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Grutte Steffen seit :

"Leau my op myn wurd:
Op de Smidswei ride wy fiersten
te hurd!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com
Wanneer?
14 september
17 september
19.00-19.30 uur
18 september

Wat?
10-jarig jubileum
Spreekuur

Wie?
Helianthus Zathe
Plaatselijk Belang

Koffiemorgen

CPD

25 september

Rayonstartavond met
Ankie van der Meer en
Nanne Kalma

CPD

28 september

Verplaatsen AED
naar Theeschenkerij

PB

1 oktober
19.30 uur
3 okt.14.00 uur
Nije Kompe
3 oktober
19.30 uur
9 oktober
19/20 okt.
It Gebouke
19 oktober
10.00-13.00 uur
7 nov. 14.00 uur
Nije Kompe
8 november
20.00 uur
21 november
11 december

Herhalingscursus AED
PB
In it Gebouke
Irwin Benjamins met
Ouderensoos
trekzak en zang
Herhalingscursus AED
PB
In it Gebouke
Avond met Ds Terlouw
CPD
over zijn periode in Afrika
Tentoonstelling Hervormde
HKDK
kerk Drachtstercompagnie
Kledingbeurs
Bernewurk
Nije Kompe
Echtpaar Jannenga over
Ouderensoos
hun reis naar de Zuidpool
Klun en Knoffelhakke
Kulturele kommisje
Kafee Aans
Uit eten i.v.m. ons 65-jarig
CPD
jubileum
Reünie
Vrouwen van Nu
It Gebouke

De volgende Barte verschijnt 15 november
Agendapunten vóór deze datum worden niet geplaatst.
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27 december
21 februari
24 april
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23 oktober
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17 januari
13 maart
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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:
¼ pagina:
½ pagina:

€ 40
€ 75

1/3 pagina: € 50
1 pagina: € 120

Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl

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
Michèl
Iepie
Rigtje
Sjoerdtje

Functie
Voorzitter (waarn.)
1e Secretaris
penningmeester
2e voorzitter

Seppie
Chris

2e secretaris
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 Iepie):
17 september:19.00 - 19.30 uur
in It Gebouke
Wij willen u graag informeren wat er met uw vraag is gebeurd:
Wij hebben het schoonmaken van lantaarnpalen in sommige
straten met Sietze van der Weij besproken. Sietze zal het
doorspelen;
In de bocht naar it Fallaet komt het schrikhek terug;
De paaltjes op het schelpenpad langs de Imerwyk worden weer
geplaatst;
Er komen geen bordjes met de tekst: Pas op! Reeën! langs de
Knobben (reeën hebben geen vaste oversteekplaats);
De mini-bieb is gerealiseerd!

Met de gemeente is PB in gesprek om de gevaarlijke
verkeerssituatie op de Smidswei op te lossen. Wellicht heeft u het
kastje aan de lantaarnpaal gezien dat geruime tijd het
langskomende verkeer in kaart heeft gebracht. Het heeft onze
aandacht , want zo kan het niet!
Ingebrachte vragen/opmerkingen worden door ons besproken met
Sietze van der Weij, die het weer overlegt met verantwoordelijke
personen op het gemeentehuis. Afgesproken is dat als wij binnen 3
weken geen reactie hebben ontvangen, wij weer bij Sietze aan de
bel trekken.
AED cursus
De herhalingscursus is op dinsdag 1 oktober of
3 oktober om 19.30 uur in het Gebouke,

donderdag

Wilt u ook deelnemen aan de cursus geef u dan ook op, want elke
AED moet door 20 vrijwilligers bediend kunnen worden.
De kosten worden betaald door Plaatselijk Belang.
Wie als vrijwilliger is aangemeld krijgt per mail ook een uitnodiging.
Het AED apparaat wordt verplaatst en
hangt per 28 september aan de muur bij
de theeschenkerij, Tsjerkebuorren 5,
9222
NH
Drachtstercompagnie.
(Rechterzijmuur onder het afdakje).
Voor opgave of meer informatie:
Iepie Lindeboom-Hospes, tel. 06-47927967
Of per mail: iepielindeboom@kpnmail.nl
Kijk op de website www.HartslagNu.nl voor meer

informatie.

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 zullen de komende tijd een beroep gaan doen op
verschillende verenigingen om een deel van de organisatie op zich
te nemen. Houd 20 juni 2020 vrij en doe mee!
Snel internet
Bij de gemeente komen veel vragen binnen over internet. Het leek
ze een goed idee bijgaand bericht te versturen :
Beste leden van het bestuur van dorpsbelangen,
Wij speelden jullie vraag over de planning door naar Kabelnoord,
omdat zij aanleggen. Kabelnoord wil nog niet communiceren en
daarom ontvangen jullie bericht van ons.
Wij begrepen dat de aannemer van Kabelnoord (Van Gelder)
communiceert over een veel latere aanleg in Smallingerland dan
oorspronkelijk gepland. Op dit moment zijn wij daarom (opnieuw) in
overleg met Kabelnoord om eventuele problemen boven tafel te
krijgen en daar een oplossing voor te vinden. Dit is een constructief
overleg waar wij in oplossingen denken en verwachten snel uit te
komen.
Wij hopen dat de inwoners van Smallingerland zo snel als mogelijk
de beschikking hebben over snel internet.

Met vriendelijke groet, Ico van Slooten, Gemeente Smallingerland.
Rustpunten (ook in ons dorp!)
Vorig jaar stond er een oproep in de Breeduit voor mensen die
ook een rustpunt wilden beginnen op hun erf. Dat heeft
geresulteerd in zeven rustpunten in onze gemeente. Een rustpunt
is een plek op een particulier erf waar wandelaars en fietsers
kunnen pauzeren. Er zijn zitplaatsen, een toilet, oplaadpunt voor
elektrische fietsen en voorzieningen waarmee gasten zelf koffie,
thee en limonade kunnen schenken.
Een rustpunt is ook een toeristisch informatiepunt, een ideale
plek om toeristen te informeren over wat er te doen is in de
omgeving. Bezoekers betalen voor gebruik van een rustpunt een
vrijwillige bijdrage.

Waar zijn de rustpunten? Zoals
gezegd zijn er op dit moment
zeven
rustpunten
in
onze
gemeente. Dus als je tijdens een
wandeling of fietstocht langs een
van deze adressen komt, schenk jezelf dan een lekker kopje
koffie in of een koud glaasje limonade.
De rustpunten in Smallingerland,








Zorgboerderij Butengewoan, Drachtsterwei 80 in De Wilgen
Rustpunt De Goudberch, de Goudberch 5 in Dr. Compagnie
Zorgboerderij It Fallaet, Fallaetswei 19, Dr. Compagnie
Camping It Lege Midden, de Kobbewei 5, Goëngahuizen
Bij Maus aan de Peinder Mieden 3 in Opeinde
Brêgeham aan de Headammen 2 in Oudega
Justsoars aan de Geasten 10 in Oudega.

Woonwagenkamp
Plaatselijk Belang ontving van de gemeente een brief met de stand
van
zaken
aangaande
de
uitbreiding
van
de
woonwagenstandplaatsen in Smallingerland en wat er nog moet
gebeuren voor de aanleg van de 2 plekken (Wetterwille en
Drachtstercompagnie). Hier een korte samenvatting:
De onderzoeken (ecologie, bodem, milieu en gezondheid) voor
realisatie zijn nagenoeg afgerond.







een beperkt deel van het terrein kan worden ingevuld met
woonwagenstandplaatsen;
nog niet bekend is hoeveel plaatsen er komen;
gekeken
wordt
naar
gezondheid
(geuroverlast),
bodemverontreiniging en ecologie (beschermde dieren):
uitgangspunt: garanderen van een goed woon- en
leefklimaat;
Er volgt nader onderzoek naar de woonbehoefte van de
woonwagenbewoners;
gebleken is dat door een laag inkomen bewoners wel een
standplaats, maar geen huisvesting kunnen bekostigen.

