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Grutte Steffen seit :

"Yn ferbân mei it Koronafirus
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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.frl
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/Ouderen
Fin. it Gebouke /Fin. de Barte
it Gebouke/Vrijwilligers
Werkgroepen/ Commissies
Woningbouw/ Energietransitie
Woonwagenkamp/ Jeugd
Bisteparadyske

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:
23 juni:19.00 - 19.30 uur
in it Gebouke
Enquête
De uitkomsten van de enquête zullen wij met u bespreken tijdens de
najaars-ledenvergadering. Het MOS zal dan ook de dorpsanalyse
presenteren.
Midzomerfeest
I.v.m. de onzekere toekomst rondom de coronacrisis en de
intensieve voorbereidingen, hebben wij besloten dit evenement uit
te stellen. Volgend jaar is er weer dorpsfeest.
Zakpaal Imerwyk
Ja, het is waar, hij staat er. Het heeft even geduurd, maar dat had
een reden: vrij baan voor werkverkeer.

Buurtbudget (Speeltoestellen)
Het nieuwe speeltoestel op het sportcomplex is besteld in de kleur
groen, de kleur van TFS. Het oude is reeds verwijderd, dus nu maar
hopen dat het nieuwe niet te lang op zich laat wachten.
Website

Het website-adres van PB is veranderd:
www.drachtstercompagnie.frl
NL doet
Begin maart hebben Roelof Nijboer, Klaas en Johannes het oerwoud
achter it Gebouke aangepakt op initiatief van de HKDK en na
overleg met PB. Bedankt mannen!
Dodenherdenking 2020
Van afstel was geen sprake, maar hoe hou je dan rekening met de
geldende regels i.v.m. het coronavirus? De 4/5 mei-commissie kwam
met 3 alternatieven en koos uiteindelijk voor de variant zoals
beschreven in de flyer: een sobere herdenking door de commissie
namens het dorp.

Commissieleden leggen rozen op de graven van de 6 omgekomen Engelse
vliegers. Anita Nijhuis, Sietse Wijbenga, Rigtje Rozema en Ruurd Verbeek.

Gillie en Gerrit namens de familie Vlietstra, Ageeth de Vries,
Michèl Houwen en Gotse Stienstra bij het gedenkteken van
verzetstrijder Gerrit Vlietstra.

Tamboer Gotse Stienstra
Joop Pietersma speelde het taptoe-signaal.

Foto's: Mindert Kats en Jan Eijer.

Groencommissie
Even een update van onze activiteiten, want als u dacht dat er niks
meer gebeurde, heeft u het mis. In grote lijnen zijn 4 onderdelen
klaar:
 rozentuin bij het café
Onderhoud door Gerrit Pander en Michèl.



parkje rond het kunstwerk



groenstrook it Fallaet

Maaien door gemeente als krokussen afgestorven zijn,
Onderhoud Helianthus.



speeltuintje Trilker
Onderhoud Helianthus.

Nu hebben de volgende 2 onderdelen onze aandacht:
 wandelpad Siktaris Eringawyk/Klamersreed
 wandel-en fietspad Marrewyk
Voor wat betreft het onderhoud het volgende:
Commissieleden en bewoners van Helianthus o.l.v. Cor van Kammen
doen hun best het er keurig uit te laten zien, maar we kunnen nog
wel wat groene vingers gebruiken om eens in de 2 weken wat lichte
werkzaamheden te verrichten. Veel mensen hebben in de enquête
aangegeven wel eens een klus voor
PB
te willen doen.
Wellicht is dit dan iets voor jou. Meld je aan bij Michèl Houwen
(342479).
Wisseling van de wacht
Johan Vlietstra is oud-bestuurslid van Plaatselijk Belang en na zijn
afscheid heeft hij PB vertegenwoordigd in de projectgroep.
Wegens zijn werk kan hij dit meer voor de volle 100% doen.
Bedankt voor je bereidheid en inzet Johan!
Met Sietse Wijbenga hebben wij afgesproken dat hij op elke
bestuursvergadering verslag zal doen van de ontwikkelingen rond
het mfc. Mooi dat je dit wilt doen Sietse!
Attentie voor alleenstaande 70+-ers
Als ik dit schrijf is het bestuur druk bezig met het realiseren van een
attentie voor onze oudere alleenstaande dorpsbewoners die het in
deze tijd extra moeilijk hebben. We wilden hen een hart onder de

riem steken met een plantje en een kaartje waar ze op konden
aaangeven of ze hulp nodig hadden en zo ja, wat voor hulp.
Deze attentie was bedoeld voor alleenstaande 70+-ers. Samen met
de ouderensoos en de diakonie hebben wij een lijst gemaakt van
mensen die in aanmerking kwamen voor een attentie. Dat bleken er
41 te zijn. Ondanks het feit dat wij ons best hebben gedaan, kan het
voorkomen dat wij iemand vergeten zijn. Onze excuses daarvoor!
Zijn wij u vergeten? Meld u aan bij Michèl Houwen (342479), dan
zorgen wij er voor dat u alsnog een plantje krijgt.
Vervanging
In de vorige Barte stond een ingezonden stuk van Anny van der Mei
waarin ze een oproep deed voor een opvolger. Na 25 jaar kleding
en schmink verzorgd te hebben voor Sinterklaas, vindt ze het mooi
geweest. Ook voor de ferklaaikoer zoekt ze een opvolger.
Dit geldt ook voor de Barte. Mocht Michèl er mee willen/moeten
stoppen, dan zou het mooi zijn als er een opvolger kllaar staat die
het kan overnemen.
Plaatselijk Belang doet hierbij een oproep aan alle verenigingen/
instellingen om ervoor te zorgen dat er vervangers klaarstaan, zodat
ze door kunnen gaan met hun activiteiten.
Tot de volgende keer! Michèl Houwen (wnd. voorz.)

