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Plaatselijk Belang
Agenda
Ingezonden
Van de redactie
Verenigingsnieuws
Korte berichten
Voor de jeugd
Kopij inleveren:
vóór: 24 april

michelhouwen@outlook.com

Grutte Steffen seit :

"Ha wy in frijheidsbeam?
Wêr soe dy dan stean?"

Belangrijke data voor de agenda?
michelhouwen@outlook.com

Wanneer?

Wat?

Wie?

10 febr.t/m 5
april
20 en 21
maart
21 maart
19.15 uur

Poiesz sponsoractie
(locatie de Wiken)
Kinderkledingbeurs

v.v. T.F.S.

21 maart
10.00-16.00 uur
26 maart
19.30 uur

Bernewurk

Met de bus naar
SC Heerenveen- RKC

vv TFS

Open Dag Nijsgjirrich

Helianthus
Zathe
CPB

Paasprogramma
met o.a. Roelie Woudwijk
KLaverjassen

Café Aans

28 maart

Kofjejûn

Toaniel

31 maart
19.00-19.30 u.

Spreekuur

PB

1 april
15.00 uur
3 april
20,00 uur
3 april

Sponsorloop jeugd t/m 11 jaar
in/bij het Abe Lenstra stadion
Slotavond klaverjassen
in het clubhuis
Panter-print Bingo

v.v. T.F.S.

4 april
17.00 uur
5 april
14.30 uur
11 april

Broodmaaltijd
Nije Kompe
ATB-toertocht

Ouderensoos

Zaterdagmiddagborrel

Café Aans

18 en 19 april
't Gebouke
20 april
20.00 uur

Tentoonstelling
Oorlog en bevrijding
Algemene ledenvergadering DLE
in café Aans

HKDK

27 maart
v.a. 20.00 uur

v.v. T.F.S.
Café Aans

Wielercomité

DLE

22 april
19.45 uur
3 mei
13.00 uur

Voorjaarsledenvergadering

PB

Met de bus naar
SC Heerenveen-PSV

v.v. T.F.S.

4 mei
19.45 uur

Stille Tocht
Start schoolplein SWS De Frissel

4/5mei
commissie

5 mei

Viering 75 jaar Vrijheid

4/5mei
commissie
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158 september 2020
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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
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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.

Eerstvolgende spreekuur:
31 maart:19.00 - 19.30 uur
in it Gebouke
Enquête
De uitkomsten zullen wij met u
voorjaarsledenvergadering van 22 april.

bespreken

tijdens

de

Midzomerfeest
Het zit allemaal een beetje tegen: Helaas moeten wij het feest
verplaatsen van 20 juni naar 29 augustus, dit i.v.m. het dorpsfeest in
Houtigehage.
Budget in eigen beheer
Op 10 februari is PB naar een bijeenkomst in het gemeentehuis
geweest om geinformeerd te worden over het onderwerp "Budget in
eigen beheer". PB zou beter de subsidie aan verenigingen en
stichtingen kunnen verdelen. Wij hadden Piet Vlieg gevraagd om

met ons mee te gaan als expert. Uiteindelijk hebben wij besloten hier
niet aan mee te doen. Wel hebben wij kenbaar gemaakt het
buurtbudget in eigen beheer te willen hebben. Wij gaan nog een
gesprek met de gemeente voeren over de spelregels.
Bedankt voor je hulp Piet!
Warmtecamera
PB heeft zich aangemeld om gebruik te mogen maken van de
warmtecamera van de gemeente. Inwoners uit diverse dorpen en
wijken in Smallingerland kunnen een gratis warmtescan laten
uitvoeren. De gemeente stelt warmtebeeldcamera's beschikbaar en
PB heeft zich aangemeld. De scans moeten inwoners aanzetten tot
energiebesparende maatregelen. Door het uitvoeren van een
warmtescan krijgt de inwoner inzicht in waar warmte uit de woning
weglekt en waar het zinvol is om extra te isoleren. Een beter
geïsoleerd huis geeft meer wooncomfort en verlaagt de
maandelijkse energiekosten. Namens PB zal Seppie e.e.a.
coördineren. Wilt u meedoen? Geef uw naam en adres alvast op bij
Seppie (06-34187120). U hoort van ons.
Zakpaal Imerwyk
Ja, het duurt allemaal veel te lang en de gemeente werd gek van
ons. Men heeft de werkzaamheden ingepland, maar wacht tot het
pad beter begaanbaar is, niet alleen door de regen, maar ook door
het vele werkverkeer. Ook zal een verkeersexpert bekijken of de
veiligheid ook in het geding komt door het plaatsen van zakpalen en
of er alternatieven zijn.
Platform Duurzaamheid Smallingerland
Op 27 januari organiseerden initiatiefnemers in het dorpshuis van
Opeinde een verkennende bijeenkomst voor dorpsbelangen over
de mogelijkheden en het draagvlak voor een energiecoöperatie
en/of een Platform Duurzaamheid in Smallingerland. Iedereen was
het er over eens dat we kennis moeten delen en dat een
energiecoöperatie op dorpsniveau moet worden georganiseerd. Er
wordt een Platform Duurzaamheid Smallingerland opgestart om
zoveel mogelijk inwoners bij de energietransitie te betrekken.
Samenwerken binnen de gemeente dus. Lijkt het u wat mee te
werken in het platform? Geef u op bij Seppie (06-34187120).

Buurtbudget (Speeltoestellen)
Namens de vv en kv hebben Carin van der Mei, Froukje de Vries en
Anita Henstra 3 speeltoestellen uitgekozen. Vervolgens hebben de
kinderen van de Frissel daaruit hun ideale speeltoestel gekozen. Ze
waren het met elkaar eens. Welke het is geworden? Binnenkort te
bewonderen en te beklimmen op het sportpark.
Wyknammebuordsjes
Samen met Sietze Wijbenga is PB bezig te kijken naar alternatieven
voor de huidige wijknaambordjes. Er worden er veel vernield en dat
kost handenvol geld. Er zijn mogelijkheden om met andere
materialen te gaan werken. Mogelijk gaan we het buurtbudget
hiervoor gebruiken.
4/5 mei commissie

PB heeft een nieuwe commissie samengesteld die vorm gaat
geven aan de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei.
De commissie bestaat uit Rigtje Rozema (PB),
Ageeth de Vries (pastor), Anita Nijhuis (de Frissel)
Sietze Wijbenga, Ruurd Verbeek (adviseur) en
Michèl Houwen (PB).
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen,
maar we kunnen wel een tipje van de sluier
oplichten:
De Stille Tocht en de herdenking op het kerkhof
blijven in grote lijnen hetzelfde, maar we willen de 6 Engelse vliegers
en Gerrit Vlietstra extra gedenken.
5 mei|75 jaar vrijheid
De commissie is bezig met het programma samen te stellen, bij de
steiger t.o. it Gebouke.

dinsdag 5 mei vanaf 14.30 uur bij de steiger
Er zal een officieel gedeelte zijn met gedichten (van o.a. onze
gemeentedichter), muziek, dans, zang, vrijmarkt voor kinderen en
het binnenhalen van het bevrijdingsvuur. Tevens zal een plaquette
onthuld worden aan de bevrijdingsboom, die 75 jaar geleden hier
geplant is.