“Wanneer de lijst met mogelijke locaties is opgesteld, betrekken wij
omwonenden bij onze voorstellen. De nadere selectie van
mogelijke locaties, de conclusies van het onderzoek naar de
woonbehoefte van de woonwagenbewoners en de resultaten van
de gesprekken over het mogelijk meefinancieren door de
gemeente bij de aanschaf van woonwagens worden in de tweede
helft van 2019 aan uw raad voorgelegd”.
Gemeentegids
De gemeentegids wordt niet meer huis aan huis verspreid. PB heeft
het volgende geregeld: Mocht u een gids willen hebben, dan kan
hij opgehaald worden op
woensdag 18 september tussen 16.00 en 17.30 uur in It Gebouke
Er zijn maar 150 exemplaren, dus op=op
Outdoor Fitness
Op 11 juni had PB de directeur van Sports2Play uitgenodigd om ons
wat te vertelen over 'Outdoor Fitness': een Outdoor Fitness park met
mooie buiten-fitnessapparaten in de buurt dat de meeste mensen
zal aanspreken. Voor jong en oud, en begeleiding van een trainer
is mogelijk. Op een laagdrempelige manier meer bewegen met
elkaar in de gezonde buitenlucht vindt natuurlijk iedereen super! Wij
zien dit park wel zitten bij het MFC!
Een speciaal team kan helpen met de financiering van € 40.000 via
een projectplan en subsidie.
Enquete
Plaatselijk Belang behartigt de belangen van de inwoners. Daarom
willen wij graag weten wat u belangrijk vindt, waarmee volgens u
PB zich moet bezighouden. Wij denken de enquête in het najaar te
gaan houden en vragen u dan ook vriendelijk uw mening te
geven, zodat PB echt het belang van de inwoners kan behartigen!
Right to Challenge
Voor de vakantie is een aantal vrijwilligers uit Dr. Compagnie door
het MOS uitgenodigd voor een informatieavond. PB was daarbij en
was erg enthousiast over het onderwerp 'Right to Challenge'.

Simpel gezegd komt het hier op neer: Initiatiefnemers, dat zou PB
kunnen zijn, hebben een idee hoe werkzaamheden van de
gemeente beter uitgevoerd kunnen worden. Zij zoeken hiervoor
draagvlak in het dorp, gaan met de gemeente overleggen en
werken het idee uit. Gezamenlijk wordt een
besluit genomen en de initiatiefnemers nemen
de taken en budgetten over.
Een voorbeeld: PB vindt dat het groen bij het
kunstwerk slecht onderhouden wordt en neemt,
na overleg, de werkzaamheden en het budget
over van de gemeente. Enkele dorpsbewoners houden het groen
voortaan bij en het budget kan aan iets anders worden besteed.
PB zal binnenkort de gemeente uitnodigen voor een nader gesprek
en houdt jullie op de hoogte, want wij zien mogelijkheden!
Tot de volgende keer! Michèl Houwen (wnd. voorz.)

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 Jantsje Veenstra een vraag aan:
Pieter Postma: Wil je eens wat vertellen over je hobby, de muziek
en hoe is het om in verschillende verzorgingstehuizen muziek te
maken?

Hier het antwoord van Pieter:
"Alvorens in te gaan op de vraag van Jantsje Veenstra wil ik eerst
iets vertellen over het ontstaan van Sûnenz Swing. Sûnenz komt van
het Friese woord sûnens en heeft twee betekenissen: gezondheid
en proost (op uw gezondheid). De “enz” geeft de veelzijdigheid en
diversiteit van het totale aanbod van Sûnenz aan.
Het doel van Sûnenz is mensen zo lang en zo gezond mogelijk van
het leven te laten genieten. Dit niet door alleen medische
verzorging te bieden, maar ook te zorgen voor beleving, vertier en
gezelligheid. Een van de initiatiefnemers van Sûnenz is de
ZuidOostzorg. Gezamenlijk organiseren ze sinds het begin van dit
jaar Sûnenz Swing.
Met Sûnenz Swing zorgen we voor een stukje vertier en gezelligheid
op de locaties van de ZuidOostzorg. De locaties waar wij komen
zijn: De Lijte in Ureterp, De Miente in Gorredijk, Rispinge in Drachten,
De Wiken in Drachten, Neibertilla in Drachten, Ikenhiem in
Beetsterzwaag, Stellinghaven in Appelscha, Stellinghaven in
Oosterwolde, Voltawerk in Gorredijk en de Waadwente in Dokkum.
Dit twee keer per jaar.
Hoe ben ik bij Sûnenz Swing terecht gekomen? Vorig jaar stond er
een advertentie in de Breeduit met als kop “Ben je Dj of danser,
dan zoeken we jou!”. Men was op zoek naar twee vrijwilligers die
oude meezingers en tranentrekkers konden draaien. Dit om een
ouderwets gezellig dansfeest voor de oudjes te maken. Als huidig Dj
op feesten voor zowel jong als oud, leek me dit een hartstikke leuk
initiatief. Uit ervaring weet ik namelijk dat je door het draaien van
bepaalde nummers mensen blij, maar soms ook verdrietig kunt
maken. Zo heeft iedereen zijn eigen herinneringen aan bepaalde
nummers. Jong en oud vinden het mooi als ze hun eigen favoriete
nummers horen en zijn je daar vaak erg dankbaar
voor.
Van mijn kant is het dan prachtig om te zien dat
mensen daarvan genieten en daarbij soms

compleet uit hun dak gaan. Ik vind dat nog steeds prachtig om te
zien en heb dus als pensionaris “gesolliciteerd” op deze functie.
Met nog een gepensioneerde Dj uit Drachten zijn we sinds begin dit
jaar de Dj’s van SûnenzSwing. Verder hebben we er nog een
danseres bij die zelf ontzettend veel van dansen houdt en de
bewoners bij de hand neemt, de dansvloer op. Ook als Dj gaan we
dikwijls de dansvloer op om er met de bewoners een onvergetelijke
middag van te maken. Hoewel we er nog graag twee danseressen
bij willen hebben loopt het tot op heden voortreffelijk. Zowel de
hulpverleners als bewoners zijn tevreden. We hebben onlangs dan
ook besloten om ook in 2020 weer op locatie te gaan. We gaan
daarbij zelfs investeren in nieuwe apparatuur, m.a.w. ook binnen
Sûnenz en de ZuidOostzorg ervaart men deze dansfeesten als een
aanwinst voor de bewoners van de diverse locaties. Persoonlijk vind
ik het geweldig me hiervoor te kunnen, c.q. mogen inzetten. Dit
ondanks het feit dat het soms best moeilijk is…..
De vraag van Jantsje was iets over mijn muziekhobby te vertellen
en hoe het is om in verschillende verzorgingshuizen muziek te
maken. Kun je de “oudjes” wat op de dansvloer krijgen? Om met
het laatste te beginnen, bij de bewoners van de verzorgingshuizen
is dat niet altijd even makkelijk. Het merendeel van de bewoners zit
in een rolstoel of loopt achter een rollator. Sommigen hebben een
kunstheup of kunstknie en kunnen daardoor niet meer dansen.
Anderen hebben een pacemaker en moeten het daardoor rustig
aan doen. Sommigen bewoners willen graag dansen, maar kunnen
het doodeenvoudig niet meer. Vaak worden we vooraf door de
vrijwilligers van de locatie geïnformeerd zodat onze danseres weet
met wie ze wel/niet voorzichtig om moet gaan. Desondanks
hebben we onlangs nog iemand met een koud washandje op
moeten frissen omdat ze bijna van haar stokje ging. Ook dat is
Sûnenz Swing.
Tot op heden heb ik op een zestal locaties van de ZuidOostzorg als
Dj gedraaid en overal heb ik met behulp van onze danseres en de
vrijwilligers van de locatie de bewoners aan het dansen gekregen.