Voortgang MFC
_____________________________________________
Misschien zou u verwachten
dat er
in deze tijd geen
voortgang zou zijn in het
proces rond MFC. Ik kan u
verzekeren dat er letterlijk
achter de schermen stug wordt
door gewerkt. Achter de schermen, daarmee bedoel ik dat we als
projectgroep thuis vergaderen via laptop of computer. Dat gaat
best goed. We kunnen de namen van de architect en aannemer
bekend maken: van Manen en Zwart levert de architect en

bouwbedrijf Dijkstra-Draisma is de aannemer. De heer Foppe
Hoekstra is namens van Manen en Zwart de aangewezen architect
voor ons project. Nu deze namen bekend zijn is de architect
voortvarend te werk gegaan en heeft op basis van het Programma
van Eisen tekeningen ontworpen voor gebouw en terrein.
De projectgroep heeft als eerste deze ontwerpen kunnen
beoordelen en daarbij hun bevindingen kenbaar kunnen maken.
Aan de hand hiervan zijn er nieuwe ontwerpen gemaakt en deze zijn
inmiddels gedeeld met de hoofdgebruikers. Op dinsdag 7 april
hebben we een digitaal overleg gehad tussen architect en leden
van Plaatselijk Belang, vertegenwoordigers van voetbal en
vertegenwoordigers van korfbal. Telkens in een blok van een half uur
zijn we bijgepraat door de architect. De opmerkingen uit dit overleg
worden ook weer meegenomen in een nieuwe versie. Met de school
heeft de architect steeds tussentijds overleg. Ik heb de indruk
gekregen uit bovengenoemde inspraakrondes dat de ontwerpen
positief zijn ontvangen. Let wel we spreken nog steeds van een VO,
voorlopig ontwerp. Het geheel ziet er compact uit, dwz geen
verloren vierkante meters en veel mogelijkheden voor wederzijds
gebruik van ruimten zoals de bedoeling is. Vrijdag 18 april heeft de
selectie plaatsgevonden voor een installatie adviseur. Uit drie
gekwalificeerde bedrijven hebben we een voor ons idee goede
keuze kunnen maken. De naam wordt in een later stadium bekend
gemaakt, omdat hier de gemeente het laatste woord heeft.
Overigens gaan de contacten met de gemeente via onze
projectleider Klaas Noordhof ook gewoon door.
Het
stichtingsbestuur
van
“it
Trefpunt”
(kantine
en
ontmoetingsruimte) staat in de startblokken om subsidies aan te
vragen. Pieter Postma heeft een heel mooi “bidbook” gemaakt over
het gehele project. Er moet nog een kleine afronding plaatsvinden
over beheer en exploitatie. Dit bidbook gaan we gebruiken als
motivering van ons MFC project bij het aanvragen van subsidies. We
hebben inmiddels een financieringsopzet gemaakt waar we naar
toe willen werken. De aanvragen moeten voor de zomer hun beslag
krijgen.

Tot slot: het is niet raar wanneer u op de één of andere manier een
mondelinge toelichting wilt over bovenstaande. Sietse Wijbenga en
Pieter Postma zijn voor beantwoording hiertoe altijd bereid.
Wordt vervolgd, namens de 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 Froukje de Jong een vraag aan Gosse de
Boer: " Is er nog toekomst voor de boer? Dit door o.a. de stikstofcrisis".
Hier het antwoord van Gosse:
Is er nog toekomst voor de boer?
Mij is gevraagd om hier een antwoord op te geven naar aanleiding
van o.a. de stikstofcrisis. Zeker is er toekomst voor de boer, de
wereldbevolking groeit nog steeds en de verwachting is dat dat ook
nog wel even door gaat. Al deze mensen zullen ook moeten eten en
dat eten komt simpel gezegd bij de boeren vandaan. Die kun je nog
onderverdelen in akkerbouw, vleesveehouderij en melkveehouderij.
Nu kan ik zeggen mijn verhaaltje is klaar, maar ik denk niet dat dat
de bedoeling is. Dus schrijf ik nog maar even door.
Ik ben dus Gosse de Boer woon op de Goudberch samen met
Marianne en 4 kinderen en we hebben een melkveebedrijf.

