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Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór: 21 februari

michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"In winterdip?
Allinnich op myn ijsko graach!"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com

Wanneer?

Wat?

Wie?

31 januari
Vanaf 20.00 uur
1 februari
16.00-20.00 uur
1 februari
Vanaf 20.00 uur
6 februari
14.00 uur
Nije Kompe
7 februari
Sportkantine
8 februari
Vanaf 20.00 uur
13 februari

Klaverjassen

Café Aans

Zaterdagmiddagborrel

Café Aans

Toneel

Café Aans

Ruurd Verbeek over een reis
naar het Verre Oosten

Ouderensoos

Klaverjassen

v.v. T.F.S.

Toneel

Café Aans

Paul de Haas en Marian
Makelaar
Poiesz sponsoractie
(locatie de Wiken)

CPB

10 febr.t/m 5 apri
25 februari
19.00-19.30 uur
28 februari
Vanaf 20.00 uur
4 maart
13.00 uur
5 maart 14.00 uur
Nije Kompe
6 maart
7 maart
Vanaf 16.00 uur
26 maart
19.30 uur

v.v. T.F.S.

spreekuur

PB

Klaverjassen

Café Aans

Uitstapje naar Legiomuseum
Grootegast
Wybe Musyk

CPB

Klaverjassen
Zaterdagmiddagborrel met
live-muziek
Paasprogramma met o.a.
Roelie Woudwijk

Ouderensoos
v.v. T.F.S.
Café Aans
CPB

1 april in/bij het
Abe Lenstra stadion

Sponsorloop jeugd
t/m 11 jaar

v.v. T.F.S.
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157 mei 2020
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24 april
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Van de redactie
 Kopij, ook foto's, graag inleveren als Word document!
 Prijzen advertenties in de Barte voor 1 seizoen/5 edities:
Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl

¼ pagina:
½ pagina:

€ 40
€ 75

1
/3

pagina: € 50
1 pagina: € 120

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
Werkgroepen/ Commissies
Woningbouw/ Energietransitie
Woonwagenkamp/ Jeugd
Bisteparadyske

Johan Vlietstra: namens PB 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.

Zo is het schrikhek in de bocht van de Fallaetswei geplaatst en als
het goed is is dat ook het geval met de zakpalen op de Imerwyk.

Eerstvolgende spreekuur:
25 februari:19.00 - 19.30 uur
in it Gebouke
Enquête
Zoals afgesproken zit er in deze Barte een enguête opgesteld door
Plaatselijk Belang, met als doel dat wij graag willen weten wat u
belangrijk vindt en waar PB zich volgens u de komende tijd moet
gaan bezighouden. Wij stellen het zeer op prijs uw mening te horen
en vragen u dan ook de enquête in te vullen (in elk geval graag
vraag 32) en bij de bestuursleden weer in te leveren.
Alvast bedankt.
Dorpsanalyse
Het MOS -Maatschappelijke Onderneming Smallingerland- is bezig
met een dorpsanalyse. Een aantal dorpsgenoten en kinderen van
de Frissel zijn geinterviewd over het wel en wee in ons dorp. De
resultaten komen in een document, waarin ook de uitkomst van de
enquête komt te staan. Het document zal op een ledenvergadering met jullie worden besproken.
Midzomerfeest
Op de werkgroepvergadering van 7 januari kwamen wij tot 2
conclusies: We hebben een mooi programma en: het is nu onzeker
of we voldoende subsidie kunnen krijgen om het feest te
bekostigen. We hebben daarom besloten dit eerste jaar alleen een
avondprogramma te organiseren. Mocht dat positief ontvangen
worden dan is het de bedoeling het feest elke keer met een
activiteit uit te breiden. De avond wordt geopend met cultuur voor
de volwassenen en een activiteit voor de jeud, en afgesloten met
feestmuziek.

Outdoor Fitness
De eerstvolgende stap van het bestuur is het plan,9 fitnesstoestellen
bij het MFC, voorleggen aan de wethouder van sport. Als daarop
een positief antwoord komt kunnen we verdere stappen gaan
ondernemen.
Right to Challenge (R2C)
Rigtje en Michèl zijn in gesprek gegaan met Sietze van der Weij,
onze steun en toeverlaat bij de gemeente, aangezien de
projectleidster R2C ziek thuis is.
Er zullen nog vervolggesprekken
plaatsvinden en daarna zal het bestuur de eventuele
mogelijkheden aan jullie voorleggen.
Smidswei
In de vorige Barte hebben wij gemeld dat er een actiedag zal
komen, om bestuurders attent te maken op de gevaarlijke situatie.
Momenteel zijn wij bezig deze actie vorm te geven. De Frissel is al
positief en heeft haar medewerking toegezegd.
Platform Duurzaamheid Smallingerland
Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 3 december zijn wij
bijgepraat over duurzaamheid. Op 27 januari volgt er een
bijeenkomst: informatie en ideeën uitwisselen, kennis delen,
samenwerken en elkaar inspireren staan daar centraal.
Ook hierover houden wij u op de hoogte.
Buurtbudget
De gemeente wil met PB gaan overleggen of het wenselijk is het
buurtbudgetbedrag over te maken aan PB, die dan vervolgens
zelf kan beslissen welke commissie in aanmerking komt voor een
bijdrage en hoeveel. Enkele bestuursleden gaan dit gesprek aan,
samen met Piet Vlieg, die is door het bestuur gevraagd mee te
gaan als adviseur.
Gezondheid
De gemeente heeft laten weten aandacht aan het onderwerp
gezondheid te willen besteden. Men wil overleggen met PB, maar
ook met andere geïnteresseerden (personen of verenigingen) uit

ons dorp. U wordt dus opgeroepen om mee te praten en te
denken! Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom!
Meld u aan bij Michèl Houwen (342479)
Wyknammebuordsjes
Er zijn de laaste tijd veel bordjes vernield. Blijf met je vingers van de
spullen van een ander! Wellicht moeten ouders dit nog eens met
hun kroost bespreken, want het kost ons handen vol geld! PB en de
werkgroep zijn in gesprek om te kijken of er alternatieven zijn.
Bisteparadyske
Namens PB zijn Chris en Michèl op bezoek geweest bij Wietze Bron.
Hij heeft aangegeven dat hij het werk als verzorger aan een ander
overlaat. Zeer begrijpelijk Wietze en alvast dank voor je inzet!
Voorlopig doet Melle de verzorging door de week en Henk Mulder
en Roelof Nijboer in het weekend. Bedankt mannen!

31 december
2019

Met knallen
en bollen het
jaar uit!
Tot de volgende keer! Michèl Houwen (wnd. voorz.)