Daarbij draai ik voornamelijk muziek uit vroeger tijden, dus
herkenbaar voor de bewoners.
Vooraf kan men verzoeknummers inleveren en via de ZuidOostzorg
krijg ik dan een overzicht met de verzoekjes. Vervolgens ga ik deze
via Spotify downloaden. Soms zijn er nummers bij waar ik nog
nimmer van gehoord heb. Dit maakt het alleen maar mooier. Met
de bewoners probeer ik er dan een mooi feestje van te maken, ook
al zit je in de rolstoel en kun je niet dansen. Zo neem ik altijd het
bûthusbankje van mijn moeder mee en nodig ik mensen uit om bij
mij op het bankje te komen zitten. Dit om met mij een bekende
meezinger te zingen.
Zo zat ik in de Lijte in
Ureterp met mijn
oud
buurman,
Egbert Hoekstra, op
het
bankje
en
zongen we met de
Wiko’s mee op het
nummer
“It
bûthusbankje”. Voor
Egbert
als
oud
Kompenijster
boer
heel
toepasselijk,
alleen Egbert kende
de tekst niet.
Een paar weken later zat ik met twee zussen van mijn vader, tante
Baukje en tante Geertsje, op het bankje in het Ikenhiem in
Beetsterzwaag. Zij kenden als boerinnen de tekst
wel en zongen dit beide uit volle borst mee.
Daarbij gingen bij mij de koude rillingen over de
rug…..
Bij Rispinge in Drachten kwam ik een 103-jarige
bewoonster tegen. Achteraf bleek het vrouw Meijer van de
Dammen te zijn. Op 20 september kom ik als Dj in Rispinge en zal ik

haar ten dans vragen. Het zou toch prachtig zijn als dit lukt: dansen
met de moeder van Liefke! Desnoods in de rolstoel bij de
gebruikelijke polonaise door de zaal. Dit op het nummer “Ik sta op
wacht” van Joop de Knecht of “Dat is ’t einde” van Johnny Hoes.
Tot slot nog het verhaal van
Gorredijk. Bij de eerste keer
plotseling achter de rollator
spontaan
mee
in
de
polonaise. Ik had het idee
dat
ze
me
niet
herkende……
Van
de
polonaise
heeft
onze
danseres
een
filmpje
gemaakt en deze heb ik
naar
mijn
neef
Pieter
gestuurd. Neven en nichten
stonden
versteld:
mem
klaagde altijd en dat ze dit
nog kon! In juni was ik er
weer en was ze vanaf het
begin aanwezig. Ze bleek
me nu wel degelijk te
herkennen
en
samen
hebben we meerdere keren
collega Dj.

mijn tante Aaltsje in De Miente in
dat we daar waren zag ik haar
binnen komen en nam ik haar

gedanst op de muziek van mijn

Mensen, dit is gewoon geweldig om te kunnen en mogen doen. Bij
het schrijven van deze laatste anekdote schieten de tranen mij
spontaan in de ogen….. Dit is namelijk het echte vrijwilligerswerk,
hier doe je het voor! Tijdens zo’n middag zie je de oudjes intens
genieten: ieder op zijn eigen wijze. En zeg nou zelf, wat is het toch
mooi om je eigen hobby te kunnen combineren met het maken
van vertier met mensen die vaak de gehele dag noodgedwongen
binnen zitten. Ik hoop hier dus nog wel even mee door te gaan".

De pen doorgeven vond ik eerst best moeilijk maar bij het schrijven
van dit verhaal kreeg ik steeds meer respect voor de mensen in de
zorg. Mensen die dag en nacht klaar staan voor de bewoners in de
verzorgingshuizen.
Daarom de vraag aan Annie van Joekie
van der Mei: wat geeft jou de voldoening bij het werken in een
verzorgingshuis en hoe lang doe je dit al?
Pieter Postma.

Wolkom
Op de Feart 53 wonen nu: Aljo en José de Vries.
Samen runnen ze een pluimveebedrijf.
En dan, een eigen plakje is er no foar:
Karin van Meerveld, mei haar dochterke Jaylin, 5 jier, op
de Wiksel 13. Jaylin sit yn groep 2 fan de basisskoalle en
Karin wurket momenteel as hulp yn de hûshâlding en as
boekhâlder.
Ek Geert-Willen Nijboer en Alexandra van der Veen sitte no
te plak yn harren omtrint splinternij hûs op de Feart 47A.
Geert-Willen wurket bij it leanbedriuw F.A.Nijboer en
Alexandra is kapster yn Houtigehage.

Van de redactie
_________________________________________________________________
It blauwe keammerke
In protte Kompenijsters
ha
wol weet fan
de
grutte
samling
fan
sa’n 750 stiks
blau
gimmeleard
dy’t
Ruurd
Verbeek
de
ôfrûne 60 jier
byinoar
garre
hat en dy’t op
ôfspraak te besjen is yn ‘it blauwe keammerke’ by him thús oan de
Tsjerkebuorren. It is hiel nijsgjirrich wat der sa’n 100 jier lyn allegear
yn dy kleur emalje makke is en yn de hiele samling binne der gjin
twa gelikense.
Yn
de
moannen
septimber en oktober
wurdt in part fan syn
samling tentoansteld yn
it Besikerssintrum De
Terp yn Hegebeintum.
It besikerssintrum is alle
dagen iepen fan 10.00
oant 17.00 oere en
sneins fan 12.00 oant
17.00 oere.

Uit de Frissel….
Na een mooie zomervakantie zijn we het nieuwe schooljaar weer
met frisse(l) moed van start gegaan. De school telt bij de start 107
leerlingen en dat is een mooi aantal voor 4 groepen. We hebben
wel
een
groep
minder
dan
vorig
cursusjaar.
Er zijn op school veel activiteiten waarbij ouders of andere
vrijwilligers worden ingeschakeld., zoals bij het lezen en het
overblijven tussen de middag bij de kleuters. Sommige
dorpsgenoten doen dat al jaren en daar zijn we heel blij mee.
Ook dit jaar zijn er weer mensen nodig. Wij zijn op zoek naar
mensen die op school kunnen assisteren. Dat hoeven niet beslist
ouders te zijn. Heeft u belangstelling om iets op school te doen (bv.
hulp bij lezen, bij overblijven tussen de middag of bij huishoudelijke
taken), neemt u dan contact met ons op. Ook als u iemand kent
die
wellicht
geïnteresseerd
is
hoor
ik
dat
graag.
Met een hartelijke groet namens het team van De Frissel,
Egbert Klazenga (dir).

Ingezonden
Een oude traditie: vissen tijdens de bouwvakantie.

Ingezo
nden

De viswedstrijd op de eerste en laatste zaterdag van de
bouwvakantie is nog een van de weinige tradities in de Kompenije.
Beide
viswedstrijden
werden
oorspronkelijk ‘tdoor
Ferfolchde
voetbalvereniging T.F.S. georganiseerd. Tegenwoordig
fân worden
de
beide wedstrijden door onze plaatselijke visclub “Deearrebarr
Fiskerswille”
georganiseerd. Dit omdat het vissen op de eerstee en laatste
zaterdag van de bouwvakantie een mooie traditie is die we als
visliefhebbers graag in stand willen houden. Helaas zien we ook hier
dat door de toenemende vergrijzing en de geringe belangstelling
bij de jeugd er steeds minder vissers ’s meegaan om te gaan vissen
in de Hooivaart bij Gersloot. Op zich is dat jammer want iedere keer
weer is het genieten langs de waterkant. En wat te denken van al
die mooie en sterke verhalen na afloop in café Aans…… Een
traditie die we wat mij betreft in ere moeten houden!
Op de eerste zaterdag van de bouwvakantie vertrokken we om zes
uur ’s morgens met acht vissers richting de Hooivaart waar
iedereen weer zijn eigen vertrouwde plekje zocht om te gaan
vissen. De weersomstandigheden waren dit keer uitzonderlijk mooi:
vanaf het begin kon er zelfs in korte broek en T-shirt gevist worden.
Tijdens de traditionele pauze met Jan van der Veen als cateraar,
bleek de vangst niet tegen te vallen. Sommigen hadden al een of
meerdere dikke brasems gevangen. Om half drie was het einde
wedstrijd en kon de gevangen vis gemeten worden. Vijf van de
acht vissers hadden er meer dan vijfentwintig maatvissen
gevangen. Sjouke van der Meer had pech…. In zijn leefnet zat een
gat en waarschijnlijk als gevolg daarvan eindigde hij buiten de top
vijf. Glorieus winnaar werd Sietse de Jong met ruim 11 meter vis. Op
zijn verjaardag haalde hij maar liefst 15 dikke brasems van 40 cm of
langer uit het water. Qua aantal wist Johannes Otten de meeste
maatvis te vangen maar qua lengte eindigde hij met een

achterstand van bijna 3,5 meter slechts als
tweede. De prijs van de dikste brasem ging naar
Wouter Kats. Dit monster was maar liefst 57,5 cm
lang.
Uitslag 27 juli:
1

Sietse de Jong

1109,5 cm (36)