Het bedrijf run ik met 2 broers; één van mijn broers zit op een locatie
in Eastermar. Gezamenlijk melken we ongeveer 300 koeien, waarvan
210 hier op de Goudberch. We hebben zo’n 150 stuks jongvee en
zo’n 180 hectare land in gebruik. Het lijkt groot maar er moeten ook
3 gezinnen van leven en dan valt het ook alweer mee.
Boer zijn dat is een passie, het is een heel mooi beroep op bepaalde
dingen na is er geen dag gelijk. Je werkt met dieren, met de natuur,
met machines en je moet ook nog goed kunnen boekhouden. Heel
flexibel moet je zijn want je werkt met levend vee en met de grillen
van het weer; te warm, te nat of te droog.
Maar nu terug naar de vraag.
Zeker is er toekomst voor ons
en dan praat ik nu voor ons
eigen bedrijf. Wij zijn een
extensief bedrijf, dat betekent
dat we ruim in het land zitten
en voor ons bedrijf is er dan
ook
niet
echt
een
stikstofprobleem.
De vergunningen zijn op orde
en we zitten niet met een
halfvolle stal.
Maar goed, er zijn collegaboeren
die
door
omstandigheden
op
een
bepaalde datum te weinig
vee hadden, maar wel gefinancierd waren op meer koeien bv.
omdat ze er een nieuwe stal bij hebben gebouwd.
Dat zal ik in het kort even uitleggen. Eerst hadden we een
melkquotum, zoveel mocht je melken en wilde je meer dan moest je
er rechten bijkopen. Dat kocht je dan van bv. een stoppende boer,
er was nl. een landelijk quotum dus er kwam in principe nooit meer
melk. Het melkquotum ging er een paar jaar geleden af en toen was

er even niets totdat er ineens een fosfaatquotum kwam en daar
hoorde een referentiedatum bij: hoeveel vee je op die datum had
werd je fosfaatquotum.
En dat werd voor sommige boeren een probleem, want net een stal
gebouwd en dan om één of andere reden te weinig vee, maar wel
een financiering voor bv. 100 koeien en je hebt er maar 70 dat wil
dan niet zo goed. En toen kwam daar zomaar ineens de stikstofcrisis
nog bij. Waarbij de landbouw als de grootste vervuiler wordt gezien,
waar ik zelf trouwens, met vele andere boeren mijn twijfels bij heb.
De stikstofkringloop van voedsel produceren is volgens mij een hele
andere dan van de industrie en verkeer en alles wat daar bij hoort
(welvaart van alle mensen). Simpel gezegd: de kringloop van
voedsel is een jaar. Het gras groeit, bindt stikstof uit de lucht, dan
wordt het opgevreten door de koe, de koe poept en geeft melk, de
poep komt weer op het land en er gaat wat stikstof de lucht in maar
komt ook weer op het land. En de mens maakt van de melk
uiteindelijk ook weer stikstof wat weer op het land komt. Maar bij de
kringloop van fossiele brandstoffen wordt de stikstof die duizenden
jaren is opgebouwd in de bodem in 100 jaar de lucht ingeblazen.
Een mooi detail daarbij is dat nu tijdens de coronacrisis in maart, april
satellietfoto’s zijn gemaakt van de luchtkwaliteit. Daarop is te zien
dat de lucht gewoon hartstikke schoon is boven Nederland, juist in
een periode dat de boeren en akkerbouwers massaal hun land aan
het bemesten zijn. Dit is de periode dat de landbouw de meeste
stikstofuitstoot heeft.
Nederland is een klein land met veel inwoners en een goed klimaat,
en logistiek is in Nederland ook alles goed geregeld. In veel landen
wordt het droog door de klimaatsverandering en zijn er veel
gebieden woestijn geworden door het kappen van bossen en de
daar opvolgende erosie zodat de goede grond gewoon is
weggespoeld.
Dus ik geloof zeker dat er toekomst is voor de boer in Nederland. De
ontwikkelingen zullen doorgaan en ook de boeren zullen om het

milieu moeten denken maar daar zijn we ook al druk mee bezig. Als
er maar een eerlijke prijs voor de producten wordt betaald, dan
kunnen ook de boeren doorgaan met innoveren, want let wel, de
melkprijs die de boeren ontvangen is eigenlijk in 30 jaar niet omhoog
gegaan, maar de kosten wel, daarom zijn er bijna ook geen
bedrijven meer met 20 koeien.
Alle boeren biologisch is geen optie, want daarvoor is er gewoon te
weinig land en biologische producten zijn niet voor iedereen
betaalbaar. Maar wil je boer blijven dan moet je het vak vooral mooi
vinden, een positieve instelling hebben, er moet wat rendement en
waardering zijn én een opvolger.
Mijn vraag aan Baukje Visser:
Hoe was het om op wereldreis te zijn en dan naar huis moeten komen door
de corona? Kun je ons daar iets over vertellen? En hoe beleef je het, nu je
ook als jongere nergens heen kunt?
Groeten Gosse.

Ingezonden
_____________________________________________
Ingezo
Dit artikel (en er volgen er nog 3) is nden
van de hand
van schrijver Douwe de Graaf. Zijn ouders komen
uit Drachtstercompagnie.

‘t Ferfolch
fân
de
Waarom heet Goudberch Goudberch.
earrebarr
De Goudberch is een zijwege van de
Folgeralaan
tussen
Drachten
en
Drachstercompganie.
Aan de Goudberch staan vier boerderijen en op de hoek met de
Folgeralaan een woonhuis.