Voortgang MFC
__________________________________________
In de vorige editie van
de Barte schreven we
dat de selectie van
aannemer
en
architect in december
2019
nog
zou
gebeuren. Helaas is
hierin enige vertraging gekomen. De selectie procedure zal nu
plaatsvinden in januari 2020. Dit betekent niet dat er vertraging in
het hele traject van het te realiseren MFC optreedt. De planning is
nog steeds dat het jaar 2020 nodig zal zijn om alle procedures af te
ronden en dat in 2021 de schop in de grond zal gaan.
Over het Stichtingsbestuur is iets meer te melden. De namen van
de leden van dit bestuur zijn reeds in de vorige Barte vermeld.
Intussen zijn wij twee keer bij de notaris geweest. We hadden ons
goed voorbereid op een gesprek bij de notaris . Maar zoals het wel
vaker gaat kwamen er tijdens deze gesprekken meer vragen dan
antwoorden aan de orde. In een tussenronde hebben wij ons
verder laten voorlichten door de gemeente bij monde van Klaas
Noordhof (projectleider) als woordvoerder. Het stichtingsbestuur
gaat alleen over dat stuk van het gebouw waarin de sportkantine
en de ontmoetingsruimte zijn gesitueerd. Het MFC is in die zin in
drieën te splitsen, elk met zijn eigen nuts aansluiting: school,
sportzaal en sport/ontmoeting. Van dit laatst genoemde deel
wordt de stichting eigenaar. Zij heeft als taak dit deel te
exploiteren. En zoals bekend gaat het stichtingsbestuur zich
inspannen subsidies binnen te halen. De gemeente blijft altijd
eigenaar van de ondergrond.
Namens werkgroep MFC, Sietse Wijbenga.

Ik geef het woord aan.........

Kompenijsters opgelet! Bekijk deze rubriek in elke Barte
aandachtig, want misschien bent u wel aan de beurt om het woord
te nemen en de cirkel verbreken, is ten strengste verboden!
De bedoeling is dat hij/zij aan het eind van zijn/haar stukje iemand
het woord geeft door hem/haar een vraag te stellen.
Hij of zij moet in de daaropvolgende Barte een stukje naar eigen
inzicht schrijven, maar in ieder geval antwoord op de gestelde
vraag geven en afsluiten met het stellen van een vraag aan een
door hem/haar gekozen inwoner van Dr. Compagnie. Simpel hè?
In de vorige Barte stelde Annie van der Mei een vraag aan:
Ingrid Buursma:
Do wurkest by Van Smaak, dit bedriuw fersoarget in bulte miels en is
oan it útbreidzjen. Mei wa wurdt der allegear gearwurke en kin dit
noch wat foar Drachtsterkompenije betsjutte?
Hier het antwoord van Ingrid:
Graag geef ik antwoord op de vraag die door Annie van der Mei Heddema aan mij gesteld is. Als
rasechte tukker red ik mij prima met
het Fries maar zo “geef” als Annie
dit kan, kan ik het niet, vandaar dat
ik dit “petear” in het Nederlands
doe!
6 jaar geleden ben ik werkloos
geworden tijdens de crisis in de
bouw. Een lastige periode vooral als
je dan net de 50 gepasseerd bent.

Mijn achtergrond ligt in het transport en de houthandel.
Een echte mannenwereld. Ik heb daar op de financiële afdeling
verkoop, maar ook op de afdeling loonadministratie gewerkt.
Daarnaast zijn er vele andere werkzaamheden op mijn pad
gekomen binnen deze bedrijven. En toen moest ik opeens weer
opnieuw beginnen…..
Positief gestemd heb ik een flyer over mijzelf gemaakt en die naar 5
specifieke bedrijven in Drachten verstuurd.
Binnen een week kon ik op gesprek komen bij Van Smaak die op
dat moment op zoek was naar een medewerker verkoop
binnendienst voor zwangerschapsvervanging. Ik kreeg een tijdelijk
contract voor 8 maanden en ben op 4 november 2013 gestart bij
dit bedrijf.
Hoewel ik eigenlijk niets wist over het bedrijf, heeft de locatie en het
gebouw mij vanaf het begin van de bouw enorm getrokken. Mijn
gevoel was goed!
De eerste jaren heb ik zowel op de verkoop binnendienst als op de
marketingafdeling werkzaamheden uitgevoerd. Na 2 jaar tijdelijke
contracten, werd mij in 2015 een vast contract aangeboden op de
marketingafdeling. Het voelde goed om gewaardeerd te worden!
Van Smaak is de producent van verse gezonde maaltijden in
Noord Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Noord Holland en
de kop van Overijssel) en wij bezorgen deze al 48 jaar aan huis. Van
inkoop tot expeditie, wij doen alles zelf. Per dag worden er circa
6250 maaltijden geproduceerd en rondgebracht. Wij leveren
koelverse- en warme (dieet) maaltijden aan verpleeg- en
verzorgingshuizen en aan de particulier die steeds langer
zelfstandig thuis woont.
Onze marketingafdeling is verantwoordelijk voor de particuliere
markt.
Wij
zoeken
de
verbinding met
thuiszorgteams,
zorgopleidingen, ouderenbonden, huisartsen,e.d.. Wij gaan op pad
om proeverijen aan te bieden bij deze groepen en hun
cliënten/patiënten en leden. Hiervoor hebben wij op dit moment 8
gastvrouwen in dienst. Zo kunnen wij ons product onder de
aandacht brengen. Proeven zegt veel meer dan woorden! Verder
zijn wij aanwezig op informatiemarkten en beurzen en geven wij
rondleidingen in ons bedrijf.

Voor volgend jaar hebben we een aantal leuke nieuwe projecten
op het programma staan. Wij starten in begin 2020 met de
zogenaamde belevingslunch. Dit is lunchen waarbij de deelnemers
(thuiszorgteams) een beperking krijgen. Zo kunnen zij in de praktijk
ervaren hoe het is om met een beperking te moeten eten! Naast
deze werkzaamheden gaat er elke week een team van 4 flyeraars
op pad.
Vorig jaar is Van Smaak overgenomen door Poiesz Supermarkten in
Sneek. Begin volgend jaar openen wij officieel een boodschappen
distributiecentrum in Drachten om boodschappen uit te leveren
aan zorginstellingen. Deze worden dan gelijk met de maaltijden
afgeleverd. Zo heeft de zorginstelling voor maaltijden en
boodschappen maar met 1 leverancier te maken.
De groei op de particuliere markt en de opening van ons
boodschappen distributiecentrum zorgen ervoor dat er regelmatig
vacatures open staan op onze website www.vansmaak.nl of op
onze facebooksite.
Inmiddels zijn er al heel veel Kompenijsters enthousiast gemaakt
voor Van Smaak en ook zij kunnen de weg naar Van Smaak bijna
blindelings vinden. Van jong tot “wat ouder”. Van Smaak zorgt voor
veel werkgelegenheid en werkplezier!
Ik heb een leuk plekje veroverd en met mij vele Kompenijsters.
Mijn vraag aan Froukje de Jong:
"Jullie zitten sinds kort met Nijsgjirrich in de “oude” supermarkt van
Bauke en Grietsje. Wil jij eens vertellen wat jullie hier precies doen
en wat jullie voor de Kompenijsters (kunnen) betekenen?"
Ingrid Buursma-Horstink

Fallaetswei 30
9222 NM Drachtstercompagnie

Ingezonden
Ingezo
Helianthus Zathe ,
nden
dé plek waar mensen kunnen groeien en sterker worden.
Ferfolch
Wij bieden, met een enthousiast en betrokken ‘t team
van
fân
de
professionele begeleiders, ondersteuning aan volwassen mensen
earrebarr
met een begeleidingsvraag op twee prachtige kleinschalige
e
locaties in Drachtstercompagnie.
Ons aanbod; werk&dagbesteding/individuele ondersteuning/24
uurzorg.