5 Ferdy Veenstra

452,0 cm (26)

2

Johannes Otten

767,5 cm (39)

6 Sjouke v.d. Meer

335,0 cm (18)

3

Wouter Kats

594,0 cm (30)

7 Oebele Douma

292,5 cm (15)

4

Pieter Postma

552,5 cm (26)

8 Velibor Kats

126,5 cm (6)

Drie weken later waren tijdens de revanche wedstrijd wederom
acht vissers van de partij. De weersomstandigheden waren nu
echter totaal anders: regen en storm (windkracht 7) gedurende
bijna de gehele wedstrijd. Gelukkig kwam in de loop van de
middag de zon nog eventjes tevoorschijn en konden we zelfs even
in het zonnetje zitten napraten over de wedstrijd met Menno
Nicolai als verrassende winnaar. Dit met maar liefst 2,5 meter
voorsprong op Sjouke van der Meer. Tijdens de wedstrijd ging
Wouter Kats op de vlucht voor een snoek. De prijs van de dikste
brasem ging dit keer naar Pieter Postma van de Imerwijk. In de
laatste vijf minuten van de wedstrijd haalde hij met de vaste stok
een brasem van 51 cm uit het water van de Hooivaart. Zo kun je als
laatste eindigen en toch nog een mooie prijs winnen.
Uitslag 17 augustus:
1 Menno Nicolai
1087,0 cm (49)

5 Johannes Otten

569,0 cm (29)

2

Sjouke vd Meer

829,5 cm (30)

6 Sietse de Jong

539,5 cm (24)

3

Oebele Douma

760,5 cm (39)

7 Frits Kats

391,0 cm (20)

4

Wouter Kats

573,0 cm (28)

8 Pieter Postma

343,5 cm (18)

Pieter Postma

Ingezonden
Boeren Noardlike Fryske Wâlden zetten tijdens
het maaien de wildredder aan
Om tijdens het maaien klein wild zoals hazen en
reekalveren te beschermen maken boeren in de
Noardlike Fryske Wâlden gebruik van de
Wildredder. Dit is een klein, akoestisch
hulpmiddel dat eenvoudig aan de trekker kan worden bevestigd
en een hoog geluid in pulsen uitzendt waardoor het klein wild
tijdens
het
maaien
wordt
opgeschrikt
en
wegrent.
“Voordat ik ga maaien, loop ik altijd door het weiland om te kijken
of er dieren zitten. De ervaring is dat jonge dieren dan soms
wegkruipen waardoor de kans aanwezig is dat ik ze over het hoofd
zie. De Wildredder zorgt ervoor dat de dieren alsnog wegvluchten.”
Aldus een van de leden van de vereniging.
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden stimuleert het gebruik van deze
Wildredder en heeft haar leden het apparaat met korting
aangeboden. Daar hebben 80 leden gebruik van gemaakt. Na het
maaiseizoen worden de ervaringen met de wildredder
geëvalueerd.
Uit ervaringen met de Wildredder in Duitsland blijkt dat er 60
procent
minder
dieren
het
slachtoffer
worden
van
maaiwerkzaamheden.
Bloemrijke randen in weilanden zorgen voor
biodiversiteit
Veel insecten en weidevogels maken gretig
gebruik van de bloemrijke randen die boeren
in hun weilanden aanleggen. Deze stukken
weiland staan hier en daar nog prachtig in
bloei. Om het publiek meer bewust te maken van deze bloemrijke
randen hebben leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden

onlangs bordjes geplaatst met de tekst “Wy soargje foar
bioferskaat yn ús greiden”.
Bloemrijke randen zijn stukken weiland die de boer inzaait met een
bloemenmengsel. Hierdoor ontstaat een verscheidenheid aan
planten die diverse soorten insecten aantrekt. Daarnaast vormen
de planten zogenaamde ‘vluchtstroken’ voor kuikens van weideen akkervogels. Die vinden beschutting waardoor ze minder snel
ten prooi vallen aan (roof)vogels.
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.

Bernewurk De Kompenije
Hallo dorpsgenoten,
Zaterdag 19 oktober is het weer zover; de kinderkledingbeurs.
Volop keus in leuke 2e hands kinderkleding.
Kleding inleveren kan het hele jaar door, voor deze kledingbeurs
kan kleding worden ingeleverd tot en met 12 oktober 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 (17 okt) of
vrijdagochtend (18 okt) of zaterdagmiddag (19 okt) 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

Vrouwen van nu afdeling Drachtstercompagnie
is in 1960 opgericht.

We zijn dus bijna 60 jaar jong en…
willen op

11 december 2019
een reünie organiseren
in it Gebouke
waarbij wij leden maar ook oud-leden
graag uitnodigingen.
We doen bij dezen een oproep aan:
De oud-leden om zich aan te melden (voor 15 november a.s.)
bij secretaris Maeike Nijboer: Tel. 342151-

e.nijboer2@hotmail.com
Met vriendelijke groet
Janny Jager (voorzitter)
Maeike Nijboer (secretaris)

Ingezonden
____________________________________________
Ingezo
Opbrengst collecte Dorcas
nden
Van 20 t/m 25 mei is in Drachtstercompagnie gecollecteerd voor
noodhulp in Jemen. Hier woedt al vier jaar een allesverwoestende
‘t Ferfolch
oorlog. Werk is er niet, de gezondheidszorg ligt plat,fân
veel scholen
de
zijn gesloten, en het straatbeeld bestaat uit kapotgeschoten
earrebarr
huizen. Veel mensen zijn vanwege het conflict afgesneden
van
e
voedselvoorziening en zeer moeilijk bereikbaar.
Dorcas geeft noodhulp aan families die het slachtoffer zijn
geworden van de oorlog en hongersnood in Jemen.
De opbrengst van de collecte in Drachtstercompagnie was
€ 366,40. Langs deze weg wil Dorcas alle collectanten en gevers
hartelijk bedanken!
Wilt u meer weten over de werkwijze en/of andere projecten van
Dorcas? Kijk op onze website www.dorcas.nl of neem telefonisch
contact op via 0228-595900.

Recept van....
Rinske Stam
Een kleine inleiding. Mijn eerste klant ‘s morgens, kwam binnen en
nam op de vroege morgen, al heerlijke kruidige geuren mee naar
binnen. Het water liep mij in de mond. Zijn kip stond alvast in de
marinade, was het antwoord.

Dit is het recept voor het heerlijke gerecht met kip, groenten en
pandan rijst.
8 -12 Kippendelen
50 ml zoete ketjap
50 ml zoute ketjap
100 ml honing
½ bolletje knoflook
1 theelepel tabasco
½ eetlepel anijspoeder
2 cm geraspte gember
2 eetlepels Chinese
rijstazijn,
of droge sherry
1 eetlepel kerrie
1 eetlepel kaneel
1 eetlepel paprikapoeder
1 blikje tomatenblokjes in saus
500 ml gezeefde tomaten
Alles in een grote kom en meng als laatste de kip er door. Laat dit
lekker intrekken, afdekken en in de koelkast, hoe langer, hoe meer
smaak de kip krijgt. Nu in een ovenschaal overgieten.
Oven op 170 graden, ongeveer 1,5 uur.
Ik doe kleinere stukken kip, vlerkjes, karbonades of dij-stukjes, dan is
het in een uurtje gaar. Groenten wokken. Peultjes, even voor koken.
Champignon. Chinese kool. Rode ui, Taugé
Pandan rijst (Thaise) er apart bij serveren.
De saus (tomaat, kruiden in ovenschaal) die bij de kip zit, gebruik je
weer voor de rijst en wokgroenten
Ik hoop dat jullie er net zo veel van gaan genieten als wij.
En die meneer, die die heerlijke geuren meebracht, Gauke van
der Mei, bedankt.
Lekker ite. Rinske Postma Stam