We concentreren ons op de oudste boerderij De Goudberch 2
waarvan het kadaster aangeeft dat deze
in 1740 is gebouwd ten noorden van de
Ymerwyk. Toen was het daar de enige
boerderij. Hier ligt zeer waarschijnlijk,
hoewel niet voor honderd procent zeker,
de oorsprong van de naam Goudberch.

We gaan terug naar het begin
van de zeventiende eeuw. Kort
voor 1640 liet Sybe Hedmans hier
een boerderij bouwen.
Het gebied viel toen onder het
veengebied van de Rottevalster
Compagnie der Folgeravenen.
De boerderij werd gebouwd op
een heuvel in het hoogveen, op
de hoogtekaart wordt nu een
hoogte van +2 mtr. NAP aangegeven, in het direct omliggend
gebied is het 0 mtr. NAP.
Dit verklaart de naam BERCH.
Tussen 1677 en 1686 wordt de boerderij gekocht door Claes Jans
Faber. Vermoedelijk is hij de oorzaak dat ‘GOUD’ aan -berch- werd
toegevoegd.
Wie was Claes Jans Faber?
Claes Faber werd in Leeuwarden rond 1650 uit een rijke familie
geboren. Hij was eerst chirurgijn in Hardegarijp en heeft zich kort voor
1677 in Drachten gevestigd waar hij een grote brouwerij stichtte.

Hij trouwde in 1677 met Frouckje Sytzes (ook wel Sixti) Eringa uit de
rijke familie Eringa, boeren en veenlandbezitters. Met Frouckje kreeg
hij twee kinderen. In 1683 overleed Frouckje, hij hertrouwde in
hetzelfde jaar met de rijke boerendochter Mettje Ubles uit
Oostermeer. Met Mettje kreeg hij elf kinderen. Hij woonde met zijn
gezin op de Zuidkade, later in Noorderdragten.
Naast
meesterbrouwer had hij door de jaren heen een aantal belangrijke
functies zoals dorpsrechter, diaken en bijzitter. Naast deze functies
bezat hij veel
onroerende goederen, zoals twee boerderijen,
landerijen en veel veengronden in de Folgeravenen.
Vooral deze veengronden waren veel waard. Een voorbeeld: hij
mocht van zijn vrouw Mettje geen venen aan de Pieterswijk kopen,
zij dacht eraan te verliezen. Een paar jaar later werd het voor het 20voudige verkocht.
Kortom: een zeer vermogend man, één van de rijksten van
Noorderdragten. Ligt hier het GOUD in de naam Goudberch? Om
zijn naam Claes meer cachet te geven en om zijn rijkdom te duiden
liet hij zich Nicolaus noemen.
Rond 1730 ging de boerderij over naar zijn zoon Uble Faber en zijn
schoonzoon Roel Aebes die met Maaike Faber getrouwd was.
De zonen Johannes en Binne Faber namen de brouwerij van hun
vader over.
Rond 1720 was de pachter, de meyer, Cornelis Lowijses. Hij was ook
zeer welgesteld.
Toen in 1743 de Grote Kerk aan de Zuidkade gebouwd werd, schonk
Cornelis Lowijs een grote som geld voor de bouw van de kerk. Ook
schonk hij tezamen met de mede-eigenaar Pope Jans, de grond
waarop de kerk en het voorplein gebouwd werd. Zijn naam staat op
een plaquette in de kerk. Verder bezat hij boerderijen,
landbouwgronden en veel veengronden. Daarnaast was hij
dorpsrechter en ontvanger van de belastingen. Cornelis Lowijses is
nooit eigenaar van de boerderij geweest, wel heeft hij er korte tijd
gewoond. Eigenaar toen was Claes Faber of diens zoon Uble. De
boerderij aan de Ymerwyk is vermoedelijk kort voor 1740 afgebroken
of door brand verwoest en door Cornelis Lowijses weer opgebouwd.

Ook hij was dus zeer welgesteld, een tweede reden voor het ‘GOUD’
in de naam Goudberch. Cornelis Lowijses overleed in 1770.
Lowijses was de destijdse schrijfwijze van Louise’s

De boerderij uit 1740 aan de Ymerwyk.
Rond 1780 kocht Jitze Jeens (de Boer) de boerderij. Diens zoon Jille
Jitzes (1791-1852) beleefde een tamelijk hachelijk avontuur. Hij werd
in 1812 ingeloot in het leger van Napoleon die al op de terugtocht
was uit Rusland. Hij melde zich op 8 november 1812 in Leeuwarden
voor de lange reis naar Cherbourg in Frankrijk. Deze reis verliep erg
moeilijk. Ook in Cherbourg heeft hij het zwaar. Hij besluit te
deserteren en naar de Goudberch terug te keren. Hij vertrekt uit
Cherbourg in november 1813. Na veel hachelijke avonturen komt hij
op 16 april 1814 op de Goudberch aan.
Het hele verhaal is te lezen in ons tijdschrift Smelne's Erfskip, nummer
32 van oktober 2013.
Nazaten van Jille Jitzes, de familie Bijma,
boerderij uit 1740.