De Feart 17, 9222NR Drachtstercompagnie.Tel; 0512-342488.
www.zorgboerderijhelianthuszathe.nl en
Tsjerkebuorren 5, 9222NH Drachtstercompagnie 0512-844884.
www.nijsgjirrich.nl

Ingezonden

Ingezo
37e Winterwandeltocht in de mooie omgeving van nden
Beetsterzwaag
Wandelsportvereniging de Trochsetters organiseert op zaterdag 18
‘t Ferfolch
januari 2020 de jaarlijkse winterwandeltocht, vanuit De Buorskip
aan
fân
de
de Vlaslaan 26, te Beetsterzwaag.
earrebarr
Deze keer gaan de langere routes richting Hemrik en Lippenhuizen.
De verschillende routes zijn geheel voorzien vane pijlen. De
deelnemers krijgen ook een routebeschrijving mee.
Iedereen die van wandelen houdt kan mee doen.
Er zijn verschillende afstanden. Starttijden:
25 km
tussen 9.00 uur en 10.00 uur;
15 km
tussen 10.00 uur en 12.00 uur
10 en 5 km tussen 10.00 en 13.00 uur.
Het startbureau sluit om 17.00 uur.
Inlichtingen: info@trochsetters.com of www.trochsetters.com
Tel: 0512- 355211 of 515191

Start 2020 weer sportief en wandel mee met de 37e winterwandeltocht.

Ingezonden

Rijst met 'prut'

Ingezo
nden
‘t Ferfolch
fân
de
earrebarr
e

Recept van....
Hennie Aans







Bak rundergehakt rul in wat boter of olie
Voeg als het gehakt gaar is, chinese kool in reepjes, 4 dikke
uien in stukjes en een rode paprika in stukjes bij het gehakt.
Roerbak dit even en giet er dan een half flesje ketjap ASIN ,
dit is de zoute ketjap, en een kopje water bij.
Eventueel een theelepel sambal voor de extra bite.
Kook rijst en serveer dit bij de “ prut”
Serveer met kroepoek en/of
een omelet.

Zoals je ziet, smaakt het Piet goed!
Hij ziet alleen niet zo blij omdat hij op
de foto komt.

Ingezonden

Ingezo
In de week van 27 oktober tot en met nden
2 november

2019 zijn 17 collectanten in Drachtstercompagnie
op pad geweest voor de collecte van het
Diabetes Fonds. De opbrengst was € ‘t778,30,
een
Ferfolch
heel mooi resultaat! Met de opbrengst
fân vandede
collecte werkt het Diabetes Fonds aan betere behandelingen
earrebarr en
genezing van diabetes.
e
Langs deze weg willen we alle collectanten bedanken voor hun
inzet, en alle gevers bedanken voor hun bijdrage.
Sibbelina Bosma en Freke de Graaf

Ingezonden
Spandoeken informeren publiek over kapwerkzaamheden
Omwonenden en voorbijgangers schrikken soms als ze zien dat er
zoveel bomen tegelijk worden gekapt. Dit gebeurt tijdens de
zogenaamde eindkap. Men denkt dan dat het om illegale
werkzaamheden gaat en bellen dan de gemeente of het bureau
van de Noardlike Fryske Wâlden. Om aan te geven dat leden van
de vereniging deze werkzaamheden juist uitvoeren om het
coulisselandschap in stand te houden, heeft de verenging
Noardlike Fryske Wâlden een spandoek gemaakt waarmee het
publiek hierover wordt geïnformeerd.
Eindkap
Leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden die een
overeenkomst
hebben
voor
AgrarischNatuuren
Landschapsbeheer (ANLb) zorgen ervoor dat de karakteristieke
boomwallen dichtbegroeid blijven met een gevarieerde kruid- en
struiklaag eronder. Een van de beheeractiviteiten is eindkap van

een landschapselement zoals een houtwal of elzensingel. Voor
elzensingels is één keer in de 21 jaar en voor houtwallen is één keer
in de 25 jaar volledige kap (afzetting) nodig om de
landschapselementen
vitaal
te
houden.
De
gezaagde
landschapselementen lopen weer opnieuw uit en ontwikkelen zich
al snel weer tot dichte boomwallen.
Over uitvoering van eindkap heeft de vereniging vooraf nauw
overleg met de gemeenten in het gebied, die als bevoegd gezag
toestemming verlenen. Naast deze eindkap worden er iedere 7
jaar de over het raster hangende takken gesnoeid. Oude bomen
of van een bijzonder soort blijven wél staan. Dit zijn de
zogenoemde overstaanders. Het kapseizoen loopt van 1 oktober
tot 15 maart.

Foto: Noardlike Fryske Wâlden
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 streeft naar een
gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is
vervlochten
met
het
cultuurhistorische
landschap
met
bijbehorende natuurwaarden.

Ingezonden

Ingezo
Groene stroom van de Skieding nden

Sinds 1998 runnen Bart en Joukje Bosma samen met
hun drie kinderen Petrus, Jannie en ‘t Elina,
Ferfolch
een
melkveehouderij in Drachtster Compagnie
fân aandede
Skieding 56.
earrebarr
Maar sinds kort zijn wij ook energie boer, want nu een paar maand
e
geleden hebben wij zo'n 1000 zonnepanelen op de daken
geplaatst.
Dus voor iedereen die dicht bij huis groene energie wil inkopen,
dat is vanaf nu mogelijk.
Kijk voor de mogelijkheden en een persoonlijk aanbod op de site
van VAN DE BRON,
of zoek op google Zonne-energie van Bart en Joukje Bosma

Histoaryske Kommisje
Drachtster Kompenije
Oproep foto's WOII en bevrijding
Op 4 mei herdenken we dit jaar dat het 75 jaar geleden is dat er
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De Hystoaryske
Kommisje Drachtster Kompenije wil in april een tentoonstelling
organiseren, waarin nog eens zichtbaar wordt gemaakt met welke
ervaringen
de
inwoners
van
Drachtstercompagnie
zijn
geconfronteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en welke vreugde
zij hebben beleefd na het beëindigen daarvan.
Wij vragen u daarom foto's, die hiervan verhalen, aan ons te willen
uitlenen. Maar, het gaat ons niet alleen om de foto's. De
achtergrondverhalen zeggen vaak veel meer. Met uw foto's en de
verhalen zorgt u ervoor dat wij dit zo belangrijke stuk geschiedenis
weer doen herleven en kunnen doorgeven aan opvolgende
generaties. Wij doen graag een beroep op uw medewerking.
U kunt uw foto's en verhalen over de Tweede Wereldoorlog sturen
naar: Tseard Jager - telefoon 06.5104.2692 - email hkdk@hotmail.nl

Kompenijsters, kin jim it lêze?
30! Hoe moeilik kin it wêze!