Ingezonden

Ingezo
nden

Dit jaar bestaat zorgboerderij Helianthus Zathe 10 jaar.
We zijn in 2009 begonnen met het aanbieden van dagbesteding.
Eerst aan twee deelnemers drie dagen in de week. Gewoon vanuit
onze eigen keuken zoals zoveel zorgboeren in die tijd. De
‘t Ferfolch
werkzaamheden bestonden in die tijd vooral uit de verzorging van
de dieren en het netjes houden van het erf. Verder fân
haddende
we
earrebarr
nog de B&B. We hielden de gastenkamers netjes en de producten
voor het ontbijt moesten ingekocht worden. Al snel ekwamen er
meer deelnemers bij met nieuwe zorgvragen en zei Cor zijn baan
op, zodat hij alle dagen op de boerderij kon werken. De
zorgboerderij is de afgelopen tien jaar flink gegroeid. Het aanbod
is nog steeds kleinschalig te noemen. We bieden nu met een
enthousiast en betrokken team dagbesteding en individuele
ondersteuning aan een 30 mensen verspreid over de week op
twee locaties en binnenkort ook nog begeleid wonen aan een 11
mensen met een verstandelijke beperking. De hulpvragen kunnen
per persoon erg verschillen. We spelen in op hun vragen en
ondersteunen ze bij het werken aan de doelen.
Ook het aanbod van
werkzaamheden
en
de
mogelijkheden
zijn
de
afgelopen
jaren
nogal
uitgebreid.
Hiermee
onderscheid
Helianthus
Zathe zich van andere
“kleinere” zorgaanbieders.
Inmiddels is het erf geheel
aangepast aan de doelgroep, is er een houtwerkplaats
bijgekomen, een zeepmakerij, kaarsenmakerij en sinds kort een
keramiek atelier. Er zijn volop mogelijkheden om creatieve
producten te maken. Deze worden verkocht in onze eigen winkel
met koffie&thee schenkerij; “Nijsgjirrich”. Nijsgjirrich bevindt zich op
de locatie waar voorheen Us Doarpswinkel was gehuisvest. Helaas
moest dit onderdeel van Helianthus Zathe stoppen omdat er te
weinig klanten kwamen om rendabel te kunnen zijn. De voormalige
supermarkt hebben we opgeknapt en aangepast voor de nieuwe

bestemming. We zijn blij dat de winkel weer een nieuwe
bestemming heeft. De mensen weten ons al te vinden als ze een
cadeautje nodig hebben. Binnenkort komt de Oudheidskamer
naast de winkel en we gaan activiteiten voor ouderen uit de
omgeving organiseren.
Dit hadden wij een tien jaar terug niet kunnen bedenken. We
hebben de afgelopen jaren ons best gedaan in te spelen op de
voor ons belangrijke trends en ontwikkelingen. Wat is er veel
veranderd en wat hebben we veel meegemaakt en gerealiseerd.
Deze jaren zijn wat ons betreft voorbij gevlogen. Wat hebben we
vaak gezegd; dat doen we even……………en dan duurde dat
even nét even wat langer. Maar zo hebben we wel veel kunnen
realiseren. En dit blijven we als het aan ons ligt doen. En dat moet
ook, als we ook de komende jaren goede zorg en ondersteuning
willen blijven bieden.

Zaterdag 14 September a.s.
is het zover. Dan vieren we
ons tien jarig Jubileum met
een feestelijke Open Dag.
Iedereen
is
van
harte
welkom vanaf 10.00 uur tot
16.00 uur. We gaan er een
gezellige dag van maken
met diverse activiteiten. Er
zijn kraampjes, we geven
rondleidingen en er komt een wel heel bijzondere Foodtruck bij ons
parkeren. Verder komt ijsmakerij de Haan met hun heerlijk
ambachtelijk boerenijs langs.
Kom gezellig even langs.
Oant sjen!

Cor en Kerstin van Kammen www.zorgboerderijhelianthuszathe.nl

Ingezonden
It ferfolch fan de earrebarre
Ingezo
Krekt nei dat de foarige Barte útkaam hie de earrebarre jongen.
nden
En it wie in spektakel om it mei te meitsjen.
Mem bleau noch san 4 á 5 wiken op it nêst by de jongen, en heit
op jacht foar iten. As heit thûs kaam dan gie it d’r oanwei troch it
‘t Ferfolch
klapperjen fan de snaffels tsjin elkoar oan. Nei likernôch 5 wiken gie
fân
de
mem ek hoeden fan it nêst,
earrebarr
bleau yn de buert ek op syk
e
nei iten. De jongen diene it
goed, groeiden as koal en
sa kamen de lytse kopkes
hieltyd heger boppe it nêst
út, mar owee, kamen jo d’r
te ticht by dan doekten de
kopkes gau nei ûnder.
En dan oefenje……..”Kin ik
ek fleane”?
Oefenje boppe it nêst en
stadich oan in hoeden
rûntsje om ’t nêst en mei heit

en mem rûnskarrelje troch de greide.
No is it wer rêstich; de earrebarres
binne wer fuort, op wei nei harren lân
wer't se oerwinterje, ’t soe moai weze
as hja der oar jier wer binne, mar dat
wachtsje wy ôf.
En ja minsken…ik wit ’t binne tsjokke
rôvers…..mar ek dat heart by de
natuer! Lykas jo sjogge binne d’r trije
jongen grut wurden.
Ida Wedman

Ingezonden
Steungezinnen gezocht in Smallingerland

Ingezo
nden

SMALLINGERLAND - Coördinator van
Buurtgezinnen Sjikke Jansma koppelt
gezinnen die ondersteuning
bij de
‘t Ferfolch
opvoeding kunnen gebruiken
een
fân aan de
steungezin. Een steungezinearrebarr
doet graag
wat voor een ander gezin inede buurt en
vangt een kind bijvoorbeeld voor een dagdeel op. Gewoon, eenvoudig,
om kinderen wat extra liefde en aandacht te geven en de ouders even
te ontlasten.
Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude
gedachte: opvoeden doen we samen. Sjikke Jansma is sinds
oktober 2018 coördinator Buurtgezinnen in Smallingerland. Zij
brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar. Inmiddels heeft ze al 11
koppelingen gemaakt. Een steungezin biedt op regelmatige en
vrijwillige basis opvang, praktische opvoedsteun en een luisterend
oor of doet iets leuks met de kinderen.
De ouders uit het vraaggezin kunnen weer even op adem komen,
terwijl de kinderen een leuke tijd hebben bij het steungezin. Een
dagdeel per week ontspannen spelen in een ander gezin kan al
een enorm verschil maken voor een kind. Het doel van
Buurtgezinnen is dan ook dat kinderen gezond en veilig in het eigen
gezin kunnen opgroeien.
Buurtgezinnen in de praktijk
Een gezin met twee jonge kinderen met een zieke moeder moet
wekelijks voor behandeling elders in het land zijn. Het gezin woont
sinds kort in de gemeente en heeft geen familie of vrienden waar
ze een beroep op kunnen doen. Sinds enkele weken krijgen ze
steun van een ervaren moeder die de jongste ophaalt en weer
terugbrengt. Zodat de vader de handen even vrij heeft en tijd
heeft voor het oudste jongetje dat het zwaar heeft met de ziekte
van zijn moeder en het gemis van zijn vriendjes in de vorige
woonplaats.

De steunmoeder past een keer per week op de kinderen, de
kinderen doen mee in de structuur en alledaagse dingen van het
gezin.
Een steungezin met twee jonge kinderen vangt eens per twee
weken op een zondag een meisje op. Haar moeder heeft een licht
verstandelijke beperking, werkt door de week en heeft wat
ademruimte en tijd nodig om dingen rond haar huis te doen. Het
meisje speelt mee in het gezin, eet mee en wordt daarna weer
thuisgebracht. Het steungezin vindt het belangrijk om de eigen
kinderen mee te geven dat het goed is om wat voor anderen te
betekenen en om de horizon te verbreden.
Een overbelaste moeder met 2 kinderen met onderling veel
interactie krijgt wekelijks steun van een ander gezin met veel
ervaring. De jongste zoon doet mee in de structuur en gewoonten
van het steungezin. Spelletjes doen, de schildpadden eten geven,
mee helpen de baby verschonen. Zijn horizon wordt verbreed, hij
ontwikkelt zich goed en kijkt wekelijks uit naar het steungezin.
De moeder heeft wat ademruimte en quality time met haar oudste
dochter. Doordat ze ontlast wordt, komt ze tot rust wat doorwerkt
op de band met haar kinderen.
Vragen
kunnen
per
mail
gesteld
worden
via
sjikke@buurtgezinnen.nl. Gezinnen zonder kinderen en opa’s en
oma’s komen ook in aanmerking als steungezin.