wonen nu nog op de

Turftraperke
__________________________________________________
Op 18 april is mijn lieve zuster
Geeske
op 86 jarige leeftijd overleden.
Ik zal haar missen.
Sieger Brouwer

Ingezonden
_____________________________________________
Ingezo
Opbrengst collecte Dorcas
nden
Van 24 t/m 29 februari is in Drachtstercompagnie gecollecteerd voor
projecten in Ethiopië. Omdat het werkloosheidspercentage in
‘t Ferfolch
Ethiopië hoog is, leeft een grote groep mensen in armoede.
In de
fân
sloppenwijken van grote steden investeren we in de toekomst de
van
earrebarrhoe
kansarme kinderen en jongeren, en leren we gemeenschappen
zij beter voor zichzelf en hun naasten kunnen zorgen.
e
De opbrengst van de collecte in Drachtstercompagnie was € 471,72.
Langs deze weg wil Dorcas alle collectanten en gevers hartelijk
bedanken!
Wilt u meer weten over de werkwijze
en/of andere projecten van Dorcas?
Kijk op onze website www.dorcas.nl of
neem telefonisch contact op via
0228-595900.

Ingezonden
_____________________________________________
Ingezo
OPROEP
nden
In 1945, zo tussen februari en juli, verbleven in Drachtstercompagnie
en omgeving enkele tientallen evacués uit de provincie Limburg en
‘t Ferfolch
met name uit Roermond. Het is een vrij onbekende geschiedenis en
fân
de
ik ben bezig met het schrijven van een artikel daarover. Daarom wil
earrebarr
ik graag in contact komen met mensen die er meer van weten of
e
die het misschien wel zelf hebben meegemaakt. Bij wie waren die
evacués ondergebracht en zijn er misschien nog contacten met hen
of hun nabestaanden? Kortom, alle informatie is zeer welkom!
Ruurd Verbeek, Tel. 0512 341139, E-mail: r.verbeek01@hetnet.nl

Ingezonden
_____________________________________________
Ingezo
Groentepakketten van
nden
Biodynamische Tuinderij ‘Het Midden’
Vers en lokaal eten is toch het lekkerst – zeker in‘t Ferfolch
deze tijd!
fân
deen
Dit seizoen bieden wij, biodynamische boerderij ‘De Kompenije’/ zorgboerderij
tuinderij ‘Het Midden’, weer een ‘zelfoogstpakket’ en een ‘kant-en-klaarpakket’
earrebarr
aan. Laat je verrassen door de groentes en producten van de boerderij.
e

Lokale biologische producten
Dit jaar worden er vanaf eind mei weer groentepakketten aangeboden.
Er zijn de volgende mogelijkheden:
- Kant-en-klaarpakket groot of klein (groente of groente en zuivel)
- Zelfoogstpakket groot of klein (groente)
- Zelfoogstpakket groot of klein (groente en zuivel)
- Losse verkoop is ook mogelijk

De pakketten kunnen wekelijks of tweewekelijks zelf worden geoogst of
opgehaald worden in onze boerderijwinkel, op woensdag- of donderdagmiddag.
Hiervoor neemt u een abonnement voor het oogstseizoen.
De boerderijwinkel is het hele jaar door op woensdagmiddag geopend (13.30 17.00) voor zuivelproducten. Vanaf 4 juni komen hier groentes en boeketten bij
en zijn wij ook elke donderdagmiddag open (13.30 - 17.00).

Zin om mee te werken?
Vindt u het ook leuk om in het tuinseizoen samen met andere vrijwilligers in de
tuin te werken? Dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse vrijwilligersdag.
Zodra dit weer mogelijk is (als de maatregelen rondom de corona-crisis het
toelaten) is dit op woensdag van 9.00 tot 12.30 of van 9.00 tot 16.00. Voor wie
de hele dag komt helpen, staat er tussen de middag een lekkere biologische lunch
klaar.

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

Fallaetswei 30
9222 NM Drachstercompagnie

Ingezonden
In 2021 is het weer zo
Drachtstercompagnie!

Ingezo
ver,
Dorpsfeest
nden

Ook deze keer zijn wij op zoek naar
‘t Ferfolch
mensen die het leuk vinden om deel te nemen aan ‘BRYK’. Vind je
fân
de
het leuk om het podium te betreden en het publiek te entertainen?
earrebarr
Geef je dan op!
e
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar Annemiek van der
Meulen of Jeannette Nijmeijer.
E-mailadres: meulenannemiek@hotmail.com & l.nijmeijer1@chello.nl

Recept
PINDASAUS
Recept van...
Dyke Dijkstra
Door het mooie weer, lokt de barbecue… en daar hoort natuurlijk
pindasaus bij.
De lekkerste is zelfgemaakt! En is eigenlijk niet ingewikkeld, alleen
wat snijwerk en: blijven roeren!
Hoe ik aan het recept kom weet ik niet meer, ik maak het al jaren en
ook binnen de familie gebruiken we het allemaal.
Het fijne is dat het ook voor mensen met glutenallergie en/of
melkeiwitallergie geschikt is.