Toanielferiening Mei Inoar Ien
toaniel.meiinoarien@hotmail.com

Sûnt 1894

Toanielfreonen
It is omtrint safier. Noch in lyts skoftsje en wy steane foar jimme op
de planken mei t stik “Allo Allo”
Neidat wy yn semptimber fan start gong binne, kinne wy sizze dat
wy der hast ree foar binne.
Gauke hat syn hannen der fol oan, hielendal mei sa’n grutte groep.
Sjoch dat mar ris te rezjysearjen. Net allinne Gauke, mar ek Anny
makket der wer wat moais fan. Al wiken is sy drok yn‘t spier om de
klean wer tip top foar elkoar te meitsjen. Wat in lúkse ha wy as
feriening!l It is oan jim om te beoardielen as it slagge is , mar ik nim
fêst myn pet der foar ôf.
De earste útfiering sil wêze op de 1e fan febrewaris en de twadde
op de 8e .
Der is al in ekstra datum reserfearre op freed 14 febrewaris, dit
fanwege safolle positieve lûden út it doarp. Dit hâldt yn dat jimme
der op tiid by wêze moatte mei it bestellen fan kaarten, want fol is
fol. Jim kinne besykje om op de jûn sels noch in kaart te
bemachtichjen, mar as je wis wêze wolle soe ik in kaart researfearje
by Gauke/Anny tel (0512 341729) Dit om teloarstelling te
foarkommen.
De ekstra jûn komt der allinne as de earste
beide jûnen útferkocht binne. As in jûn fol is
litte wy dat witte troch dit op it boerd by
Gauke/Anny te fermelden, as by de kroech.
Foar dejinge die ús folget op “Facebook”, hjir
kinne jim ek de noadiche ynformaasje fine.
Wy hawwe der yn elts gefal hiel folle nocht
oan.

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:

En alweer mochten wij Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieten
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl
verwelkomen. We hadden daarvoor speciaal onze pakjeswagen
Site:www.brassbandhalleluja.nl
weer opgetuigd. Het is altijd een feest om dan te spelen en vooral
ons op
twitter
@BBhalleluja
om de glunderende gezichtjesVolg
van
de
kleine
(en soms grote)
kinderen te zien. Wij hadden erOfeen
grote
bij van nog
bel 06-13
67 54tromslager
99
net geen 3 jaar (je kunt beter erg vroeg beginnen), die heel goed
assisteerde. En de pepernoten en andere snoepjes smaakten weer
heerlijk.
’s Avonds hadden wij ons KROEGCONCERT. In een volle zaal van
Café Aans konden wij ons even helemaal uitleven, samen met
onze jeugd en Petra en Marianne (zang) en Arend Jan (gitaar). We
speelden met heel veel enthousiasme en volume, het dak ging er
nog net niet af. De wereldpremière van het stuk 4DAMES, gespeeld
door Finnie, Wieke, Levina en Marije, klonk heel mooi. De brassband
stond weer onder de vertrouwde leiding van Chris van der Veen,
de jeugd heeft een nieuwe dirigent in de persoon van Rik
Pietersma. Voor hem was het dus de vuurdoop en dat ging hem
prima af. Ook Marije speelde voor het eerst mee en dat ging haar
ook heel goed af. Tya speelde de solo “I don’t know how to love
him” en ook dat klonk prachtig. En bij de slagwerkers viel ons
jeugdlid Mart natuurlijk op, hij was soms letterlijk nauwelijks te zien
tussen al die grote instrumenten, maar hij hield zich prima staande
tussen de 3 andere slagwerkers.

Renze, Mirjam, Gosse en Richtsje moesten zich tussen de nummers
door snel omkleden, deden hun prachtige nachtkleding met
mutsjes aan en soleerden in het nummer “Mr Sandman”. Wij vielen
er bijna bij in slaap, zo mooi klonk het. En uit het publiek klonk soms
een beetje gesnurk, dus het werd levensecht gespeeld. Zie de foto,
die is weliswaar wat donker maar dat hoort er bij als je gaat slapen.

Ook de mensen van de techniek en van de bediening deden
voortreffelijk werk, dank daarvoor. En na het concert werd het nog
lang heel gezellig op de muziek van dj PP.
Inmiddels zijn we al weer druk bezig met het instuderen van het
Kerstrepertoire. Als u dit leest dan is Kerst al weer achter de rug,
maar wij zitten er nu middenin. Op Eerste Kerstdag hopen we u
weer ’s morgens vroeg wakker te maken met Kerstliederen en op
Eerste Kerstdag begeleiden we de morgendienst.
De muzikanten die u op Eerste Kerstdag met prachtige klanken
wakker hebben gespeeld – en dus hun eigen warme bed al heel
vroeg hebben verlaten - waren Renze de Boer, Mirjam Bronsema,

Gosse de Boer, Richtsje de Boer, Ans Kroes, Jinke van der Bij, Johan
Wedzinga en Meinte Jongsma. Ja, ook met een klein groepje kun
je heel mooie muziek laten horen, zeker in de Kerstnacht. Allemaal
drukte dus, maar heel mooi om te doen. De Kerstmuziek verveelt
nooit en heeft altijd wat te zeggen.
Het is inmiddels 2020. Het muziekkorps wenst u en iedereen die u lief
en dierbaar is alle goeds toe voor dit nieuwe jaar en vooral een
goede gezondheid. En wij hopen ons ook dit jaar regelmatig weer
te laten horen. We bestaan dit jaar 99 jaar en we gaan natuurlijk
de 100 halen.