Daarna is er een ongedwongen samenzijn, onder het genot van een
drankje en hapje, muziek, kraampjes, activiteit voor de jeugd en de
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog van de HKDK in
It Gebouke.

Wil jij op 5 mei tweedehands
spulletjes verkopen?
Geef je op bij
Sjoerdtje 06-52736868

Was u 75 jaar geleden aanwezig bij het
planten van de bevrijdingsboom?
(tegenover it Gebouke)
Wij zouden het fijn vinden als u bij de viering van
75 jaar vrijheid aanwezig zou zijn.
Geef u op bij Sietse Wijbenga (342664)

Maandagavond 4 mei. 19.45 uur
Start Stille Tocht
Dinsdag 5 mei vanaf 14.30 uur bij de steiger
Viering 75 jaar vrijheid
Jij komt toch ook?
Tot de volgende keer! Michèl Houwen (wnd. voorz.)

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

Secretariaat: De Goudberch 5
9222 LL Dr. Compagnie
RABO-bank: NL50 RABO 0309.0214.64
www.drachtstercompagnie.info
email: pb-dekompenije@hotmail.com

Voorjaarsledenvergadering op
woensdag 22 april 2020
Aanvang: 20.00 uur
(Kwart voor 8 staat de koffie en thee klaar).

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en mededelingen door de voorzitter
Verslag van de voorjaarsledenvergadering 2019 (website/ter tafel )
Verslag kascommissie (Gurbe Aardema en Germ Sinnema)
Financieel verslag 2019 en begroting 2020 van PB en it Gebouke
Jaarverslag 2019 van de secretaris (ook te lezen op website)
Financieel verslag van HKDK, JAC, Culturele commissie
Verslag van werkgroepen; HKDK/ JAC/ Kulturele Kommisje/ MFC
Afscheid van Wietze Bron van het Bisteparkje
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar:
Iepie Lindeboom-Hospes
Michèl Houwen(tijdelijk)
Kandidaten kunnen tot 22 april 16.00 uur bij het bestuur aangemeld
worden.
10. Rondvraag
Pauze

Na de pauze zal het bestuur de uitkomsten van de enquête
en de te nemen vervolgacties met u bespreken.

Voortgang MFC
__________________________________________
De selectieprocedures om te
komen tot een keuze voor
aannemer en architect voor
het te bouwen MFC zijn
afgerond.
De
selectiecommissie is onder leiding van
onze projectleider tot een
keuze gekomen voor aannemer en architect. De commissie was
daarin unaniem. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van
Adenium (schoolbestuur), vertegenwoordigers uit de gemeente
Smallingerland en een vertegenwoordiger van onze plaatselijk
werkgroep. De drie vertegenwoordigde partijen hadden alle drie
een stem die even zwaar woog.
De namen van de architect en de aannemer zijn bij ons bekend
maar moeten voorgedragen worden aan de gemeente die haar
goedkeuring moet verlenen. Tot zolang maken wij de namen niet
bekend.
Intussen is het Stichtingsbestuur geïnstalleerd door de statuten
hiervoor te ondertekenen. Zij is dus notarieel vastgelegd en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dit moment is zij
gerechtigd aan de slag te gaan met het werven van subsidies en
fondsen ten behoeve van dat gedeelte van het MFC wat valt onder
sportkantine en ontmoetingsruimte. Ook zal er een bankrekening
geopend worden zodat de Stichting zelfstandig financiële
handelingen kan verrichten. Wij hadden al een bijeenkomst gepland
met “Doarpswurk” maar door ziekte is die bijeenkomst nu gepland
op 9 maart. “Doarpswurk” ondersteunt ons bij het aanvragen van
subsidies en fondsen.
Als Stichting zullen we in ieder geval nog met de gemeente in
overleg treden om te komen tot goede afspraken over het
zogenaamde “Opstalrecht”. Immers de ondergrond blijft in
eigendom bij de gemeente maar de gebouwen daarop, zoals in ons
geval de sportkantine en de ontmoetingsruimte, komen in eigendom
van de Stichting het “Trefpunt”. Ook dit wordt weer notarieel
vastgelegd.
Wordt vervolgd. 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 Ingrid Buursma een 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?"
Hier het antwoord van Froukje:
Al meer dan 10 jaar werk ik bij
zorgboerderij Helianthus Zathe
aan de Feart. Hier bieden wij met
een enthousiast en betrokken
team van professionele begeleiders ondersteuning aan volwassen
mensen met een begeleidingsvraag.
Sinds kort hebben we nog een prachtige locatie, namelijk
Nijsgjirrich. Deze is gevestigd in de oude supermarkt.
Hier hebben we een eigen koffie- en theeschenkerij waar we zelf
allerlei lekkere dingen bakken. Dit doen we met meel van de molen
uit Surhuisterveen. Ook hebben we een mooi ruim winkelgedeelte

met daarin o.a. onze zelfgemaakte producten. Hier bevindt zich ook
onze kunsthoek waar je heerlijk onder het genot van een bakje koffie
kunt zitten en genieten van de kunst. In de winkel staat ook de mini
bibliotheek met onze uitleenboeken. Deze mag je zolang houden
als je wilt en je kunt er ook weer andere boeken in zetten. Hoe cool is
dat! Achterin zit ons atelier en kaarsenmakerij. Bij ons kun je terecht
voor een kopje thee/koffie met wat lekkers, een uniek cadeautje,
een kaartje of een leesboek, terwijl je rond kunt kijken in onze
kaarsenmakerij.
Voor een vast bedrag bieden wij een maaltijd op de woensdag
aan, die door onze deelnemers verzorgd wordt. Op ons mooie
buiten terras kun je lekker genieten van je koffie of ons heerlijke
boerenijs. Afgelopen zomer hebben al veel mensen een lekker ijsje
bij ons gehaald.
Voor de plastic afvalzakken hoeft u niet meer naar Drachten, ook
die kunt u bij ons ophalen.
Sinds kort zijn wij gestart met het project "Mei elkoar om tafel". We
willen graag meer voor de mensen in het dorp betekenen, in het
bijzonder voor de ouderen en alleenstaanden. Ondertussen zijn we
gestart met een gezamenlijke maaltijd 1x per maand om 12.00 uur
op de woensdag. Voor een vast bedrag bieden wij een maaltijd
aan wat door onze deelnemers verzorgd wordt. de 1e keer was
meteen een succes. 30 personen. We hebben nu drie keer gehad
en zitten op ongeveer 20 enthousiaste mensen.
Met de M.O.S. zijn we nog een project gestart namelijk Trefpunt. Een
trefpunt is een plek voor vrijblijvende ontmoeting. Een plek waar
iedereen met eigen talenten, behoeften, wensen en dromen
welkom is. Wanneer: Elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30
uur.
De koffie is dan een euro , met wat lekkers erbij natuurlijk.
Iedereen is welkom, jong en oud.
Natuurlijk denken we ook aan de kinderen in ons dorp. We
organiseren ook kinderfeestjes. Heerlijk om dit samen met onze
enthousiaste deelnemers te doen. Het eerste feestje was zeer
geslaagd. Ze zijn allemaal met een mooie zelfgemaakte kaars naar
huis gegaan. Natuurlijk zijn er nog meer mogelijkheden waaronder
zelf een zeepslinger maken. Een feestje is natuurlijk compleet met
zelf versierde cupcakes.

