijd met Suameer, VVT, Drogeham en Suawoude om niet als laatste
te eindigen. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft het eerste drie
teams onder zich staan en heeft men zes punten voorsprong op
nummer laatst: Suawoude. Nog een wedstrijd winnen en de klus is
geklaard… Dit met AZC-er Ali in de spits. Tot nu toe heeft hij in alle drie
de wedstrijden die hij speelde een of meerdere keren gescoord.
Hopelijk kunnen we deze aanwinst voor het komende seizoen
behouden.
De sponsorcommissie timmert aan de weg….. Wellicht is het u al
opgevallen dat er in de afgelopen periode door de klusploeg een
achttal nieuwe reclameborden zijn opgehangen. De meest
opvallende verandering is het 15 meter lange sponsordoek van de
Kompenijster boeren. Onlangs is dit enorme doek met hulp van een
tweetal boeren achter het doel opgehangen. 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

Wat betreft het jeugdvoetbal is het onlangs opgestarte
kaboutervoetbal nu al een succes. Om de 14 dagen wordt er op de
vroege zaterdagmorgen onder leiding van Jakob van der Meulen en
André van der Veen getraind. Ook bij de JO7 en de JO9 verloopt
alles naar wens. Meisjes en jongens spelen hier op een klein formaat
veld waarbij het voetbal voorop staat. Voor deze beide categorieën
zijn vanuit onze vereniging Mindert de Vries en Geert Drost de
initiatiefnemers.
Bij de oudere jeugd verloor de JO13 onlangs thuis met 3-2 van de
combinatie Warga/WWS JO13. Men staat nu op een gedeelde
eerste
plaats
met
een
slechter
doelsaldo.
Na
het
herfstkampioenschap en de successen in de beker uiteraard een
prima resultaat voor deze spelers onder de 13 jaar. De JO15 heeft het
wegens een tekort aan spelers moeilijk. Met aanvulling van spelers uit
de JO13 worden de wedstrijden afgewerkt. Voor wat betreft de
toekomst voor deze categorie is er overleg gaande met de vv
Rottevalle.
De
POIESZ-jeugd
sponsoractie
heeft
ons
onlangs
als
voetbalvereniging 907 euro opgeleverd. Een geweldig resultaat voor
een relatief kleine vereniging als de onze! Ook de potgrondactie
verliep voorspoedig. Alle zes de pallets werden binnen de kortste tijd
verkocht. We hebben zelfs mensen moeten teleurstellen. De

volgende actie is de Rabo Clubkas Campagne. Leden van de
Rabobank kunnen in juni op onze voetbalclub stemmen.
Hoe meer stemmen des te meer geld we in de clubkas ontvangen.
Vorig jaar was dit ongeveer 500 euro. Uw stem is in juni dus weer
van harte welkom. Het geld uit deze acties gaat naar de
jeugdafdeling. Mede daardoor kunnen we bijvoorbeeld de
contributie laag houden.
Wat betreft de bouw van het MFC met school en sportzaal is het
“bouwvlak” bepaald. Dit is op het huidige korfbalveld. Als
voetbalvereniging zullen we op korte termijn moeten gaan kijken wat
we financieel en aan zelfwerkzaamheden kunnen bijdragen. De
bouw van de vier benodigde kleedboxen zullen we namelijk vanuit
gemeentelijk beleid zelf moeten gaan financieren……. Tijdens de
algemene ledenvergadering op maandag 3 juni a.s. zullen we
ouders, leden en donateurs proberen zo uitvoerig mogelijk
betreffende dit alles te informeren.
Tot slot nog iets over de nog te organiseren activiteiten. Op zaterdag
15 juni a.s. sluiten we het seizoen af met onze jeugd en senioren. Als
activiteit hebben we deze middag het levende voetbalspel gehuurd.
Jong en oud kan hier ‘s middags aan meedoen. Uiteraard hebben
we daarna nog een gezellig nazit op ons Trefpunt. Na de
zomervakantie geen 70-jarig jubileumfeest maar wel een reünie met
de spelers welke ooit met oud-voetballer en oud-voorzitter Ymko de
Graaf in hetzelfde team hebben gevoetbald. Deze spelers kunnen
alvast zaterdag de 14de september in hun agenda noteren. De
reünie, inclusief warm buffet, is uiteraard op ons Trefpunt. Aanmelden
kan alvast per mail via pieterpostma@hetnet.nl
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’
____________________________________________
Op dinsdag 2 april jl. hadden we als uitvaartvereniging onze
algemene ledenvergadering in het plaatselijke café. Van de in
totaal 648 leden waren er naast het bestuur 16 trouwe leden
aanwezig. Tijdens de vergadering namen we afscheid van
bestuurslid Geert Nijboer. Als nieuwe secretaris werd de 64-jarige
Klaas Weening benoemd. Klaas woont op de Swarte Wyk en heeft
de nodige bestuurservaring. Tijdens de vergadering gingen de
aanwezige leden unaniem akkoord met het voorstel om de
maximale vergoeding bij een sterfgeval van 500 naar 600 euro te
verhogen. Alle leden van onze vereniging komen voor deze
vergoeding in aanmerking. Verder werd nog even ingegaan op
het onderhoud van het kerkhof. Beheerder van het kerkhof is Pieter
Postma. Met Melle Sijtsema en Michèl Houwen wordt het kerkhof zo
goed mogelijk onderhouden. Voor het schoonhouden van de
graven en monumenten, incl. het rechtzetten van de
monumenten, zijn de leden zelf verantwoordelijk. Hierbij dan ook
de oproep aan de leden om dit zelf op te pakken.