Voetbalvereniging
_____________________________________________
De eerste helft van het seizoen zit er weer op. Wat betreft ons eerste
elftal zitten we op onze doelstelling van gemiddeld een punt per
wedstrijd. Met nog een drietal thuiswedstrijden tegen de onderste
drie ploegen te gaan moet de doelstelling haalbaar zijn. Het tweede
elftal heeft van de laatste vijf wedstrijden er drie gewonnen. Bij dit
team staat het plezier voorop en dan zie je dat na zes nederlagen op
rij de punten vanzelf komen. De dames van leidster Lucy wisten de
laatste
thuiswedstrijd
met
volop
strijd
van
mede
degradatiekandidaat Noordbergum te winnen. In januari spelen ze
als enige van onze teams nog een drietal inhaalwedstrijden. Met de
nodige steun van de trouwe aanhang probeert het team aan
degradatie te ontkomen. Mocht dit lukken dan is het seizoen voor de
dames geslaagd. Bij de jeugd werd de JO14 wel/geen kampioen.
Door in een van de laatste drie wedstrijden niet de benodigde
overwinning te pakken is het namelijk nog niet zeker of het
kampioenschap gevierd kan worden. Op doelgemiddelde kan het
nog misgaan. De JO13, met daarin meerdere jongens en meisjes die
voor het eerst op voetbal zitten, zaten in een competitie waarin de
verschillen veel te groot waren. Van de najaarreeks wisten ze er twee
wedstrijden te winnen. Zowel de spelers als ouders waren zichtbaar
blij met deze overwinningen. Bij de JO9 en de JO10 waren de
resultaten wisselend. Bij deze categorie kun je zelfs met 10-9 winnen:

mooier kan het niet…. Met nog de kabouters en de 45+ in de
gelederen kunnen we met trots zeggen dat er het afgelopen jaar
weer volop strijd, beweging en gezelligheid op ons sportcomplex te
vinden was. Op zaterdag 1 februari a.s. wordt de competitie hervat.
Het jaar 2020 wordt een jaar waarin we proberen dat wat we
hebben te behouden en te verbeteren. We hopen zelfs op wat
meer…. Zo proberen we de Kompenijster jeugd die momenteel
elders voetbalt weer aan de club te binden. Dit middels de
oprichting van een jongerenteam ter aanvulling van het eerste elftal.
Dat sommige dingen binnen de club beter kunnen is ons bekend.
Mede daarom zijn we momenteel op zoek naar vrijwilligers met het
nodige clubgevoel. Vrijwilligers met wie we proberen de club naar
een hoger niveau te tillen. Het jaar 2020 staat tevens in het teken van
de start van de bouw van onze nieuwe MFC. Een ruim 4 miljoen euro
kostend project bestaande uit de bouw van een nieuwe school, een
nieuwe, grotere gymzaal en een nieuw sportonderkomen. Dit laatste
met een door ons zelf in te richten ontmoetingsruimte voor sporters en
dorpsbewoners. Onlangs is er een nieuwe stichting in het leven
geroepen voor het beheer en de exploitatie van het sportgebeuren
met ontmoetingsruimte. De stichting staat inmiddels ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel en gaat zich nu als eerste bezighouden
met het werven van de benodigde subsidies. Ook voor wat betreft
de aanleg van het gezamenlijk kunstgrasveld voor de korf- en
voetbal zijn de eerste stappen gezet. Los van het MFC gebeuren
staat de vervanging van de huidige klimtoestellen bij het
sportcomplex. Binnenkort worden er nieuwe speeltoestellen geplaats
om later weer een plekje te krijgen bij het nieuwe MFC.
Op
en
rondom
het
sportcomplex zal er dit jaar
dus
zichtbaar
veel
veranderen. Wat nu al
opvalt is het nieuwe
reclamebord van onze
hoofdsponsor:
Bosma
Handelsonderneming
in
hout- en bouwmaterialen.
Binnenkort worden er naast de huidige borden nog meerdere
borden van nieuwe sponsoren opgehangen.

Alle bordsponsoren bedankt voor het financieel steunen van onze
140 leden tellende vereniging!
Tot slot nog iets over
onze
activiteiten
naast
het
voetbalgebeuren.
Ook dit jaar doen we
weer mee aan de
Poiesz actie. Vanaf 10
februari a.s. kunnen er
bij
de
Poiesz
supermarkt
in
de
Wiken in Drachten
weer munten bijeen gespaard worden voor onze vereniging. Verder
zijn we onlangs een tijdelijk samenwerkingsverband aangegaan met
sc Heerenveen. Dit om mee te kunnen doen aan de komende
jubileum-activiteiten van sc Heerenveen. In het kader daarvan kan
de jeugd t/m 11 jaar op woensdag 1 april a.s. meedoen aan de
jaarlijkse sponsorloop in en rondom het Abe Lenstra stadion. Ook voor
onze vrijwilligers staan er meerdere activiteiten op het programma.
Dit alles in combinatie met een bezoek aan een van de
thuiswedstrijden van sc Heerenveen. In de volgende dorpskrant volgt
nadere informatie over dit nog prille samenwerkingsverband.
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 vv. T.F.S kunt u terecht op
onze website: www.vv-tfs.nl Even bellen met een van de
bestuursleden mag uiteraard ook.
Pieter Postma (voorzitter vv. T.F.S.)

Jeugdactiviteitencommissie
Bioscoopmiddag
Dit keer was groep 1 tm 4 aan de beurt voor een uitje van het JAC.
Op 30 oktober zijn we met een kleine 40 kinderen naar de bioscoop
in Drachten geweest. Hier gingen we de film van "Shaun
het schaap gaat de ruimte in” bekijken .
We hadden een zaal ter beschikking met aangepast licht en
geluid. Dat was wel prettig voor de jongere kinderen om zo kennis
te maken met de bioscoop. In de pauze stond er drinken en
natuurlijk popcorn klaar voor de kinderen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde middag, mede mogelijk
gemaakt door de vrijwilligers. Nogmaals bedankt hiervoor.
Sint intocht 23 november
Ook dit jaar bracht de Sint weer een bezoekje in ons dorp. Op 23
november stonden alle kinderen en het muziekkorps klaar bij It
Gebouke voor een warm onthaal.
Ook dit jaar kwam Sint weer te paard ons dorp binnenrijden. Alle
pieten deelden weer lekkere pepernoten uit aan de kinderen. Het
korps speelde nog wat liederen en vervolgens werd de weg
vervolgd naar zaal Aans voor het Sinterklaasfeest.
En natuurlijk waren ook de muziekpiet, hoofdpiet, snoeppiet en
verstoppiet naar Kompenije afgereisd.
Ook waren er dit jaar weer PIO-Pieten (Pieten In Opleiding). Samen
maakten ze er een leuk feestje van, met leuke mopjes en liedjes en
uiteraard mocht de Pietendans niet ontbreken.
Na afloop kregen alle kinderen nog wat lekkers mee naar huis.
Namens het JAC willen wij nogmaals iedereen bedanken die heeft
bijgedragen om deze middag mogelijk te maken!

De burgemeester

vertelt de kinderen dat ze een nieuw
speeltoestel krijgen
uit het buurtbudget.
Het toestel komt op
het
sportpark
te
staan. De vv. en kv.
TFS hebben er 3
geselecteerd en de
kinderen van de
Frissel gaan er daar
binnenkort
1
uit
kiezen.

Disco 28 december
Dit jaar uiteraard ook weer een disco voor de jeugd. Nu aan het
eind van het jaar, dus werd het thema “Glitter & Glamour. De zaal
van het café was in de glitters gezet en voor de leukste creaties
waren er kleine prijsjes te winnen. DJ PP maakte er weer een leuk
feestje van! Tussen de dansjes door voor iedereen een lekkere
oliebol met glaasje champagne om maar in de juiste sfeer te
blijven. PP bedankt voor je inzet en enthousiasme, top!