Volgens mij kan Nijsgjirrich heel veel voor de Kompenije betekenen.
Dus Kompenijsters kom gezellig een keer bij ons langs!
Mijn vraag aan Gosse de Boer:
Is er nog toekomst voor de boer? Dit door o.a. de stikstofcrisis.

Open Dag

Met speciale aandacht voor het
voorjaar!
O.a. koffie&thee, lekkernijen, verkoop voorjaarsproducten,
workshop kaars maken, Feanster Moane met cake&koekmixen,
Stichting Oudheidskamer met
bloemstukken& voorjaarscreaties.

Zaterdag 21 Maart a.s.
Van 10.00 uur tot 16.00 uur
Tsjerkebuorren 5, 9222NH Drachtstercompagie
Nijsgjirrich is een onderdeel van zorgboerderij Helianthus Zathe

Een vliegtuig stort neer
In de nacht van 7 op 8 september
1941
deden
400
RAFbommenwerpers een aanval op
Berlijn.
17
Engelse
toestellen
keerden niet terug. De Wellington
van Drachtstercompagnie was,
om precies te zijn, gestationeerd op de
vliegbasis Marham, ca. 50 km. ten westen van
Norwich. In de gebruikelijke Air Force-spelling
stond de machine bekend als B-Beer (zie de
tekening). B.Beer was op het fatale moment
op de terugweg van Berlijn naar Marham en
werd aangevallen door een Messerschmitt
nachtjager, gebaseerd op Leeuwarden.
Oberleutnant Helmut Lent schoot die nacht
nog een toestel in brand, dat bij Terwispel
neerstortte. B-Beer ontplofte nog in de lucht,
omdat de brand de brandstoftanks bereikte.
Het was toen precies 04 uur 58 in de vroege
een felle lichtflits en een zware knal, waarbij
de ruiten tot in de morgen van 8 september.
De ontploffing veroorzaakte verre omgeving
van De Skieding sneuvelden. Toen het
vliegtuig brandend op de grond lag, vlakbij
een woning aan de Pastoriewijk, cirkelde de
nachtjager nog rond, waarschijnlijk om nog een laatste blik op zijn
slachtoffer te werpen. De bemanning werd met Duitse militaire eer
begraven in Drachtstercompagnie. Eind 1946 plaatste de pas
opgerichte Oorlogsgravenstichting witte eikenhouten kruisen op de
graven achter de kerk. De huidige zes identieke zerken van witte
natuursteen met verschillend embleem dateren uit de beginjaren
’60. Een eenvoudig herdenkingsmonument zoals bijv. op deze foto,

als eerbetoon aan de omgekomen bemanning voor hun inzet voor
onze vrijheid, ontbreekt nog altijd aan De Skieding.
De omgekomen bemanning
JOHN GERALD O’HARA KEATING
1e piloot; 19 jaar; Royal Canadian Air Force;
woonplaats: Three Rivers, Quebec, Canada;
hij was de captain en als vrijwilliger in dienst

IAN PATRICK MCHAFFIE GORDON
2e piloot; 19 jaar; Royal Air Force;
woonplaats: Nairnside, Inverness-shire, Schotland;
hij was een goed opgeleide, geoefende piloot, ook vrijwilliger

ROY LE MASURIER COX
Navigator/bomrichter; 21 jaar; Royal Air Force;
woonplaats: Bebington, Cheshire, Engeland;
hij was beroepsofficier van de RAF

GEORGE ALFRED COOK
Radiotelegrafist/boordschutter; 23 jaar; Royal Air Force;
woonplaats: West Hartlepool, Durham, Engeland;
zijn burgerberoep was onderwijzer

JOHN GORDON SELLEY
Radiotelegrafist/boordschutter; 20 jaar; Royal Air Force;
woonplaats: Tottenham, Middlesex, Engeland;
hij was als vrijwilliger bij de RAF

FREDERICK ALPHONSUS BATY
Boordschutter; 30 jaar; Royal New Zealand Air Force;
woonplaats: Gore, Southland, Nieuw-Zeeland;
had als beroepsmilitair een specialistische functie

Gerrit Vlietstra
Voor de oorlog was Gerrit Vlietstra als
boerenknecht werkzaam, o.a. bij Jelke
Jager. In Den Haag was Gerrit bij de
politie actief in de ondergrondse. Zijn
ouders waren niet precies op de
hoogte van zijn activiteiten, omdat dit
te gevaarlijk zou zijn. In de Hongerwinter
verliet Gerrit Den Haag en kwam in Sneek terecht. Vanuit Sneek
kwam hij wel eens even thuis, de laatste keer was 14 dagen voor zijn
dood. De 22-jarige Gerrit Vlietstra werd op 6 april 1945, heel kort voor
de bevrijding, samen met 5 andere mannen doodgeschoten op een
afgelegen locatie aan de IJsselmeerdijk bij Oudemirdum. Daar staat
een monument, met daarop hun namen (zie foto). Pas een jaar na
het gebeurde kregen de ouders van Gerrit bericht daarvan; al die
tijd wisten ze niet wat er met hun zoon was gebeurd. In 1946 vond er
een herbegrafenis plaats met militaire op de begraafplaats van
Drachtstercompagnie. Als omgekomen Friese verzetsstrijder staat
ook op zijn graf het twee meter hoge smalle zuiltje, gebeeldhouwd

met vlam en de Nederlandse Leeuw in reliëf: Toortsen branden op
de terpen.
Ieder jaar wordt er in De Barte wel iets geschreven over de stille
tocht op 4 mei. Ook dit jaar hopen wij als inwoners van
Drachtstercompagnie, jong en oud, op de avond van de vierde mei
tijdens een korte, maar altijd indrukwekkende plechtigheid weer stil
te staan bij de oorlogsgraven, nu voor de 39ste keer. In het kader van
75 jaar vrijheid met een extra accent, dat een vervolg zal krijgen op
5 mei. De familie van Gerrit Vlietstra is er altijd vertegenwoordigd.
Ken Selley, de enige broer van John Selley uit Engeland, is inmiddels
overleden. Maar zijn vrouw Sonia hoopt ook dit jaar weer bij de stille
tocht aanwezig te zijn. Heel jammer blijft het dat het tot op heden
niet is gelukt contact te krijgen met eventuele familie van de andere
vijf omgekomen bemanningsleden. Laten we goed beseffen hoe
jong ze nog waren en wat het bericht van hun dood in een ver land
betekend moet hebben voor hun ouders en familie.
Ruurd Verbeek

Fallaetswei 30
9222 NM Drachtstercompagnie

Ingezonden
Ingezo
nden
Bent u op zoek naar een pop-rock- coverband
met muziek uit de jaren '' 70-'80-'90?
‘t Ferfolch
Aarzel niet maar bel met Jan Wouda telefoon: 06 - 15894346
fân
de
earrebarr
e

Ingezonden
Bedriuwedagen in ús doarp.