Ik maak altijd een grote pan vol, de rest doe ik in bakjes in de vriezer.
Wat heb je nodig;
1 pot pindakaas
2 dikke uien
2 fikse tenen knoflook
½ borrelglaasje gembersiroop,
(heb je dat niet dan keukenstroop)
3 theelepels sambal
1 volle eetlepel bruine basterdsuiker
1 theelepeltje zout
1 vol borrelglas zoute ketjap
½ borrelglas zoete ketjap
water en olijfolie
Bereiding:
Snij de uien in dunne ringen en bak ze zacht in een scheutje olie tot
ze glazig zijn. De knoflook uitpersen en de laatste 5 minuutjes erbij.
Leeg de pot pindakaas in een kookpan, voeg er water bij: 2 keer de
lege pot vullen is meestal wel genoeg, nu zachtjes verwarmen. Blijf
goed roeren want het brandt gemakkelijk aan! Intussen de uien erbij
en dan ook alle ingrediënten toevoegen.
Zachtjes kan het ondertussen pruttelen en je hele huis gaat heerlijk
ruiken! Na ongeveer een kwartiertje proeven! Let daarbij ook goed
op de nasmaak.Het is gemakkelijk nog iets aan te passen: ketjap,
suiker, sambal erbij? Ga je gang.
Meestal eten we dit met” Vleesjes”
Daarvoor marineer ik vlees een dag van tevoren. Je kunt hier allerlei
soorten vlees voor gebruiken, meestal gebruik ik hamlappen.
Voor de marinade: ( twee personen vlees)
¼ citroen, twee lepels bruine basterdsuiker, scheutje zoete ketjap en
1 teen knoflook, theelepeltje zout en theelepel sambal.

Snij het vlees in blokjes, ingrediënten erbij, en afgedekt in de koelkast
zetten.
Volgende dag: vlees door het vergiet, bewaar de marinade voor de
jus, dep het vlees goed droog. Olie in de wok en op een hoog vuur
even snel bruin bakken. Dan de rest van de marinade erbij en klaar.

van de redactie
____________________________________________
Om te voorkomen dat dorpsgenoten voor de 2e keer gekozen
worden voor "Ik geef het woord aan..." hier de lijst met
personen die aan de beurt zijn geweest in chronologische
volgorde:
Henk de Vries - Marcel vd Meulen - Riemer Riemersma - Barrie de
Wagt - Nieske Ketelaar - Jurjen Visser - Marcel Briggen - Henk de
Jong - Kees Koning - Bettie Bouwer - Wiebe vd Bosch - Chris/Griet
Bosma - Gauke/Anny vd Mei - Michel Houwen - Wilt Kooistra Marscha Booman - Maria Bruggeman - Sybren Hartmans - Jonas vd
Vlugt - Noralie Brandsma - Winand de Vries - Christine Bosma - Jorrit
Visser - Rienk Jan Bron - Jantsje Veenstra - Pieter Postma - Annie van
Joekie - Ingrid Buursma - Froukje de Jong - Gosse de Boer

Simmerdeis Theater- en Muziekfestival afgelast
in verband met Corona
Vanwege de op 21 april afgekondigde
maatregelen door het kabinet, waaronder het
verbod op evenementen tot en met 1 september
2020, gaat Simmerdeis Theater- en Muziekfestival
dit jaar niet door.

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:

Smallingerland Festival.
naar info@brassbandhalleluja.nl
Nog net voordat we helaas de Mail
muziekrepetities
moesten stopzetten
deden we mee aan het Smallingerland
Festival dat deze keer in
Site:www.brassbandhalleluja.nl
Rottevalle werd gehouden. We kregen van de jury over het
Volg ons op twitter @BBhalleluja
algemeen een heel positieve beoordeling. Speciaal werd in het
juryrapport nog genoemd onzeOfjonge
slagwerker
Mart Geerligs, die
bel 06-13
67 54 99
voor de eerste keer meedeed. En hij deed het ook prima.
Schoolproject.

Op 28 februari zijn we weer gestart met het Muziekproject op De
Frissel. Het was de bedoeling dat groep 6 weer 5 keer een muziekles
kreeg en die lessen daarna op 3 april af zou sluiten met een klein
concert.