Ingezonden
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Burendag,
In Nederland wordt in vele plaatsen Burendag gehouden. Dit is een
initiatief van DE en het Oranje fonds. De kerk in
‘t Ferfolch
Drachtstercompagnie leek het mooi om hierbij aan te sluiten.
fân
de
Als dorpsgemeenschap zijn we met elkaar verbonden en daarom
earrebarr
willen wij dit graag met elkaar delen.
e

U wordt uitgenodigd om op zaterdag 28 september om half 9
samen met het hele dorp te ontbijten op het schoolplein van de
Frissel.
Geef u op voor het ontbijt en neem uw buurman of buurvrouw
mee. Neem ook een thermoskan mee, zodat als uw buurman of
buurvrouw niet aanwezig kan zijn u een bakje koffie met hem/haar
thuis drinkt.
Wij vragen een kleine bijdrage van 3 euro per persoon. Dit kan ter
plaatse worden betaald.
U kunt zich opgeven voor zaterdag 21 september bij Henk Bijma,
0512-355211 of Iepie Lindeboom 06-47927967

Ouderensoos
_____________________________________________
Een half jaar geleden sprak Joop Atsma uit Surhuisterveen bij ons
over zijn werkzaamheden in Den Haag. Nadat hij lid was van de
Provinciale Staten van Friesland werd hij lid van de Tweede Kamer,
vervolgens staatssecretaris en tegenwoordig is hij Eerste Kamerlid.
Hij nodigde ons uit om een bus te huren en dan zou hij ervoor
zorgen dat we een rondleiding door de gebouwen van de
volksvertegenwoordiging kregen.
Afgelopen woensdag 19 juni was het zo ver: 22 leden van onze
club en 31 ouderen uit Surhuisterveen bezochten de Tweede
Kamer. Bij de ingang, die bewaakt wordt door 2 marechaussees is
het net zo moeilijk om binnen te komen als op een vliegveld. Je
moet je ID-kaart tonen en door het poortje van de securitycheck.
Zelfs de riem moet uit je broek!
We werden hartelijk ontvangen door Joop, 2 gidsen en Tweede
Kamerlid Harry v.d. Molen uit Leeuwarden, die ons meenamen naar
de fractiekamer van het CDA, waar we koffie/thee kregen. En toen
begon een grote hoeveelheid van informatie.
Dat moeten we allemaal nog laten bezinken, maar je krijgt wel een
goede indruk van hoe alles werkt. We werden in 2 groepen
gesplitst, elk met een enthousiaste gepensioneerde vrijwilliger. Zij
leidden ons van half drie tot half vijf door prachtige zalen met veel
verhalen. En wij maar lopen en staan en luisteren en bewonderen!
Een grappig detail: Joop en Harry en Buma worden in Den Haag
gekscherend de “Friese maffia” genoemd, omdat ze zo goed hun
best doen voor Friesland.
Mijn groep bofte: tijdens ons half uur op de publieke tribune werd er
gediscussieerd met de minister over de problemen met het CBR!
Nadat we onze jassen en tassen uit de kluisjes hadden gehaald,
leidde Joop ons nog over het Binnenhof met verhalen over de
Ridderzaal en de fontein. Daar werd bijgaande foto gemaakt.
Op de terugreis dineerden we in Tollebeek.
Het was een bijzondere reis, met veel om over na te denken, en we
zijn veel dank verschuldigd aan Joop Atsma en zeker ook aan de
organisator Piet Vlieg, die zelf wegens een operatie niet eens mee
kon!

Op 12 september gaat de club Sportief Actief, het bewegen voor
ouderen, weer van start. Iedere donderdagmorgen om half elf in
de Nije Kompe.
En op donderdagmiddag 3 oktober beginnen we het nieuwe
seizoen met gezellige muziek.
Iedere 60 plusser: hartelijk welkom!
En tot slot:... heel belangrijk!...De Rabobank wil weer activiteiten
sponsoren. Die bank is het met ons eens, dat het een goede zaak is
om de ouderen uit ons dorp regelmatig bijeen te brengen. In
september krijgen de leden van de Rabobank een code
toegestuurd, waarmee zij 5 stemmen mogen uitbrengen op
verenigingen in de regio. Als u ook lid bent, wilt u dan alstublieft ook
een stem geven aan de Ouderensoos? U doet er een goed werk
mee!
Elly van Dijk, tel. 341517

Toanielferiening Mei Inoar Ien
toaniel.meiinoarien@hotmail.com

Sûnt 1894

Bêste toanielfreonen,
De fakânsje sit er wer op en wy binne al wer dwaande mei in nij stik.
De kommisje hat syn wurk dien en ús regisseur hat it foar elkoar
krigen om de spylers by
elkoar te krijen. De 1e
gearkomste hat west en
de rollen binne ferdield.
It stik.
Dit kear net samar in stik, it
wurdt in stik wêr as mar
leafst
25
man
mei
dwaande sille.
Jim sille it fêst wol ris sjoen ha op de televyzje yn ‘e jieren 80 en mei
werhellings yn ‘e jieren 90 foarige ieuw en sels no kinne jo it noch
sjen.
It spylet har ôf yn 'e twadde wrâldkriich yn Frankryk. Ik ha ‘t oer “Allo
Allo” skreaun troch Jeremy Lloyd en David Croft oersetten troch
Wybe Leenstra.
Foar dejinge die net op ‘e hichte is; it giet oer in kroechhâlder yn
beset Frankryk die't him sels yn alle opsichten yn in lêstiche
sitewaasje del setten hat. Dit jild foar it ferset, de Dútsers en sels
oant syn frou oan ta.
Dit bringt een tal hilaryske mominten mei him mei kin ik jo ferklappe.
De “cast” fan dit stik is ferrassend te neamen, dêr sil ik jimme yn in
letter stadium mear oer fertelle, mar it beloofd wat!
Al mei al hawwe wy der nocht oan om jimme dit winterskoft
fermeitsje te kinnen mei dit stik.

Kulturele Kommisje
___________________________________________
Goeie Kompenijsters,
Sa steane wy foar de fakânsje en sa der efter, wy hawwe it wer
fersnobbe …
Alles begjint set wer útein, de skoallen en it ferieningslibben, sa ek
de Kulturele Kommisje. Skriuw alfêst yn jo bûsboekje,
8 novimber om 20.00 oere, Seal Aans.
Dikke Maten, fan Klún & Knoffelhakke sille ús fermeitsje.
En as jo ûndersteand stikje lêze dan sil it grif in fleurige jûn wurde.
Wy freegje € 3,00 foar de yntree, dat is in habbekrats foar in noflik
jûntsje út, dus …?
Kompenijsters, net stinne mar hinne!!
Oer it programma Dikke
Maten:
As jo al fanôf 1994
tegearre op ‘e planken
steane, dan kin it hast
net oars as jo binne
dikke maten wurden.
Mar… Hoe moatte wy
dit eins lêze? Wat
bedoelt it duo mei dikke?
Sille wy dat dan mar oan de taskôgers oerlitte?
De programma's fan Klún en Knoffelhakke litte harren it bêste
omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt.
Klún & Knoffelhakke besykje der in show fol mei nuvere typkes en
frjemde foarfallen fan te meitsjen. En dochs is der in reade tried,
mar besykje dy tusken alle wille troch mar ris te finen…
Dikke maten is alwer de achtste sjo fan it Hantumer teaterduo.
Al hast 25 jier witte se oeral dêr't se komme de fleur deryn te
hâlden. Ek mei dit programma sil dat fêst wer slagje, want dat is it
duo harren doel: de minsken in noflike jûn besoargje!
Folle wille en lekker laitsje...