Ingezo
nden

Ûndernimmers sette har op de kaart yn Drachtster Kompenije. Dat
hiene wy Fetsje de Vos fan BijFetsje en Iepie Lindeboom-Hospes
útfeartbegelieding foar eagen. Alle ûndernimmers binne‘toanskreaun
Ferfolch
dy't op de webside stean fan it doarp en is de lijst noch besjoen
fân
de
troch een doarpsbewenner. Yn totaal binne dat 110 bedriuwen. En
op 28 maart soe it heve, mar der binne mar earrebarr
een pear
oanmeldingen. It is spytich dat men sich net oanmeldenehat. Derom
is beslûten om it net troch gean te litten.
Groetnis fan BijFetsje Fetje de Vos en Utfeartbegelieding Iepie
Lindeboom-Hospes

Voor u geknipt
Wat heeft Drachtstercompagnie en de metropool Tokio met elkaar te
maken? Veel. Jarenlang stapte Melvin Twellaar namelijk vanuit zijn
ouderlijk huis in Drachtstercompagnie op de fiets.
Door weer en wind, naar Groningen en
terug. Naar school, maar, minstens zo
leuk: naar de roeibaan. ,,Ik fietste een
kleine honderd kilometer per dag. Vijf, zes
keer per week. Ik kreeg er een enorme
conditie van. In die periode is de basis
gelegd voor wat ik tot op dit moment heb
bereikt.” Melvin Twellaar werd 23 jaar
geleden geboren in Groningen. Jaren
later volgde Melvin zijn oudere broer
Jaron
naar
De
Hunze,
de
burgerroeivereniging in het hartje van de stad.
De liefde voor het roeien bekoelde niet toen zijn ouders besloten te
verhuizen van Den Horn naar het ongeveer 25 kilometer westelijker
gelegen Drachtstercompagnie, aan de Imerwyk. ,,Het was hun
droom om op een woonboerderijtje te wonen, met een schuur erbij

om meubels te maken”, vertelt Melvin Twellaar. ,,Mij beviel het ook
prima. Lekker veel ruimte, maar ik zat natuurlijk wel verder af van het
roeien en de school.”
Maar door fietsen alleen word je geen toproeier. Melvin Twellaar
bekwaamde zich vrijwel dagelijks in de skiff. ,,Ik ging steeds meer
trainen, soms wel twee keer per dag.” Successen bleven niet uit.
,,Op het NK onder 16 won ik brons en later werd ik bij de
achttienjarigen Nederlands kampioen.”
,,Ik droomde van de Olympische Spelen, maar tegelijkertijd had ik in
die periode moeite om de juiste keuzes te maken. Ik was in
Groningen op kamers gaan wonen en daardoor viel een groot deel
van mijn training weg.. De motivatie voor het roeien is een tijdje
minder geweest. Ik was een beetje lui en in het roeien krijg je terug
wat je erin stopt.
Twellaar – gegroeid naar 2 meter, bij een gewicht van 85 kilo –
hervond zichzelf. Het ‘olympisch waakvlammetje’ brandt inmiddels
weer volop en heeft ertoe geleid dat hij zijn studie fysiotherapie ‘op
pauze heeft gezet’. ,,Ik richt me nu volledig op het roeien”,
aldus Twellaar. Hij ontving anderhalf jaar geleden van bondscoach
Eelco Meenhorst de uitnodiging om lid te worden van de nationale
selectie voor scullers, de roeiers die twee riemen hanteren.
Onlangs zijn Twellaar en Stef Broenink aangewezen voor de
Olympische Spelen. ,,Uiteraard was ik heel blij toen dat bekend
werd, maar ik besefte snel dat ik geen gas terug kan nemen. Stef en
ik moeten de komende maanden vormbehoud tonen om zeker te
zijn van Tokio. Geen gekke dingen doen, nog harder trainen en vol
aan de bak. Ik vertrouw erop dat we ons niveau vast gaan houden.
Stef en ik hebben de juiste klik aan boord. Hij is sterker, ik voel me
goed ‘op boeg’. Ik moet de boot sturen en in balans houden. We
vormen een stabiele combinatie.”
Het is snel gegaan, zegt Twellaar, die nog altijd graag fietst. ,,Ik had
eigenlijk rekening gehouden met de Spelen van Parijs, in 2024.
Ik ben dan 27 en als roeier fysiek op m’n sterkst. Wat dat betreft denk
ik al wel aan een tweede olympisch traject.” Maar voor nu telt Tokio.
Twellaar weet al ongeveer wat hem in de Japanse hoofdstad staat
te wachten. ,,We zijn er vier maanden geleden geweest om de
omstandigheden te verkennen.
Het is een winderig gebied, het wordt daar een hele uitdaging om
goed te roeien.”

Ingezonden

Ingezo
nden
Deze veertigjarige wil verjongen

Als 40 jaar bestaande organisatie willen we graag
‘t Ferfolch
verjongen.
fân
de
Wij zijn in dit geval Stichting Pypskoft, die in vier gemeenten met
earrebarr
vrijwilligers zinvolle vrijetijdsbesteding verzorgt voor mensen met een
e
verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het merendeel van die
activiteiten vindt plaats in en rond Drachten. Om alles in goede
banen te kunnen blijven leiden zijn we op zoek naar enthousiaste
mensen voor verschillende bestuurstaken, zoals
het voorzitterschap-het secretariaat-en de financiën.
We zoeken mensen die zich met enthousiasme en grote
zorgvuldigheid willen inzetten om het werk voor onze doelgroep en
door onze vrijwilligers mogelijk te maken.
We zoeken mensen die met frisse blik en vol energie de uitdagingen
voor onze organisatie durven aan te gaan.
We bieden een interessant werkterrein, dankbare deelnemers en
een club vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet voor deze
activiteiten.
We bieden tijd om de overgang van oud naar nieuw bestuur soepel
te laten verlopen; zodat nieuwe bestuursleden zich kunnen inwerken
en om te voorkomen dat er kennis van zaken weglekt.
Maar, denkt u… Ja, ja er zijn veel maren te bedenken.
Voor alle antwoorden daarop: neem contact op met Jetske van der
Beek (secretariaat, je.beek@ziggo.nl ) uit Ureterp en we regelen een

open kennismakingsgesprek. Zie voor meer info over de vele
activiteiten van Stichting Pypskoft www.pypskoft.nl
PS: Ben je meer een doener dan een bestuurder? Nieuwe
vrijwilligers zijn ook van harte welkom.