We hebben 3 keer les kunnen geven maar daarna moest de school
helaas sluiten en konden we met dit project ook niet verder. Maar
mogelijk kunnen we het in de toekomst nog afmaken. Op de foto
ziet u hoe enthousiast de leerlingen waren. Ook het bekende marsje
door de school kon gelukkig nog worden gehouden. En doordat de
leerlingen voldoende afstand hielden raakte er ook niemand een
tand kwijt.
Maar leerlingen van groep 6, als jullie het leuk hebben gevonden om
even op een muziekinstrument te spelen dan kan dat natuurlijk nog
steeds. Mocht je zin hebben om er verder mee te gaan dan kun je
contact met mij (Wander Hoen) opnemen, dan regel ik het
(wanderhoen@outlook.com of 06 53 24 01 92).
Meester Johannes Reijenga geeft nu in deze periode ook digitaal les.
En ouders, ik wil graag met u doornemen wat de muzieklessen gaan
kosten en welke subsidie-mogelijkheden er daar voor zijn.
Artistieke kwaliteiten.
Nu we geen repetities hebben worden we natuurlijk wel geacht thuis
te oefenen. Van onze dirigent ontvangen we wekelijks instructies
daarvoor. Maar ook een behoorlijk aantal muzikanten is via de
groeps-app zeer creatief bezig. Het begon met Ans, Renze en
Mirjam die een stukje van hetzelfde Kerstlied speelden. Gosse won
nog een prijs met het voorspellen van een lied dat gespeeld zou
worden door onze dirigent, maar hij startte wel te vroeg, dus mogelijk
volgt nog een diskwalificatie. Rik bespeelde maar liefst 4
instrumenten, Renze, Minke en Rik (2x) lieten zich horen, Gosse
ontroerde ons met zijn spel op de mondharmonica, Wieke en Marije
voerden een prachtige sister-act op, Alex en Mart lieten zich op het
slagwerk horen en Sietse op de trekker-claxon, Ans pakte na jaren
haar gitaar er weer bij, Leffrie speelde met zijn drieling-broers,
waarbij het opviel dat ze alle 3 hetzelfde behang en hetzelfde
schilderijtje aan de muur hadden en zo konden we van elkaar
genieten. Wellicht komen al die artistieke uitingen nog eens op onze
website.

Voetbalvereniging
____________________________________________________________
De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de huidige
voetbalcompetitie tussentijds is beëindigd en dat het sportcomplex
sinds 14 maart jl. tot nader bericht door de gemeente gesloten is.
Niemand had ooit gedacht dat ons, dit in tijden waar in principe alles
mogelijk was, nog eens zou overkomen. Weg de sociale contacten
rondom het veld en de bar, weg de gezellige feestjes in ons
clubhuis….
De vraag op dit moment is wanneer we weer als vanouds kunnen
gaan voetballen. Sommige deskundigen denken dat dit pas in 2021
weer mogelijk is. Voorlopig zal het wellicht moeilijk voetballen zijn in
een 1,5 meter maatschappij. Voor wat betreft de jeugd t/m 12 jaar zijn
de mogelijkheden om te sporten onlangs gelukkig ietsjes verruimd,
maar voor de rest is het in een contactsport als de onze nog praktisch
onuitvoerbaar. Ook binnen de v.v. T.F.S. proberen we na de
meivakantie de jeugdtrainingen weer op te pakken. Dit alles onder
strenge regels waarbij bijvoorbeeld groepsvorming op het
sportcomplex niet is toegestaan. Uiteraard blijft de gezondheid van
onze spelers, trainers, vrijwilligers en ouders voorop staan en is het
sporten slechts bijzaak. Hierbij dan ook het verzoek zich aan de
voorgeschreven regels te houden.
De coronacrisis heeft uiteraard ook voor de v.v. T.F.S. de nodige
financiële consequenties. Nu ons clubhuis gesloten is missen we t.o.v.
van vorig jaar 40 % van onze omzet. Na de contributies zijn de kantine
inkomsten voor ons als vereniging de grootste bron van inkomsten,
m.a.w. voor wat betreft de toekomst zullen we op zoek moeten naar
alternatieven. Gelukkig staan we in dit alles niet alleen en worden we
vanuit o.a. de KNVB en het Sportbedrijf van de nodige adviezen
voorzien. Ook zijn er diverse mogelijkheden m.b.t. financiële
compensatie. Zo komen wij als voetbalvereniging in aanmerking voor
de
vanuit
het
Rijk
beschikbaar
gestelde
4.000
euro
onkostenvergoeding.

Voorlopig richten we ons als voetbalvereniging op 1 september a.s.,
de dag waarop we misschien weer in groepsverband mogen gaan
voetballen. Hoe dit alles eruit komt te zien is zoals al eerder
aangegeven nog een groot vraagteken. Desondanks is en blijft onze
sponsorcommissie actief bezig. Bij de herstart van het
voetbalgebeuren zal ons sportcomplex er dan ook perfect bijliggen.
Onder leiding van bestuurslid Frits van der Meer wordt momenteel met
behulp van vrijwilligers in klein groepsverband het hoofdveld langs alle
zijden van reclameborden voorzien. Ook het scorebord en de dug
outs worden aangepakt. Via deze weg wil ik al deze vrijwilligers en
sponsoren bedanken voor het steunen van onze club in tijden van
crisis. Alleen jammer dat we het nu niet kunnen zien….

Als voetbalvereniging ben je op zoek naar alternatieven: wat te doen
voor onze leden in crisistijd. Contacten leggen via sociaal media is
momenteel eigenlijk het enige wat we kunnen doen. Daarom zijn Frits
en Linda van der Meer onlangs gestart met het wekelijks interviewen
van een van onze sponsoren en vrijwilligers. De interviews zijn o.a. terug
te vinden op onze fraaie website. Andere ideeën zijn van harte
welkom.
Tot slot maar niet minder belangrijk voor de toekomst iets over de
huidige nieuwbouwplannen. Ondanks de coronaperikelen wordt er
deze maand gestart met de aanleg van het kunstgrasveld op het
huidige korfbalveld. Ook de bouw van het nieuwe MFC ligt op
schema. Wellicht kunnen we nog dit najaar met de bouw beginnen.