Krijt uw topje
Vrijdag 13 en zaterdag 14 december was het jaarlijkse libre
biljarttoernooi in Café Aans weer een feit.
Ook dit jaar werd het weer mogelijk gemaakt door de sponsors,
waarvoor natuurlijk onze dank voor zowel financiële als materiële
ondersteuning.
Er deden in totaal 52 spelers mee die op hun eigen niveau
speelden. Voor sommige mensen was het een jaar geleden en
voor anderen nog langer.
Er hing het hele weekend een gezellige sfeer en de wedstrijden
liepen redelijk vlot waardoor het geen nachtwerk werd (in ieder
geval niet door het biljarten).
Zaterdagmiddag werd er zoals gebruikelijk weer rekening
gehouden met de mensen die nog moesten werken waardoor er
weer flink werd geschoven met de wedstrijden. Dit mocht de pret
niet drukken en er werd dan ook naar hartelust gespeeld wat
resulteerde in leuke en spannende partijen.
Nadat alle verliezers- en winnaarsronden waren gespeeld bleef er
een finale over.
Deze finalewedstrijd werd gespeeld
tussen Pieter Bron en Tygo Bron. Pieter
mocht zich na een mooie partij
winnaar van het toernooi noemen.
Hier de uitslag van het weekend:
Clubbiljarters
3e prijs:
2w prijs:
1e prijs:

Gurbe Aardema
Ale v/d Wal
Pieter Bron

Kroegbiljarters:
3e prijs:
2w prijs:
1e prijs:

Stefan v Meerveld
Johannes Nijboer
Tygo Bron

Finale: Pieter Bron tegen Tygo Bron
Winnaar: Pieter Bron
Wij kunnen terug kijken op een geslaagd toernooi en hopen jullie
volgend jaar weer te kunnen begroeten op het biljarttoernooi 2020.
Namens de toernooicommissie hartelijk dank voor jullie deelname.

Krijt uw topje
Kerst toernooi 3-banden.
En daar was het dan alweer 15 december, de dag van ons
regionaal 3-banden toernooi bij Café Aans te Drachtster
Kompenije. Na enkele weken van voorbereiding vliegt zo’n
weekend voorbij. We keken er geruime tijd naar uit en voor je het
weet is het alweer geschiedenis. Dit jaar deden weer 64
deelnemers een poging om de wisselbokaal te winnen, waarvan 23
Kompenijsters de moeite namen om deel te nemen aan ons
toernooi. Een geweldig aantal natuurlijk, ruim een derde kwam uit
eigen dorp. Verder hadden we deelnemers uit o.a. Boelenslaan,
Houtigehage, Drachten, Friesche Palen, Niebert, Noordwijk en zelfs
uit Zuurdijk. Ook viel op dat er dit jaar 3 dames meededen, mooi
om te zien.
Na een kort welkomstwoord, een beknopte uitleg van de te
hanteren spelregels, voor diegenen die om 10.00 uur moesten
beginnen, begonnen we even na 10 uur aan het toernooi. Het
beloofde weer een lange, maar zeer sportieve dag te worden. In
de 1ste ronde vielen gelijk alweer grote scores te noteren, maar
zeker ook zeer verrassende scores vielen op. Zo won Albert Smid de
1ste pot van Jan Boekema met 0-14 !, zegevierde Henk de Boer over
Hepke Tel (oud winnaar van ons toernooi in 2016) met 10-8.
Verloor Wouter Kats met 6-7 van Jan Martin Zwanenburg en won
Jurjen de Vries met 8-6 van Johannes Otten.

Hoge scores dus maar niet overal hoor, zo won Jan Willen van Koot
met 2-1 van Johan Grondman. Dan heb je aan 2 caramboles
genoeg.
Ronde nummer 4. Sommige deelnemers
beseften nu dat de kans op de prijzen
aanzienlijk was toegenomen. Nu winnen
en je zit bij de laatste 8, spannend. Ook In
de 2de ronde werden de winnaars van de
verliezers gescheiden. De regel van ons
toernooi is dat de uiteindelijke toernooi
winnaar
alle
wedstrijden
heeft
gewonnen. Verlies je de 1ste wedstrijd kun je nog maximaal 3de
worden. In die 2de ronde waren er ook weer opmerkelijke scores.
Wat te denken van de 11-10 van Albert Smid tegen Bao Bao,
ongelofelijk toch ? Wat een spannende wedstrijd was dat. Tot de
laatste beurt aan toe. Minder spannend was de 11-0 van Jetse
Ploeg tegen J.W. van Koot (helaas, kansloos eruit). Maar ook
kleinere uitslagen, zoals de 3-2 van Johan Grondman tegen Elias
Krans, en zelfs een minieme overwinning van Albert Jeensma op Els
Castelein met 1-0. Na deze ronde gaat het hard met het aantal
deelnemers die niet meer meedoen; de helft gaat eruit, maar nog
niet naar huis, want vele biljartliefhebbers bleven om de
wedstrijden te volgen. Zo zagen we tussen de toeschouwers ook de
winnaar van vorig jaar rondstruinen. Hij was verhinderd i.v.m. werk
in de ochtend, maar vorig jaar had hij (Jan de Groot van Drachten
hebben we het over) ontzettend genoten van ons toernooi. Dat is
altijd goed om te horen, en te bewijzen om 's middags even te
komen kijken. Fijn dat je er even was Jan !
Voor de 3de ronde waren dus nog maar 32 actieve biljarters
aanwezig, waarvan 16 Kompenijsters. Helaas heb je door de loting
altijd wel het euvel dat sommige clubgenoten en dus ook wel
dorpsgenoten tegen elkaar moeten spelen. Onderlinge strijd komt
dan naar boven, wie komt dit jaar het verste of wint het toernooi
misschien zelfs wel? We gingen het meemaken. Een paar uitslagen;
Bart de Boer ging een ronde verder door Ale v/d Wal te verslaan
met 1-2, en onze eigen kroegbaas versloeg Oebele Douma met 32. Jurjen de Vries maakte deze ronde 6 caramboles maar had te
weinig tegen Albert Jeensma met 8. Geert Willem Nijboer verloor