Ingezonden
Hallo dorpsgenoten,

Ingezo
nden

Op 20 en 21 maart is er weer een kinderkledingbeurs; heel veel leuke
‘t Ferfolch
kleding voor kleine prijsjes.
fân
de
Inderdaad wegens succes van de vorige keer zijn we nu
dus
ook
earrebarr op
vrijdagavond van 19.00 – 21.00 ‘open’.
e
Wat is er nou mooier als iemand anders nog weer plezier heeft van
jouw kleding. Of als je voor weinig geld hele leuke kleding voor je
kinderen kan kopen. Ook op deze manier dragen we bij aan een
stukje duurzaamheid.
Kleding kan t/m 14 maart worden ingebracht op de Goudberch 4.
De kleding voor de verkoop dient schoon en heel te zijn, van de
opbrengst is 50% voor de inbrenger en 50% voor het Bernewurk.
Op woensdag -, donderdag - en vrijdagmorgen (18, 19 en 20
maart) gaan we kleding uitzoeken en prijzen. Lijkt het je leuk om te
komen helpen dan ben je op deze dagen van harte welkom in de
Nije Kompe. Liever helpen met opruimen? Ook dat kan! Op
zaterdagmiddag 21 maart vanaf 14.00 ben je van harte welkom!
Een vraag? Bel gerust!
Hartelijke groet vanuit het Bernewurk
van de Protestantse gemeente
Drachtstercompagnie
Marianne de Boer, De Goudberch 4. Tel. 341423

Recept
Macaronischotel
voor 4 personen
Recept van...
Lissie Verbeek .
In vroegere jaren, toen we onderling recepten uitwisselden, kreeg ik
onderstaand recept in handen en dat is bij ons altijd goed in de
smaak gevallen. Toen onze zoon in de tachtiger jaren eens een
weekend met een Deens meisje thuiskwam dat hij in de
bollenvelden had ontmoet, heb ik dit ook klaargemaakt. Zij lustte
namelijk helemaal geen gewone Hollandse kost, maar deze schotel
vond ze wel lekker!

Benodigdheden:
250 gr. elleboogjes macaroni
1 ui
50 gr. boter of margarine
250 gr. gekruid gehakt
klein blikje tomatenpuree
300 ml water
2 bouillonblokjes
1 theelepel kerrie
zout en peper naar smaak
snufje nootmuskaat
2 theelepels basterdsuiker
1 appel in stukjes gesneden
klein blikje ananas

50 gr rozijnen
eventueel basilicum en bieslook

Bereidingswijze:
De ui snipperen en in de boter of margarine goudbruin fruiten.
Vervolgens het gehakt erin brokkelen en 5 minuten laten sudderen.
De tomatenpuree erbij doen en regelmatig roeren. De
bouillonblokjes in 300 ml water oplossen; basterdsuiker, kerrie,
eventueel zout en peper toevoegen en deze saus 5 minuten laten
pruttelen met het deksel op de pan. De klein gesneden ananas, de
gesnipperde appel en de rozijnen toevoegen. Ondertussen de
macaroni met zout in 10 minuten gaar laten worden. De saus
aanmaken
met
wat
maizena. De schotel op het
bord naar wens afmaken
met basilicum en bieslook.

Ingezonden
Op 18 december j.l. is Marten van
der Bij 80 jaar geworden. Tijdens
zijn feestje heeft de buurt Marten
vereerd
met
een
straatnaambordje met als titel
'Marten van der Bij wei'.
Marten heeft veel voor de buurt
gedaan,
vooral
tijdens
de
dorpsfeesten. Ook voor het dorp
heeft hij zich altijd volledig ingezet
en werd er nooit vergeefs een
beroep op hem gedaan. Op 1
maart heeft Marten het bordje
officieel onthuld en hebben we
dit met elkaar gevierd onder het
genot van een hapje en een
drankje. De bewoners van de
Feart 2 t/m 10 wonen voortaan dus aan de Marten van der Bij wei.

Ingezonden
Beste Kompenijsters,

Ingezo
nden

Na ruim 35 jaar varkenshouderij, waarvan 26 jaar op de
Tsjerkebuorren 52 in Drachtstercompagnie, stoppen we met ons
‘t Ferfolch
varkensbedrijf.
de
In al die afgelopen jaren hebben wij als agrarisch fân
ondernemers
volledige
ruimte
mogen
ervaren
vanuit earrebarr
het
dorp
Drachtstercompagnie en de buurt Tsjerkebuorren eneKlamersreed
e.o. om ons bedrijf zo goed mogelijk te exploiteren.
Van collega`s in de sector horen we ook wel andere ervaringen.
Daarom Tige Tank hiervoor en het ga u allen goed.
Hartelijke groeten, Ria en Wout van Vulpen.

Ingezonden

Ingezo
nden

Hjir efkes in berichtsje fan my.
November 2020 fersoarchje ik foar de 25e kear de klaaiing en smink
fan Sinteklaas, 25 jier fyn ik in moaie tiid om der mei op te hâlden.
Altyd mei hert en siel dien, it is ek in hiele foldwaning as je sjogge nei
‘t Ferfolch
de yntocht op de hoeke en se der allegear wer kreas opsteane.
de in
Wy ha meielkoar “want ik ken dit net allinne fansels” fân
ek altyd
earrebarr
prachtiche dei, de hiele famylje docht mei.
Mar no wol ik wol hiel graach in opfolger, wa fielt hjir wat efoar?
De Ferklaaikoer bliuwt noch wol even mar ek dêr moat skielk eins in
opfolger foar komme, it soe skande wêze nei alles wat ik yn de rin
fan de jierren opbout ha ferdwine soe út de Kompenije.
Anny van der Mei

OUDERENSOOS
____________________________________________
De Ouderensoos heeft een logo!
Ontworpen door Hielkje Jager.
We startten 2020 met de gebruikelijke
Nieuwjaarsreceptie. Koffie, een borreltje,
een ondeugend verhaal door Jinke v.
Wieren, stamppot, een toetje en een
diavoorstelling over het reisje naar de
Tweede Kamer door Gotze Stienstra.
Wat is er toch veel mogelijk met eigen leden!
In februari volgde een diavoorstelling door Ruurd Verbeek, die
samen met Lissie een reis naar het Verre Oosten heeft gemaakt. In 11
uren vlogen ze naar Tokio, een stad met 40 miljoen inwoners. In een
paar dagen bezochten ze er veel bijzonderheden. Een cruiseschip
bracht hen naar verschillende steden en landen, o.a. naar Taiwan,
het voormalige Formosa, waar de Nederlandse V.O.C. al in de
Gouden Eeuw een handelspost had. De reis eindigde in Hong Kong,
waar tientallen miljoenen mensen op elkaar wonen op een heel
duur stukje grond.
Tussendoor gingen we op 19 februari naar het dorpshuis van Friese
Palen, waar we een voorstelling zagen van de toneelvereniging. Die
had een speciale middag voor ouderen georganiseerd. Ze
speelden: “Wa is hjir dokter”, een klucht over een dokterspraktijk
waar de assistente en de klusjesman menen dat zij ook wel adviezen
aan de patienten kunnen geven.
Wybe Musik zal ons in maart komen vermaken.
En dan eindigen we dit seizoen op 4 april met een gezellige
broodmaaltijd.
Onderdeel van onze club is Sportief Actief, bewegen voor ouderen
op de donderdagmorgen o.l.v. een fysiotherapeute. Er zijn wat
leden verdwenen, o.a. door verhuizing of door ziekte. Dus er is plaats
voor nieuwe leden. Hartelijk welkom!
Opgeven kan bij Piet Vlieg (341075) of bij Elly van Dijk (341517)