Voor nadere informatie betreffende onze vereniging kunt u terecht
op onze website www.dledrachtstercompagnie.nl
Even bellen met een van onze bestuursleden mag uiteraard ook.
De bestuursleden zijn: Corry Keuning, Johan Mud, Lutske Plantenga,
Klaas Weening en 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.
Namens het bestuur, Pieter Postma .

Wielercomité Drachtstercompagnie
Op zondag 7 april jl. organiseerde
het wielercomité in ruste voor de
7de keer op rij een ATB-toertocht
voor
de
Kompenijster
mountainbikers. Met 24 deelnemers
aan de start en een heerlijk
zonnetje erbij werd het een
fantastische fietsmiddag.
Na afloop was het nog lang
gezellig nazitten op het terras van
café Aans, de sponsor van dit
jaarlijkse wielergebeuren. Dit alles
met een kop soep en een broodje,
aangeboden door Bonne Aans.
Om half drie vertrokken de 24
mountainbikers richting Trimunt. Op weg daarheen werden door
thuisfotograaf Sjoukje Postma meerdere foto’s van de deelnemers
gemaakt. Op Trimunt werd besloten via de oude trambaan als een
groep richting Nuis te gaan. Aldaar werd op het fraai aangelegde
parcours van Dijkzand een voor sommigen zwaar rondje afgelegd.

Hier was het een kwestie van balanceren op de smalle paadjes
met hindernissen, c.q. diepe kuilen. Vervolgens ging de route via
Allardsoog en de bossen van Bakkeveen weer terug naar de
Kompenije. Ongemerkt hadden we op deze zonnige middag 45,1
km afgelegd. Dit met een gemiddelde snelheid van 19,8 km/uur.
Als wielercomité is dit onze enige activiteit die we nog organiseren.
Vorig jaar heeft het comité namelijk besloten na 15 jaar geen
Kompenijster omloop meer te organiseren. Tot nu toe heeft nog
niemand gereageerd met “wat jammer”……. Persoonlijk betekent
het dat je de tijd en energie die je normaal aan deze Kompenijster
activiteit bestede aan andere activiteiten kunt besteden: bijv. aan
vrijwilligerswerk binnen en buiten het dorp. Zo waren we onlangs
met een drietal Kompenijster verkeersregelaars actief bezig bij de
Healthy Ageing Tour in Surhuisterveen. Daar zagen we wat er qua
organisatie allemaal mis kon gaan: een compleet peloton vrouwen
de verkeerde kant op….. Wat de Kompenije betreft: tot volgend
jaar bij de 8ste editie van de onze ATB-toertocht. Dit voor de
Kompenijster mountainbikers en hun naaste fietsvrienden en
fietsvriendinnen. Pieter Postma.