met 5-6 van Thai Luong en Hans de Boer was net niet sterk genoeg
tegen Bart Krikke 5-4. De laatste overgebleven vrouwelijke
deelneemster Louke Ploeg verloor van Geert Borgmeijer 4-3.
Nu troffen enkele Kompenijsters elkaar op het tafellaken. Sije de
Vries versloeg Bart de Boer: 6-8, toch knap gedaan Bart! Bonne
Aans stuurde wederom een clubgenoot naar huis, nou ja, figuurlijk
dan: 6-3. Geert Borgmeijer bleef nog wel even. Andere opvallende
uitslagen waren van Gurbe Aardema die won van Albert Smid met
6-4 en Bart Krikke versloeg zijn clubgenoot en vriend Rudy Rinsma
met 11-4. Ook was er in deze ronde maar liefst 3 maal een 7-6
uitslag. Martin v/d Velde versloeg Johannes Otten, Minco Bouma
versloeg Freddy v/d Heide van Noordwijk en Albert Jeensma won
met dezelfde cijfers van Thai Luong. Dus bij de laatste 8 deelnemers
zaten nog steeds 4 Kompenijsters. Het
is lang geleden dat dat voorkwam.
De 5de ronde werd zo rond de klok van
20.00
uur
afgewerkt,
het
was
ondertussen alweer stiekem laat
geworden. Er zaten nog steeds 4
Kompenijsters bij de laatste 8, zou dan
dit jaar dan eindelijk weer eens een
Kompenijster het toernooi winnen? Het zou kunnen. Helaas kon
Bonne het niet meer bolwerken tegen de kroegbaas uit Niebert,
Martin v/d Velde kwalificeerde zich voor de finale om de 3de plaats.
Hierin trof hij de winnaar van de partij van Bart Krikke tegen Sije de
Vries, deze pot won Sije met 5-2. Jammer Bart Krikke, volgend jaar
beter, jij was dit jaar de beste Drachtster.
Voor de grote finale stonden nog 2 Kompenijsters op papier, Gurbe
Aardema en Minco Bouma, zou het dan toch … Helaas moesten ze
beiden het onderspit delven. Gurbe verloor van Jetse Ploeg met 52, en Minco verloor van Albert Jeensma, nipt met 5-4. Helaas geen
Kompenijster eindwinnaar dus.
De verliezers finale werd toch nog knap gewonnen door Sije de
Vries van Martin v/d Velde 5-4, een mooie spannende wedstrijd. De
grote finale tussen Jetse en Albert was iets minder spannend, Jetse
won overtuigend met 8-5. De eindstand was bekend en de prijzen
werden uitgereikt.

1ste plaats Jetse Ploeg, 2de Albert Jeensma en 3de Sije de Vries. Het
was ondertussen alweer 22.00 uur geweest en ons toernooi zat er
weer op. Uit monde van de winnaar een mooi toernooi, leuk en
gezellig. Anderen vonden het een fantastisch mooie dag, met heel
veel gezelligheid. Daar sluiten wij ons als toernooicommissie graag
bij aan. Het was weer een geslaagd “Kersttoernooi” met Libre op
vrijdag en zaterdag en het regionale open 3-banden op zondag.
Namens
de
toernooicommissie
van
Henk Bouwer (Vz) graag tot volgend jaar.

Krijt

Uw

Topje:

Fûgelwacht
Hoarnûle ( Ransuil).
Dizze middelgrutte soart is de
gewoanste fan de ûlen dy’t yn ús lân
foarkomme. De soart is maklik te
herkennen oan syn eartûfen mei in
wite râne oan de binnen– en in brune
oan de bûtenkant. Winterdeis binne
konsintraasjes fan de Hoarnûle,
somtiden tweintich of mear, te finen
op in fêst, saneamd “roestplak”, ek yn
stêden en doarpen op tsjerkhôven en
grutte
parken.
Hoarnûlen
sykje
winterdeis yn groepen in plak om rêst
te nimmen. Dat is faaks in beam yn
de buert fan minsken. In beam
midden yn’t doarp of gewoan by jo op it hiem kin samar sa’n
“roestplak” wêse.
Om se te finen matte jo net omheech sjen mar just nei de grûn. Dèr
sjoche jo dan de spuiballen (braakballen) en de wyte skietplakken.
Mocht it sa wêse dat jo sa’n beam (roestplak) witte dan ha wy der
belang by om dat ek te witten. Wy jouwe dat dan fia de BFVW
troch oan Sovon, dy’t in bulte sifers oer fûgels
byhâld en
rubryceert.

Eikenprocessierups.
Om deze rups te bestrijden gaan steeds meer gemeenten over op
een natuurlijke aanpak in plaats van de chemisch aanpak of
opzuigen. Smallingerland is zover nog niet en dat bracht ons op het
idee om dit op kleine schaal zelf aan te pakken. Vogels als de
koolmees en de pimpelmees zijn natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups. Breng deze vogels in de buurt van de
rupsennesten en de bestrijding kan beginnen.
De fûgelwacht gaat in samenwerking met de Frissel een aantal
nestkasten fabriceren. Leerlingen van groep 8 zullen dit in de lessen
techniek oppakken. Eind februari gaan we dan met de leerlingen
de nestkastjes ophangen. Vooral aan de Klamersreed, waar jaarlijks
veel eikenprocessierupsen voorkomen. We gaan de kastjes ook
monitoren, kijken of de kastjes bewoond worden of er eieren zijn en
jongen in groot worden. We moeten er dus een paar keer bij langs.
En het hele proces, van fabriceren tot monitoren, wordt vastgelegd
op de video zodat er een leuk, aansprekend filmpje van komt. En
dan maar wachten op resultaat. Minder eikenprcessierupsen en
meer jonge vogels? We zullen het zien.
Fûgelwacht Drachtstercompagnie eo.
Sietse Wijbenga. 342664/sswijbenga@live.nl

Huiszwaluw in houten nestkastjes.
In de zomer van 2018 zag ik hoe moeilijk de huiszwaluwen het
hadden die elk jaar weer trouw terug keren naar onze woning. Er
was door de droogte geen modder, klei of leem meer te vinden
binnen een straal van 100 – 200 meter en ook vielen door de
droogte de nesten van de muur.
In plaats van een paar kunstnesten te kopen wilde ik het proberen
met houten nestkastjes. Op internet kon ik hier helemaal niks over
vinden en dus zou het een experiment worden. Ik maakte een
aantal schetsen, keek hoeveel ruimte ik nodig had onder de goot
en begon met het uitwerken.

De eerste 4 nestkasten had ik klaar en in maart 2019 opgehangen
in afwachting van de terugkering van de huiszwaluwen. Toen de
zwaluwen in april terug kwamen zag ik dat ze erg nieuwsgierig
waren. Het duurde nog een week toen ik zag dat ze er echt in
gingen. Om ze wat
te helpen heb ik in
de kastjes een mooi
kommetje gemaakt
van betonmortel en
hoeven
ze
het
alleen
naar
behoren nog wat
aan te vullen.