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.)

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

Ingebrachte goederen:
Deze klok is ingebracht door
Griet Veenstra-Van Eik

Fûgelwacht
___________________________________________
Bijzondere waarnemingen.
In dit stukje wil ik u deelgenoot maken van waarnemingen die
mensen op hun eigen manier doen. Heel vaak kun je vanuit je tuin
opvallende dingen zien betreffende vogels. Hoe meer je er mee
bezig gaat hoe meer je leert zien. En daardoor wordt het steeds
interessanter. Een simpele verrekijker is in dit verband wel handig. Nu
is het zo dat de meeste waarnemingen die ik hier opnoem in de
omgeving van Drachtstercompagnie zijn gedaan. Dat neemt niet
weg dat het net zo goed in Rottevalle had kunnen zijn want de
vogels zijn hetzelfde. Overigens is het helemaal niet raar om
bijzondere waarnemingen aan onze fûgelwacht door te sturen. Altijd
leuk om te zien en om te delen. NB. Met name in deze coronatijd
ontdekken steeds meer mensen de vogels. Je hoort ze meer en dan
zie je ze misschien ook nog. Op google vul je de naam van de vogel
in, dan naar afbeeldingen, krijg je een goed beeld van de vogel.
o
Een uilensoort die dikwijls gespot wordt is de ransuil (hoarnûle).
Gezien in de tuin bij Henk Bijma en David Hoekstra.
o
Twee grutto’s (skries) en een broedsje, nestje van de kievit
met vier eieren. In het land bij Gosse de Boer. Gespot door Ryco
Paulus. Deze grutto’s zijn de enige twee in de regio
Drachtstercompagnie.
o
Een wilde eend met eieren in een geknotte wilg bij Tjitske de
Boer.
o
Waterhoentje (reidhintsje) op nest in de wyk en torenvalken
(wikel) in de kast bij Sietse Wijbenga
David Hoekstra, een fervent vogelspotter,
waarnemingen dat ik er een selectie van beschrijf.

stuurt

zoveel

o
Zeearend
(see-earn)
“Vliegende deur”. Overwintert in
ons land en maakt jacht op
overwinterende ganzen. Enkele
broedgevallen in de Biesbosch
en Zuidlaardermeer.
o
Zwarte kraai (swarte krie)
met afwijkende kleur, in de
buurt van de Folgesterloane.
o
Smelleken,
net
als
sperwer een kleine jager op zangvogels. Meestal doortrekkende
vogel en soms overwinterend. Gespot langs Folgersterlaan.
o
o
o
o

IJsvogel (Iisfûgel) bij Imerwyk.
Regenwulp (Wylp) overtrekkend.
Groene specht (griene spjocht)
Bruine kiekendief (brune hoanskrobber)

Dit is slechts een greep uit de tientallen waarnemingen die David,
dikwijls samen met zijn zoon doet. En verreweg de meeste
waarnemingen vanuit de tuin.
U heeft ze vast al wel gezien, de zwaluw is weer terug. Hou ze in de
gaten, we zijn bij de komende telling benieuwd hoe het ze vergaat.
U begrijpt dat de ledenvergadering van maart geen doorgaan
heeft kunnen vinden. Hoe we hier verder mee omgaan daarover zal
het bestuur zich beraden.
Als plaatselijke fûgelwacht staan wij bekend als de wacht met de
meeste nestkastjes in Friesland. Dat houdt wel in dat er veel werk is
aan monitoring: schoonmaken, twee keer per jaar tellen, weer
schoonmaken en onderhoud. Wat dat betreft worden wij heel blij
wanneer een lid van onze fûgelwacht zich zou aanbieden om ons
daarbij te assisteren. Tot slot wordt het opsturen van uw, jouw
bijzondere waarneming erg op prijs gesteld. (zie mail)
Namens fûgelwacht Kompenije en omstreken (Rottevalle),
Sietse Wijbenga; sswijbenga@live.nl

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’

______________________________________________
Op 20 april jl. hadden we als uitvaartvereniging onze algemene
ledenvergadering gepland. Door het coronagebeuren hebben we
deze bijeenkomst noodgedwongen uit moeten stellen. Hopelijk
kunnen we na de zomervakantie weer in groepsverband bijeen
komen en een nieuwe datum prikken voor onze jaarlijkse
ledenvergadering in café Aans. Dit alles in de 1,5 meter
maatschappij anno 2020.
Tijdens de algemene ledenvergadering hadden we de nieuwe
website willen presenteren. De site www.dledrachtstercompagnie.nl
is onlangs verrijkt met o.a. een aantal mooie foto’s van ons kerkhof
en zeker de moeite waard om eens naar te kijken. Heeft u vragen of
suggesties m.b.t. onze website dan kunt u via de website contact
met ons opnemen. Uiteraard mag je ook even rechtstreeks contact
met een van de bestuursleden opnemen. De bouwer van de nieuwe
website is Jaap Veenstra. Hiervoor onze dank!

Nadere info 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

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