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

Fûgelwacht
____________________________________________
Waar zijn de vrouwtjes?
Eendenstand.
De
verhouding
tussen
vrouwtjeseenden wordt steeds schever.
broedparen is sterk verminderd.

mannetjesen
Ook het aantal

Hoe komt dat ?
Wilde eenden doen het bijzonder slecht. Niet alleen in Nederland
maar in heel Europa is dit het geval. Sinds 1990 is het aantal
broedparen in ons land met 30 procent gedaald. De
geslachtsverhouding bij deze eend is 60-40 procent. Dat betekent 6
op de tien eenden zijn woerden (mannetjes) en dus maar 4 op de
tien zijn vrouwtjes. We kunnen dit ook uit eigen waarneming
constateren. Zelden zie je in sloten en wijken een span eenden.
Veel vaker zie één vrouwtje in gezelschap van meerdere
mannetjes. Onze wilde eenden zijn standvogels en overwinteren
dus in ons land. De overwinteringsomstandigheden lijken hier niet
verslechterd. Wilde eenden broeden echter heel vroeg en bij
voorkeur op niet te ruig gras. Door het vroege broeden zijn de
kuikens ”de eerste eiwitbommetjes” voor de toegenomen
roofvogels en vossen. Vergeet in dit verband niet de snoek. Voor
de jonge dieren is het moeilijk voldoende insecten te vinden. Niet
alleen omdat er vroeg in het jaar nog weinig zijn, maar ook omdat
de insectenrijkdom minder is geworden. Bovendien zijn de
broedende vrouwtjes door intensivering van de landbouw steeds
vaker slachtoffer van koeienpoot of maaier. Dit niet alleen, een
broedende vogel is altijd kwetsbaar voor predatie. Overigens is
broeden een energieverslindende bezigheid. Voor het moederdier
is het wenselijk dat de voedselomstandigheden op het moment
van broeden goed zijn. Uit onderzoek blijkt dat de broed– en
kuikenfase de meest kwetsbare periode is voor vrouwtjeseend en
kuikens. De woerden overleven dit beter dan de vrouwtjes.

Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het overtal aan mannetjes.
Overigens lijkt het erop dat de eend zich beter in steden dan op
het platteland weet te handhaven.
Naast sterke achteruitgang van onze weidevogels is ook de
achteruitgang van onze wilde eend wederom een trieste
constatering.

Út namme fan de fûgelwacht “Kompenije eo”.
Sietse Wijbenga, sswijbenga@live.nl

Agenda PKN Drachtstercompagnie
_________________________________________________________________

Datum

Tijd

voorganger

19-mei 9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

9.30 uur

Dhr. T.R.A. Simonides,
Birdaard

26-mei

30 mei 10.00
uur

Dienst in de tent op
Strandheem

Bijzonderheden

Fryske tsjinst
Hemelvaartsdag

2 juni 10.00
uur

Dienst in de tent op
strandheem

9 juni 9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

1e Pinksterdag

16 juni 9.30 uur

Ds. G. J. Röben, Heerde

23 juni 9.30 uur

Ds. J de Jong, Drachten

Heilig Avondmaal

30 juni 9.30 uur

Minke Visser

Met medewerking
van het Korps

Lianne Vrijburg

zegendienst

7 juli 9.30 uur
14 juli 9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

21 juli 9.30 uur

Gotse Stienstra

28 juli 9.30 uur

Gevangenispastor I.
Baron, Veenhuizen

4 aug. 9.30 uur

Dhr. P. Visser, Dokkum

11 aug

9.30 uur

Ds. L. Oost, Wergea

18 aug

9.30 uur

Mw. ds. G. den Dikken,
Drachten

25 aug

9.30 uur

Mw. Ds. Y. Riemersma Beintema, Heerenveen

1 sept 9.30 uur

Mw. ds. J.A. van der
Veen - Bosgra, Drachten

8 sept. 9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

startzondag

Ds. G. J. Arensman,
Drachten

Heilig Avondmaal

15 sept

9.30 uur