Histoaryske Kommisje
Drachtster Kompenije
Tentoonstelling Hervormde kerk te
Drachtstercompagnie
op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019
Het is dit jaar 40 jaar geleden dat het gebouw van de Hervormde
kerk aan de Tsjerkebuorren te Drachtstercompagnie door brand
werd verwoest.
Het kerkgebouw was een prominent dorpsgezicht en veel
dorpsgenoten kunnen zich de kerk en de brand dan ook nog goed
herinneren.
Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019 houdt de Histoaryske
Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK) een tentoonstelling over de
Hervormde kerk in It Gebouke te Drachtstercompagnie (naast de
begraafplaats).
Te zien zullen zijn: vele foto’s en schilderijen, bewaard gebleven
gebruiksvoorwerpen en onderdelen van het kerkgebouw en
diverse andere bijzondere bezienswaardigheden.
U bent van harte welkom op zaterdag 19 en/of zondag 20 oktober
2019 van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Mocht u ook nog in het bezit zijn van foto’s, relikwieën, verhalen of
overige bijzonderheden m.b.t. de Hervormde kerk, dan kunt u
contact opnemen met:
Tseard Jager, tel. 06.5104.2692 / hkdk@hotmail.nl
Rabo ClubSupport
Ook hebben we ons dit jaar weer aangemeld voor de Rabo
ClubSupport. Bent u lid van de Rabobank Drachten Noordoost
Friesland dan krijgt u van de bank een uitnodiging om tussen 29
september en 11 oktober te stemmen op de vereniging of stichting
van uw keuze.

Stem bij de Rabo ClubSupport op Stichting Oudheidskamer
Drachtstercompagnie en geef dit door aan familie en kennissen.
We hebben de afgelopen jaren gemerkt, dat het erg de moeite
waard is. U steunt daarmee het cultuurhistorisch erfgoed in
Drachtstercompagnie.
Meer
informatie
vindt
u
op
www.rabobank.nl/clubsupport.

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

Ook
de
afgelopen
maanden
Info & contact:
hadden wij weer een aantal zeer verschillende activiteiten.
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl

Het 25-jarig huwelijk van Meinte en Inge hebben wij natuurlijk graag
Site:www.brassbandhalleluja.nl
opgefleurd met onze muziek.
Volg ons op twitter @BBhalleluja

De resultaten van de verloting die behoort bij de verkoop van onze
Of bel 06-13 67 54 99
bonnenboekjes zijn wij u ook nog schuldig. De prijzen werden
gewonnen door : L. Hiemstra te Opende, eerste prijs € 100,-; M.
Pama te Opende, tweede prijs € 75,- en M. de Boer te
Drachtstercompagnie derde prijs € 50,-. Allemaal van harte
gefeliciteerd. De prijswinnaars hebben allemaal hun prijs gekregen
en het geld zal inmiddels wel zijn uitgegeven. Had u dit jaar geen
prijs ? Probeer het gewoon weer als we weer bij u komen met de
bonnenboekjes, als u gebruik maakt van de kortingsbonnen hebt u
de prijs voor de aanschaf van het boekje er in elk geval zo maar
uit.
We besloten de maand juni deze keer heel anders in te vullen dan
gebruikelijk. Normaliter hebben wij op donderdagavond onze
repetitie maar dit jaar zijn we 2 keer op een donderdagavond naar
2 verzorgingstehuizen in Drachten geweest om daar een mooi

concert te geven met overwegend voor de bewoners populaire
muziek. In de Rispinge en de Wiken hebben ze dat zeer op prijs
gesteld. En voor ons was het ook weer eens iets anders.
Op 13 juni hadden we ons gebruikelijke solistenconcours. En het is
altijd mooi om te constateren met welk een gezond fanatisme dan
om de bekers wordt gestreden. En onze jongste leden, Levina
(cornet), Marije (cornet) en Mart (slagwerk), waren ook van de
partij. Heel dapper dat jullie mee hebben gedaan. De beker bij de
jeugdmuzikanten die nog niet in het grote muziekkorps spelen werd
gewonnen door Jardi Wester (bariton). De beker bij de jeugd die al
wel in het grote muziekkorps speelt werd gewonnen door Tya de
Boer (cornet). En de beker bij zeg maar de rest werd gewonnen
door Ans Kroes (bariton). Vanaf vorig jaar mogen de bekers
worden gehouden en zijn het geen wisselbekers meer die je dus
steeds weer moet inleveren. Jardi en Tya zijn al bezig een aardige
verzameling op te bouwen.
Op de foto een zeer
verrassende groep tijdens
het
solistenconcours,
bestaande uit heit Gosse
de Boer en de dochters
Richtsje, Wieke en Marije,
allemaal op cornet. Wat
een
rijkdom.
Wellicht
moeten we er bij het
solistenconcours nog een
vierde beker aan toe
voegen, die voor het
verrassendste
optreden.
Dan was, als ik het voor het
zeggen zou hebben, die
beker
zeker
op
de
schoorsteenmantel van de
familie De Boer terecht
gekomen.

Ook in de muziek kun je diploma’s halen. En onze jeugd is daar
hard mee bezig. Het eerste diploma is het A-diploma. Dat is dit jaar
gehaald door Jardi Wester en Wieke de Boer, beide met heel
goede cijfers. Van harte gefeliciteerd daarmee en, als het enigszins
kan, nu door naar het B-diploma. Tijdens de bbq zijn Jardi en Wieke
nog even in het zonnetje gezet en ontvingen ze een kleine
verrassing.
Wij hebben het seizoen, zoals gebruikelijk, afgesloten met een
heerlijke bbq, deze keer geregeld door Ans. En het grasveld voor
de boerderij van Gosse leent zich uitstekend om zoiets te houden.
Er was voldoende salade, vlees en drinken, dus wat wil je nog
meer. De jonge jeugd en de oudere jeugd vermaakte zich zeker en
we leerden ook nog hoe je de fla-fla-flis doet op de trampoline,
zonder dat je een arm of been breekt of tanden uit je mond
verliest. En aan het eind, bij het prachtige kampvuur, kwamen de
verhalen los. En zo bleef het nog heel lang gezellig.

Voetbalvereniging
_____________________________________________
Inmiddels is het nieuwe seizoen weer van start gegaan. In de
laatste week van de bouwvakantie waren het de senioren die als
eerste weer begonnen te trainen. Op vrijdag 23 en zaterdag 24
augustus jl. was er een grote schoonmaakactie van het
sportcomplex
waarbij
ook
het
clubhuis
een
“grote”
schoonmaakbeurt kreeg. Spelers en ouders hebben ons daarbij
geholpen. Gedurende deze twee dagen hebben we gewerkt aan
het “wij gevoel” van de club. Als we dit gevoel blijven houden
krijgen we hopelijk, zowel sportief als financieel gezien, weer een
mooi voetbalseizoen.
Wat betreft het hoofd- en trainingsveld hebben we een probleem.
Op het moment dat ik dit schrijf dreigt het veld langer gesloten te
blijven. Dit mede door slecht onderhoud vanuit de gemeente. Zo is
in juni niet het hoofdveld maar het tweede veld wat niet meer in

gebruik is doorgezaaid…. Later heeft men de fout hersteld en
alsnog het hoofdveld doorgezaaid. Een dikke regenbui zorgde er
vervolgens voor dat het graszaad weg spoelde. Het resultaat is een
tegenvallende grasmat waar hopelijk bij aanvang van de
competitie op gespeeld mag worden. De bekerwedstrijden
voorafgaande aan de competitie zullen waarschijnlijk evenals vorig
jaar elders gespeeld moeten worden. Hierdoor missen we onze
kantineomzet, iets wat we uiteraard graag willen voorkomen.
Als voetbalvereniging nemen we dit seizoen met drie
seniorenteams en vijf jeugdteams aan de competitie deel. Wat
betreft de heren senioren speelt het eerste elftal op zaterdag in de
vijfde klasse. De dames senioren zijn na hun kampioenschap
gepromoveerd en spelen nu in de vierde klasse. De oudste groep
jeugd is de JO14, de jeugd van 13/14 jaar. De samenwerking bij de
JO15 met de vv Rottevalle is helaas niet doorgegaan en daardoor
was er binnen onze vereniging geen plaats meer voor deze
jongens. Daarop heeft een zestal jeugdspelers overschrijving
aangevraagd naar de Feanstars. Hopelijk zien we hun ooit weer
eens terug in de Kompenije. Wat betreft de jeugd hebben we
verder nog de JO13, de JO10, de JO9 en de JO7. De laatste drie
teams spelen op een klein veld. Voor al deze jeugdteams zijn we
nog op zoek naar versterking. Een proeftraining maken kan te allen
tijde. Voor informatie betreffende de jeugd kun je terecht bij
bestuurslid Rick Ypma, tel. 06-14752622.
Tot slot wens ik als voorzitter van deze 70-jarige voetbalvereniging
iedereen een sportief en mooi voetbalseizoen toe met hopelijk een
geslaagde reünie op zaterdag 14 september.
Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 4 jaar. De 4, 5 en
6-jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte
welkom. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op de Pream 4 bij
Bert Nijmeijer, tel. 06-12112554.
Voor verdere informatie betreffende de v.v. T.F.S kijk op onze
vernieuwde website: www.vv-tfs.nl
Pieter Postma.