Histoaryske Kommisje
Drachtster Kompenije
THEMA-EXPOSITIE
Op zaterdag 18 en zondag 19 april organiseert HKDK een themaexpositie in It Gebouke, Tsjerkebuorren 41 te Drachtstercompagnie.
Het thema is:
Oorlog, Onderduikers, Verzet en Bevrijding
in Drachtstercompagnie en omstreken
Er is veel materiaal aanwezig dat betrekking heeft op de oorlog in
Drachtstercompagnie
en
omstreken.
Onderwerpen
zijn:
Terroristenhoeve, Trimunt, onderduikers, verzetsstrijder Gerrit Vlietstra,
leven tijdens de oorlog en oorlogsverhalen. Er zijn vele attributen
waaronder enkele hele bijzondere.
De expositie is geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.
Heeft u attributen uit de oorlogstijd of weet u een oorlogsverhaal?
Neem dan contact op met Tseard Jager: 06.5104.2692
_____________________________________________________________
Oudheidskamer Dr.Compagnie
Sinds begin december 2019 is er een tijdelijke Oudheidskamer
ingericht in de woonkamer bij Nijsgjirrich aan de Tsjerkebuorren 5
(voorheen supermarkt). De inrichting toont een selectie van
meubilair en woonaccessoires, oud servies en andere voorwerpen
uit vroegere tijden.
De Oudheidskamer is voor iedereen toegankelijk tijdens de
openingsuren van Nijsgjirrich: ma t/m vr 09.30 -16.00 uur.

Toanielferiening Mei Inoar Ien
toaniel.meiinoarien@hotmail.com

Sûnt 1894

Bêste toanielfreonen
Wat hawwe wy in prachtig winterskoft hân. Trije folle sealen!
Nei dat de earste twa foarstellingen binnen in wike útferkocht wiene
moast der in tredde jûn by komme. No dat hiene wy op foarhân net
tocht. Nei de try-out hearske der in bytsje twifel dat men it wol moai
fine soe. Der waard net sa bot lake en it kommetaar wie ek wol wat
súnnichjes. Mar Gauke sei, jongens jimme hawwe it tige goed dien,
dit is in kritysk lúster publyk. Mei dat fertrouen binnen wy saterdei 1
februari út ein set. Wat in prachtige jûn hawwe wy hân, in folle bak
en de misnken hawwe sich tige fermakke. Nei sa’n jûn wurde je as
spiler ek wol in bytsje euforysk en ha dan noch mear nocht oan de
twadde jûn. De tongersdei noch efkes in repetysje en saterdei 8 feb
kin it heve. Ek dizze jûn wie in boppeslach. Wol komme je der as spiler
efter dat eltse jûn oars belibbe wurdt troch it publyk. Dizze jûn waard
der om hiel oare dingen lake dan de earste. Doe op nei de tredde
jûn. Tongersdei in Italiaantsje (it stik op je fluchst spylje) en hjirnei
binne wy traktearre op in drankje fanwege Gauke syn 70-ste jierdei.
En doe kaam ‘t, Gauke hold in taspraak. Hy fertelde hoelang as er
spile hie...57jier… Yn de earste jierren by twa ferienings, nammenlik
ek by ûs Nocht yn Drachten. Hy hat 40 jier de kofjejûn resersearre en
17 jier it grutte stik. Mar foar Gauke falt it doek wat it toaniel betreft.
De koek is op, it wol net mear. Gauke syn sûnens spilet him parten en
hy moat ophâlde as rezjyseur. No mei dizze ynformaasje yn de
efterholle moatte je noch in jûn spylje. Dan kin je as spiler mar ien
ding dwaan, him in weardich ôfskie jaan en dyn mear as stjonkende
bêst dwaan. No oan de reaksjes te hearren is dit aardich lukt.
Yn Michelle har tekst te bliuwen “ ik sis it noch ien kear”
Gauke, tige tank foar wasto allegear dien hast foar de feriening en
foaral foar ús as spilers. Do hast bulten wurk ferset, te folle om op te
neamen. Ik wit dasto der net fan hâldst om yn it sintsje set te wurden,
dêrom ien hiele djippe bûging!!

Dat wie it winterskoft. Minsken ik wol jimme tige tanke sizze foar
jimme kommen en oant it oare jier.
Mar yn de tusken tiid is der ek noch de Kofjejûn. Dit sil plak fine
saterdei 28 maart . Hjir kin jimme genietsje fan trije ienakters.
Nijsgjirrich? Ik soe seker komme want ek dit beloaft in protte moais.

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:
Mail naar info@brassbandhalleluja.nl

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we hebben al weer een mooi
Site:www.brassbandhalleluja.nl
programma in het vooruitzicht. Zo doen we weer mee aan het
Volg ons
twitter
@BBhalleluja
Smallingerland Festival en ook laten
weopons
weer
horen op het Spiker
Festival in Ureterp.
Of bel 06-13 67 54 99
Maar we moeten natuurlijk ook tijd maken om de zaken van het
afgelopen jaar door te spreken en daarvoor hadden we op 6
februari onze jaarvergadering. Daar zien we elk jaar weer naar uit
want dat betekent dat we heerlijke koeken bij de koffie/thee krijgen
en dat er bitterballen en andere vette maar overheerlijke lekkernijen
aan het einde zijn.
Mirjam had weer een geweldig jaaroverzicht op papier gezet en dat
werd door Ans prachtig en in stijl voorgedragen. De kascommissie
(Sjoukje en Alex) was zeer tevreden over de manier waarop
penningmeester Gosse de zaak had bijgehouden. De financiën zien
er goed uit, ook dankzij de onmisbare steun van onze donateurs en
van degene die als lid van de Rabobank op ons hebben gestemd,
zodat wij ook uit die hoek een bijdrage hebben gekregen.
Verder verliep alles heel gezellig en in goede harmonie. Hoe kan het
ook anders bij een muziekkorps.

Uit de foto blijkt dat de senioren van de familie De Boer (3 generaties
in ons muziekkorps en dat is prachtig) het geheel met een bijpassend
drankje nog eens rustig doornemen en, zowel het drankje als wat
besproken is, rustig op zich in laten werken.
Op de ledenvergadering werden ook de gelukkigen getrokken die
met de verloting, behorende bij ons boekje met kortingsbonnen, een
prijs hebben gewonnen. De eerste prijs € 100,- ging naar W.
Lindeboom te Drachtstercompagnie. De tweede prijs € 75,- ging
naar S. Couperus te Drachtstercompagnie. De derde prijs € 50,- ging
naar G. van Doezum te Opende.
Degene die een boekje heeft gekocht bedanken wij hartelijk voor
de steun aan ons. Hebt u deze keer niets gewonnen met de
verloting ? Dat is jammer, maar dit jaar komen we weer bij u langs en
dan is het dus nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Volgend jaar bestaan we 100 jaar en dat wordt natuurlijk voluit
gevierd. Hoe precies weten we op dit moment nog niet. Er is een
jubileumcommissie benoemd (Jan de Boer, Alex Geerligs en Leffrie
Mulder) en van hen horen we ongetwijfeld meer. Als uw hulp nodig is
dan hoort u dat natuurlijk ook.