Al snel waren alle 4 kastjes bezet, 3 met een paar huiszwaluwen en
die andere met een huismus. De vliegopening van het kastje werd
iets kleiner gemetseld en mooi afgewerkt. Het stukje hout onder het
gat heb ik wat ruw gemaakt zodat ze grip hebben om te kunnen
blijven hangen om de jongen te voeren.
Ook kwam ik erachter dat de huismussen grote stoorzenders zijn
voor de huiszwaluwen, er werd heel wat geplaagd en
afgevochten. Op deze manier kregen de huismussen en de
huiszwaluwen een eerlijke kans.
In elk kastje werd 2 keer gebroed en de jongen zijn uitgevlogen. In
totaal hadden wij dit jaar 16 nestjes bezet en in het merendeel
werd 2 keer gebroed en ik geloof in een enkele zelfs 3 keer. Dat zou
er op neer komen dat er rond de 100 jonge huiszwaluwen
uitgevlogen zijn. Uit enthousiasme van de resultaten van het
afgelopen jaar ben ik weer aan het timmeren geslagen om nog
een aantal houten kastjes te maken.
Met vriendelijke groet, Ryco Paulus.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Drachtstercompagnie

_______________________________________
Sinds vorig jaar zijn we in samenwerking met Twenthe
uitvaartverzekering bezig nieuwe leden te werven binnen de
gemeenschap van de Kompenije. Een vertegenwoordiger van
Twenthe uitvaartverzekering, de heer J. Jager, gaat daarbij huis
aan huis. Voorafgaande aan het bezoek ontvangt u een brief
waarin het bezoek wordt aangekondigd. Wat betreft het
lidmaatschap zijn de kinderen van onze leden tot 18 jaar
automatisch lid van onze vereniging. Zodra men 18 jaar wordt dient
men zelf lid te worden. Genoemde vertegenwoordiger zal u
daarop attent maken. Voor verdere informatie betreffende het
lidmaatschap kunt u terecht op onze website.
Sinds kort is onze vereniging in het bezit
van een nieuwe bekisting. De bekisting
wordt gebruikt om een eventuele
instorting van het graf te voorkomen.
Gemiddeld maken we zes keer per
jaar gebruik van deze bekisting.
Nadere informatie over onze
vereniging is te vinden op onze
website
www.dledrachtstercompagnie.nl

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

OUDERENSOOS
____________________________________________
De Ouderensoos heeft een goed kwartaal achter de rug. Oktober
begon met een optreden van de zanger/gitarist Irwin Benjamins uit
Heerenveen, die veel bekende liedjes ten gehore bracht.
De meeste dateerden uit de jaren 60,70 en 80 van de vorige eeuw
en er waren veel meezingers bij.
In november vertelde het avontuurlijke echtpaar Jannenga
uit Haren over de groepsreis, die zij maakten naar Chili met een
cruise naar de Zuidpool. Prachtige dia’s met mooie bijpassende
achtergrondmuziek. Totdat ze schipbreuk!!! leden en urenlang in
een reddingsboot dobberden op die koude IJszee en al hun
spullen kwijt waren.
Op donderdag 12 december brachten vrijwillige chauffeurs
ons naar het Fries Congrescentrum. Daar werd door de
gezamenlijke ouderenbonden van Drachten een “Wintermiddag”
georganiseerd.
Het trio “Authentiek” uit Tytsjerksteradiel: Durk (zang en trompet),
Annelies (alt) en de van oorsprong Roemeense sopraan Rita
brachten Evergreens ten gehore. We kregen 2 x koffie/thee met
wat lekkers en aan het eind een bak snert van Van Smaak om thuis
op te warmen.
Op 9 januari houden we de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie
met een warme maaltijd.
In februari zal Ruurd Verbeek vertellen over de reis naar het Verre
Oosten, die hij samen met Lissie heeft gemaakt.
In maart zal Wybe Musyk ons vermaken en dan sluiten we in april
het seizoen af met een broodmaaltijd.
We hebben 48 leden en er kunnen er nog wel meer bij, dus als u
interesse hebt, kom dan eens kijken.
Sportief Actief start weer op donderdagmorgen 16 januari om half
elf. Het zou heel fijn zijn als daar wat nieuwe leden bij kwamen,
zodat we de contributie laag kunnen houden. Dat is nu 35 euro
voor 16 lessen. En dan heb je steeds 3 kwartier goede
bewegingslessen van een ervaren fysiotherapeute. We zitten in een
kring op stoelen en het is ook nog gezellig!
Opgeven kan bij Piet Vlieg ( 341075) of bij Elly van Dijk (341517).

Kinderopvang Us Stekje
In een voormalig schoolpand
bevindt zich al 2 jaar een
prachtige kinderopvang,
genaamd Us Stekje.
Kinderopvang Us Stekje is een
unieke, particuliere
kinderopvang/ buitenschoolse
opvang en VVE Peuterspeelzaal.
Us Stekje onderscheidt zich ten aanzien van vele soorten opvang.
Waar we ons in onderscheiden is:
Flexibele opvang. Per week kun je aangeven wanneer je
gebruik wilt maken van de opvang, er is dan
gegarandeerd plek! Uurtarief is slechts 7,40!
Scherp uurtarief(dagopvang 7,20 en buitenschoolse
opvang 6,90)
Huiselijke sfeer en vaste leidsters op de groepen.
Je betaalt bij ons wat je afneemt, er worden dus geen
hele of halve dagen gefactureerd. Dit scheelt ouder(s)
een hoop geld per maand!
Breng/ haalservice van en naar scholen in omliggende
dorpen
Ben je nieuwsgierig geworden naar Us Stekje? Vraag dan
vrijblijvend een rondleiding aan. Voor meer informatie is ook een
bezoek
aan
onze
website
de
moeite
waard.
www.kinderopvangusstekje.nl

Agenda PKN Drachtstercompagnie
19 jan.

9.30 uur

Gerlof Wiersma, Drachten

ferbiningstsjinst

19 jan.

19.30 u

Ruurd Verbeek en
Piet Marinus

Samen zingen

26 jan.

9.30 uur

Ds. Y. RiemersmaBeintema, Heerenveen

Kerkdienst

2 febr.

9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

Kerkdienst

9 febr.

9.30 uur

Theo Tolsma, Ureterp

Ferbiningstsjinst

9 febr.

19.30 u.

Sietse Wijbenga

Taizéviering

16
febr.

9.30 uur

Ds. H. Engelsma,
WIjnjewoude

Kerkdienst

23 febr

9.30 uur

Ds. A. Bouman, Ureterp

Kerkdienst

1 mrt

9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

1e lijdenszondag

8 mrt

9.30 uur

Ferbiningstsjinst

8 mrt

19.30 u.

Lianne Vrijburg-de Jong,
Drachten
Henk Bijma

11 mrt

19.30 u.

Petra Nicolai-v.d. Spoel

15 mrt

19.30 u.

Ds. J. J. van Sleen, de
Wilp/Siegerswoude

Wereldgebeds
dagviering
Biddag
3e lijdenszondag

Alle onderstaande woorden zitten horizontaal
diagonaal

, verticaal

verstopt in de puzzel.

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het
puzzelwoord.

atletiek
fiets penalty stadion
bal
goal
puk
strafschop
basketbal joggen racket stick
doelpunt mat
rugby
trainingspak
elftal
net
set
veld

Oplossing

wielrennen
yoga
zwemmen

of