Voetbalvereniging
_____________________________________________
vv TFS verwelkomt Kompenijster boeren als nieuwe sponsors.
Wij zijn super verheugd dat 11 lokale boerenondernemers uit
Drachtstercompagnie de vv TFS een warm hart toedragen. Vorig
jaar kwam melkveehouder Gosse de Boer bij ons met het idee dat
hij als boer ook graag de vv TFS wou sponsoren doormiddel van
een reclamebord. Als sponsorcommissie zijn wij hier mee bezig
gegaan en hebben wij een opzetje laten maken. De drukker kwam
met het advies om een spandoek te maken in plaats van
reclamebord. Toen wij de lokale boeren uit de Kompenije
benaderden met dit idee en of het hun ook leuk leek om met hun
firmanaam de voetbalvereniging een warm hart toe te dragen,
waren de reacties vaak meteen enthousiast: “fansels, wat in super
leuk idee!”, “Wat in moai idee, dan moast dy boer en dy boer, ooh
en dy ek efkes freegje”.
Tijdens de ontwerpfase hadden wij de boeren gevraagd om mee
te denken over een Fryske spreuk en dat leverde twee hele mooie
spreuken op: “It is de Boer al lyke folle, ast no mei de foet sjitst as
mei de holle” en “Sûne suvel, fleis en aaien, dêr soarchje wy foar,
mar ek in moai lânskip by jim om de doar”. De keuze viel bij de
boeren al snel op de door Jurjen Visser bedachte spreuk “sûne
suvel”. Met behulp van een tweetal boeren konden wij het
fantastische 15 meter lange spandoek ophangen en het resultaat is
geweldig. De positieve reclame voor de boeren en de firmanamen
op het spandoek hebben op deze manier een schitterend plekje
gekregen langs het hoofdveld.

Via deze weg willen wij alle boeren bedanken voor hun inzet en
dat ze de voetbalclub, maar ook het dorp een warm hart
toedragen!

De boeren die vv TFS aanmoedigen zijn: René Nijboer,
Melkveebedrijf A.H. Bijma, Mts. Couperus-Meijer, Melkfeebedriuw
de Boer, Mts. J. en P.T. Nicolai-van der Spoel, Pluimveebedrijf De
Boer, Melkveebedrijf Mts. Bosma-Arendz, Melkveehouderij Henstra,
Boerengolf Drachten/ Mts. S. en T. van der Lei-Roersma, Maatschap
Visser en Pluimveebedrijf J.W. van Koot. Alle boeren bedankt!
Op de foto ontbreken Steven & Tietsje van Boerengolf.
Frits van der Meer (sponsorcommissie)

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
_____________________________________________
Regelmatig staat er een artikel in de krant over kerkhoven, c.q.
begraafplaatsen in de regio. Dit gaat over slecht onderhoud, het
verwijderen van oude monumenten of het ongewenst plaatsen
van paaltjes op kerkhoven. Wat betreft het onderhoud proberen
we in de Kompenije het kerkhof, eigendom van onze vereniging, zo
goed mogelijk te onderhouden. Dit alles zonder het gebruik van
bestrijdingsmiddelen e.d. Menig keer als we bezig zijn krijgen we als
vrijwilliger een complimentje van een bezoeker. Dat doet ons goed
en mede daardoor zijn we bijna wekelijks op het Kompenijster
kerkhof te vinden.
Wat betreft de vereniging zijn
we
bijna
uniek:
alle
werkzaamheden, m.u.v. die
van
uitvaartverzorgster,
worden door vrijwilligers uit het
dorp uitgevoerd. Bij andere
verenigingen worden de vele
werkzaamheden
vaak
uitgevoerd
door
derden,
m.a.w.
dat
maakt
de
uitvaarten duurder. Dat onze
dorpsbewoners ons graag willen helpen bleek onlangs weer toen
we op zoek waren naar een tweede klokkenluider. Sinds kort is het
Gauke van der Mei die Jappie Postma is komen assisteren.
Daarvoor heeft Marten van der Bij het meer dan 20 jaar met plezier
gedaan.
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

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
Bijzondere waarnemingen.
Ooievaars.
Het verhaal over het ooievaarsnest in Drachtstercompagnie.
Zie elders in deze Barte. Met dank aan Ida Wedman.
Zwarte eend.
Er is in de Middelste Wyk onder een groep jonge eenden een zwart
exemplaar gezien en gefotografeerd. Bij navraag blijkt dat dit een
vorm van melanisme kan zijn. We kennen meestal wel het
albinisme, te weinig aanmaak
van pigment, waardoor een
dier een witte kleur krijgt. Denk
aan de witte ree in onze
omgeving. Bij melanisme wordt
het dier zwart als gevolg van
het aanmaken van te veel
pigment.
IJsvogel.
Er is door meerdere personen een
ijsvogel gezien bij de Imerwyk. De
ijsvogel is bijna niet te spotten. Je
ziet hem meestal bij toeval. Een
hoog piepgeluid verraadt soms
zijn aanwezigheid. Door zijn snelle
vlucht krijg je weinig tijd hem te
observeren.
Grauwe vliegenvanger.
Eveneens
aan
de
Imerwyk een nest met
jongen van de grauwe
vliegenvanger.
Deze
vogel broedt nu voor
het tweede opeenvolgende jaar bij Pieter
en Sjoukje op het erf.

Vorig jaar in de kapschuur en nu op een lamp van de buiten
verlichting.
Grote bonte specht en Hoornaar.
Aan de Klamersreed in een geknakte
berk heeft een grote bonte specht
haar jongen groot gebracht. De oude
berk was kennelijk door zijn slechte
conditie een ideale locatie voor de
specht om een holte te vinden voor
zijn nest. Nogal wat mensen hebben
dit nest gespot. Nu hebben hoornaars
de holte in bezit genomen.

Hiernaast een foto van een raat van
een hoornaar.
Huiszwaluw.
De swelletille
was met zijn
volledig bezet
werden zelfs

in het bisteparadyske
32 kunstnesten weer
door de huiszwaluw. Er
echte nesten tussen
gebouwd. Weer een topper dus. Het is
inmiddels bekend dat zwaluwen in zijn
algemeenheid een moeilijke zomer
hebben
meegemaakt. Droogte
en
warmte deed een tekort aan insecten
ontstaan juist in de periode dat er jonge
vogels gevoederd moesten worden.
Een woord van dank aan de mensen die
de
foto’s
hebben
genomen
en
opgestuurd. Sjoukje Postma, Lo Folkerts.
Hulde!! Dit verdient navolging..

Namens de Fûgelwacht Drachtstercompagnie e.o.
Sietse Wijbenga.

Agenda PKN Drachtstercompagnie
Datum

Tijd

Voorganger

Bijzonderheden

9.30 u.

Ds G. J. Arensman,
Drachten

Heilig Avondmaal

22 sept.

9.30 u.

Gotze Stienstra

29 sept.

9.30 u.

Ds. I. Postma,
Genemuiden

6 okt.

9.30 u.

Ds. J. de Kok, Wilsum

6 okt.

19.30
u,.

Dienst van gebed om
genezing

13 okt.

9.30 u.

Mw.J. Elzinga-Bakker,
Groningen

Kind School
Gezinsdienst

20 okt.

9.30 u.

Margereet Feitsma

Gezinsdienst

27 okt.

9.30 u.

Ds. A. E. de Jong Wiersema, Sneek

Fryske tsjinst

3 nov.

9.30 u.

Ds. P. Smilde, Dachten

6 nov.

19.30 u.

10 nov.

9.30 u.

Ds. G. Postma,
Wâlterswâld

17 nov.

9.30 u.

Jeugd werk

Gemeenteviering

17 nov.

19.30
u.u.

Mw. A. Oppewal,
Drachten

Vesper

24 nov.

9.30 u.

Pastor A.I.S. de Vries

Gedachtenisdienst

15 sept.

Ds. K. van Marrum,
Veenwouden

Dankdag