Wolkom
_____________________________________________
Op de Skieding 8 wonen nu:
Cor en Arita Hofman uit Kootstertille. Cor is contractmanager bij het
Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Arita is teammanager bij
Fodafone/Ziggo in Groningen.
Ze hebben drie honden, 2 ezels en binnenkort komen daar nog 6
Drentse heideschapen bij.
Op it Heechfean 19 wonen nu Roelof en Anneke van der
Ploeg met hun kinderen: Jenna, 10 jaar, Bryan, 8 jaar en
Nick, 4 jaar.
De kinderen gaan hier al naar school sinds Jenna 4 werd.
Ze komen uit Drachten.
Roelof werkt bij Breman en Anneke is huisvrouw.

Voetbalvereniging
_____________________________________________________________
Op het moment dat ik dit zit te schrijven hebben we nog geen winter
gehad en is het buiten alom nattigheid. Gelukkig hoor ik buiten de
merels zingen en zijn ook de spreeuwen weer terug van weggeweest.
Een teken dat het voorjaar in aantocht is en we straks weer kunnen
genieten van het voetbalgebeuren op ons Kompenijster
sportcomplex. Dit al sinds 1949……
Het voorjaar staat zoals gewoonlijk in het teken van meerdere
jeugdacties. Dit alles om diverse (jeugd) activiteiten te kunnen
bekostigen en om de contributie voor de jeugd zo laag mogelijk te
houden. Momenteel loopt de Poiesz actie. Tot en met 5 april a.s.
kunnen er bij de Poiesz supermarkt in de Wiken Jeugd Sponsor Munten

bijeen gespaard worden voor onze vereniging. Hoe meer munten, des
te meer geld we ontvangen. Met de opbrengst uit deze actie
bekostigen we dit jaar het samenwerkingsverband met de Sc
Heerenveen. Naast de Poiesz actie hebben we halverwege de
maand maart ook weer onze potgrond actie. Zijn ze nog niet bij u
langs de deur geweest dan kunt u nog potgrond bestellen via ons
mailadres vv-TFS@hotmail.com
Wat betreft het samenwerkingsverband met de Sc Heerenveen
nemen we deel aan meerdere activiteiten van de Sc Heerenveen.
Zo zijn onlangs al meerdere vrijwilligers van de v.v. T.F.S. kosteloos op
bezoek geweest bij een van de thuiswedstrijden van de Sc
Heerenveen. Voorafgaande aan de wedstrijd is er een
themabijeenkomst waarbij met de aanwezige verenigingen
ervaringen worden uitgewisseld over een bepaald thema. Daarna
gaat men gezamenlijk naar de wedstrijd kijken. Ook bij de komende
thuiswedstrijden kunnen er weer maximaal vier vrijwilligers van onze
club naar de thuiswedstrijden van Sc Heerenveen. Momenteel loopt
ook de sponsorloop actie waarbij wij als Kompenijsters door onze
jeugdleden als sponsor zullen worden benaderd. De sponsorloop is
voor de jeugd t/m de JO11 en is op woensdag 1 april a.s. Deze
jaarlijkse sponsorloop is in en rondom het Abe Lenstra stadion.
Hoewel de prestaties van Sc Heerenveen de laatste weken wat
tegenvallen proberen we op zaterdag 21 maart a.s. en zondag 3 mei
a.s. met een bus vol spelers, vrijwilligers en supporters van T.F.S. naar de
thuiswedstrijd van Sc Heerenveen tegen resp. RKC en PSV te gaan.
Een avondje, c.q. middagje gezellig uit met zijn allen met na afloop
een gezellige nazit in café Aans. Dit alles voor 15 euro per persoon.
Wil je met ons mee in de bus dan graag opgeven bij Pieter Postma,
tel. 06-22805296.
Tot slot nog even iets over de veranderingen op ons sportcomplex.
In de afgelopen periode zijn er door onze vrijwilligers Frits van der Meer,
Jacob van der Meulen, Tim Nijmeijer en Aaron van der Heide
meerdere nieuwe reclameborden rond ons hoofdveld opgehangen.
Ook zijn er doeken en borden verplaats, m.a.w. het aanzicht is met

dank aan de vele sponsoren meer dan moeite waard. Zij denken aan
ons, hopelijk wij ook aan hun! Verder was op dinsdag 25 februari jl. het
eerste gesprek met de gemeente over de aanleg van ons
gezamenlijke kunstgrasveld. De gemeente wil deze zomer al beginnen
met de aanleg. Namens de v.v. T.F.S. zitten Frits van der Meer en Robin
van Es in de kunstgrascommissie. Wat betreft de nieuwbouw hopen
we dat ondanks de gemeentelijke perikelen de eerste schop eind dit
jaar in de grond kan. Mede door de huidige lekkage in ons bestaande
clubgebouw hebben ook wij baat bij een zo snel mogelijke realisatie
van het nieuwe complex.
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 kunt u terecht op
onze website: www.vv-tfs.nl
Pieter Postma (voorzitter v.v. T.F.S.)

Wielercomité Drachtstercompagnie
_____________________________________________
ATB-toertocht
Op zondag 5 april a.s. organiseren we als wielercomité in ruste voor
de 8ste keer op rij een ATB-toertocht over ca. 35 km. Vorig jaar, bij de
7de editie hadden we maar liefst 24 deelnemers. Dit onder
schitterende omstandigheden. Het gezamenlijk vertrek is ook dit jaar
weer om 14.30 uur vanuit café Aans. Zowel dames als heren zijn van
harte welkom. De inschrijving start om 14.00 uur en de inleg is drie
euro. Na afloop is er voor de deelnemers een kop soep en een
broodje, aangeboden door café Aans.

Healthy Aging Tour
Smallingerland draagt in 2020 de titel
European City of Sport. Hiermee staat
sport en bewegen een jaar lang in de
schijnwerpers en wordt de verbindende
kracht van sport ingezet. European City
of Sport is een netwerk dat samenwerkt aan een gezondere
maatschappij. In het kader daarvan start op woensdag 8 april a.s.
de 1e etappe van de Healthy Aging Tour in Drachten waarbij de
wereldtop van het vrouwenwielrennen door alle dorpen van
Smallingerland fietst.
De start en finish van deze 1ste etappe is op de Gauke Boelenstraat in
Drachten. De start is om 12.00 uur. Daarna komen de wielrensters,
incl. de vele motoren en volgwagens, als eerste via de Knobben en
de Feart richting de Kompenije. Via de Tsjerkebuorren en de
Smidswei gaan de rensters vervolgens richting Houtigehage. Voor
verdere info betreffende dit meerdaagse wielergebeuren kijk op de
website van de Healthy Aging Tour.
Pieter Postma

De actuele ‘Wist u…DAT’jes” van Cafe Aans.
....wij maandelijks een zaterdagmiddagborrel
organiseren. Dat er dan naast het gewone
assortiment ook verschillende speciaal biertjes
op de kaart staan. En dat wij zorgen voor de
hapjes tussendoor.
.... het idee van de maandelijkse borrel min of
meer is ontstaan door enkele dorpsgenoten, welke graag met
vrienden wilden afspreken maar zonder de drukte eromheen. Geen
gepoets, geen boodschappen halen, geen rommel achteraf. En
komen en gaan wanneer je wilt, kortom ideaal om elkaar te
ontmoeten zonder stress.

.... enkele groepjes hier zelfs een groepsapp voor hebben
aangemaakt om af te spreken.
.... er bij de borrel van januari een muzikant zich spontaan aanbood
om eens met zijn bandleden te komen spelen op een volgende
borrel. En dat wij dat een erg leuk idee vonden!!
.... de volgende zaterdagmiddagborrel voor 11 april op de planning
staat.
.... wij sinds kort een nieuwe site hebben, www.cafeaans.nl
.... er op deze nieuwe site ook diverse arrangementen staan
vermeld. Voor het geven van een feestje, houden van een jubileum,
familiefeest of gewoon om even lekker te genieten van een buffet
met de buurtvereniging of familie.
.... op de nieuwe site ook onze snacklijst staat vermeld, voor de
lekkere trek!
.... eventueel de zaal ook te huur is, eventueel met springkussen.
Vraag naar de mogelijkheden.
.... op de site ook informatie over enkele plaatselijke verenigingen
staat vermeld. Zoals bijv. onze toneelvereniging, biljartvereniging en
de visvereniging.
.... u ons kunt volgen via Facebook en Instagram om op de hoogte
te blijven van de laatste nieuwtjes.
.... er op 3 april een gezellige panterprint-BINGO op de planning
staat. Dat dit niet een standaard bingo is maar extra gezellig wordt
met bingohost Theun Plantinga & DJ Dan Daniels voor de extra
muzikale sfeer.
.... bingo bestaat uit 6 rondes, 1 hoofdprijsronde en 1
poedelprijsronde en dat de bingo binnen 1 week al voor 70%
uitverkocht was. En dat wij hierdoor blij verrast waren!

.... de bingo alleen voor de dames is en dat hierover veel heren
teleurgesteld zijn. Mannen jullie zijn uiteraard welkom aan de bar
.... komen in panterprint-outfit niet verplicht is, maar dat er voor de
leukste creatie wel iets leuks klaar ligt.
....er op zondag 5 april weer een
georganiseerd in samenwerking met TFS.

leuke

MTB-tocht

wordt

.... wij bij terugkomst zorgen voor broodjes en een lekker soepje.
.... het terras binnenkort zal worden verfraaid voor meer ruimte en
gezelligheid.
Wij hopen daarom alvast op een fijn voorjaar, u toch ook?!
Graag ‘oant sjen' by Café Aans!

Fûgelwacht
___________________________________________
Medebewoners bij ons op de boerderij .
Zo lang wij nu hier in Boelenslaan wonen, zitten hier sinds jaar en dag
kerkuilen bij ons op zolder.
Wij vinden dit erg leuk, en
hebben er totaal geen last
van. Soms zitten ze heerlijk te
krijsen in de boom ,vliegen
laag over ons heen, en
duiken op zomeravonden bij
ons voor in het land naar
beneden muizen te vangen.

Op maar een enkel jaar na hebben wij
hier een of meerdere broedsels. Dit
hangt zeer af van de muizen populatie
en weersomstandigheden. We hebben
geen strenge winters meer en dit zorgt
voor genoeg eten voor de uil ,en
kunnen zij hun jongen volop voeren.
Ook nu zit er weer een mooi span op
zolder (zie foto).
Dit wordt altijd uitvoerig gecontroleerd
door onze uilenmannen Arno Paulus en
Joeke Paulusma. Zij zetten zich al jaren vrijwillig in voor de
kerkuilengroep, houden alles netjes bij qua nestregistratie, komen de
jonge uilen ringen, en maken ook de nestkasten schoon indien
noodzakelijk. Zonder dit soort vrijwilligers zouden wij nooit zo goed op
de hoogte zijn geweest van onze uilenpopulatie.

Het gaat goed met de kerkuil. En dat willen we natuurlijk graag zo
houden.
Wij zij in ieder geval blij met onze
medebewoners .
Zij zijn natuurlijk niet de enige vogels
hier om ons heen maar ze zijn wel
speciaal. De natuur is mooi. En heel
erg dicht bij.
Laten we het koesteren en met z,n
allen er voor zorgen dat het zo blijft.
Tjitske de Boer- van der Meer
Fûgelwacht Drachtsterkompenije en omstreken

Jaarlijkse ledenvergadering
Fûgelwacht Drachtstercompagnie eo.
Vrijdag 27 maart om 20.00 uur in ’t Gebouke,
Drachtstercompagnie.
De heer Renze de Jager uit Kollum
zal aan de hand van twee films zijn verhaal doen over
vogels , van tuin- tot weidevogels.
We beginnen de vergadering
met de reguliere vergaderstukken.
Uitnodiging zal per mail naar de leden verzonden worden.
Bestuur Fûgelwacht.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Drachtstercompagnie

_______________________________________
Hierbij nodigen we onze leden uit voor het bijwonen van onze
algemene ledenvergadering op maandag 20 april a.s. De
vergadering is in café Aans en begint om 20.00 uur. Hieronder de
voorlopige agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Ingekomen stukken
Notulen van de ledenvergadering van 2 april 2019
Jaarverslag 2019
Financieel verslag 2019
Verslag van de kascommissie (Liefke de Vries en Bonne
Postma).
7. Benoeming nieuw kascommissielid.
8. Vaststellen prijslijst 2020-2021
9. Mededelingen
10. Bestuursverkiezing:
 Afredend en herkiesbaar: Klaas Weening
 Afredend en herkiesbaar: Lutske Plantenga
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de
vergadering aanmelden bij secretaris Klaas Weening.
11. Pauze
12. Presentatie zomerkleding dragers
13. Presentatie nieuwe website DLE
14. Rondvraag
15. Sluiting
De definitieve agenda is twee weken voor de vergadering 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

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
15 maart

9.30 uur

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

3e lijdenszondag
Kerkdienst

22 maart

9.30 uur

Mevr. R.C. de Vries- Martini,
Drachten

4e

22 maart

19.30 uur

Ds. J. A. v.d. Veen-Bosgra,
Drachten

Gebedsdienst

29 maart

9.30 uur

Anne Willem Hoekstra,
Surhuisterveen

5e

Mw. J. Elzinga – Bakker,
Groningen

6e

Ds. A. E de Jong-Wiersema,
Sneek

Witte
Donderdag

5 april

9 april

9.30 uur

19.30 uur

lijdenszondag
Kerkdienst

lijdenszondag

ferbiningstsjinst
lijdenszondag

Kerkdienst

Heilig
Avondmaal
10 april

19.30 uur

Ds. A. Elverdink, Eastemar

Goede Vrijdag

11 april

19.30 uur

Minke Visser

Stille zaterdag

12 april

9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

1e Paasdag

19 april

9.30 uur

Mw. A. Oppewal, Drachten

Kerkdienst

26 april

9.30 uur

Auke Willem Kampen,
Buitenpost

Ferbiningstsjinst

3 mei

9.30 uur

Drs. T.R.A. Simonides, Birdaard

Fryske tsjinst

10 mei

9.30 uur

Pastor A.I.S. de Vries

Kerkdienst

17 mei

9.30 uur

Ds. P.K. Pit, Drachten

Kerkdienst

