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"Riemer is er út: 

19 wennings yn plan súd!" 
 

In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór:  27 december 

     

 

    

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

Grutte Steffen seit : 
   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 
 
 

Wanneer? Wat? Wie? 

20 november 

20.30 uur 

Algemene 

ledenvergadering 

vv. TFS 

21 november 

17.00 uur  

Nije Kompe 

Uit eten i.v.m. ons 65-jarig 

jubileum 

CPD 

22 november 

20.00 uur 

Klaverjassen  

in het clubhuis 

vv.TFS 

23 november 

20.00 uur 

Kroegconcert  

in café Aans 

Brassband ,jeugd, 

sjongers Petra +Marjan 

en gitarist Jan Arend 

23 november 

13.00 uur 

Intocht Sinterklaas  

en zijn Pieten 

JAC 

28 november Toneelvoorstelling 

Lawrence of Arabia 

De Lawei 

6 december 

20.00 uur 

Klaverjassen  

in het clubhuis 

vv TFS 

10 december 

20.00 uur 

Ledenvergadering IJsclub 

in café Aans  

IJsclub 

Dr. Compagnie 

11 december  Reünie 

It Gebouke 

Vrouwen van Nu 

12/13/14  

december 

Krystmerk  

(meer info in deze Barte) 

St.Oudheidskamer 

12 december 

12.50 uur 

Vertrek naar 

“Wintermiddag” Drachten 

Ouderensoos 

13 december Vrijwilligersbijeenkomst 

uitvaartvereniging 

Uitvaartver,         

De Laatste Eer. 

17 december Kerstliturgie CPB 

20 december Zaalvoetbal toernooi 

Heren TFS 1 

vv TFS 

23 december Zaalvoetbaltoernooi sen. 

vv TFS 

Sporthal 

Houtigehage 

28 december Disco JAC 

31 december 

vanaf  13.30 uur 

Carbidschieten, oliebollen  

en zaalvoetbal jeugd 

Vv TFS 



4 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie vv en kv TFS 

9 januari 

10.30 uur 

Nieuwjaarsreceptie met 

warme maaltijd(Nije Kompe) 

Ouderensoos 

10 januari 

20.00 uur 

Klaverjassen  

in het clubhuis 

vv TFS 

16 januari 

19.30 uur 

Gerben en Jing Land, 

Theeschenkerij(Boelenslaan) 

CPB 

 

 

 Verschijningsdata De Barte: 
 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

155 januari 2020 27 december  17 januari 

156 maart 2020  21 februari 13 maart 

157 mei 2020 24 april 15 mei 

158 september 2020 28 augustus 18 september 

159 november 2020 23 oktober 13 november 

 

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: € 40   1

/3  pagina: €   50 
½ pagina: € 75             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 
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Plaatselijk Belang 
 

 

  Functie      Verantwoordelijkheden  

Michèl Voorzitter (waarn.)    MFC/ Verenigingen 

Iepie  1e Secretaris    AED 

Rigtje  penningmeester   Fin. it Gebouke /Fin. de Barte 

Sjoerdtje 2e voorzitter    it Gebouke/ Vrijwilligers 

       Werkgroepen/ Commissies 

Seppie 2e secretaris    Woningbouw/ Energietransitie 

Chris  lid     Woonwagenkamp/ Jeugd 

       Bisteparadyske  

 

Johan Vlietstra is officieel afgetreden, maar blijft nog wel aan het 

bestuur verbonden als lid van de werkgroep MFC. 

Spreekuur 

Heeft u een vraag, een klacht of een goed idee? Laat het ons 

weten en maak gebruik van het spreekuur, voorafgaand aan de 

bestuursvergadering, waar uw inbreng meteen besproken zal 

worden. 

           Eerstvolgende spreekuur:       

       3 december:19.00 - 19.30 uur 

                  in it Gebouke 
 

 

AED 

Het AED apparaat is verplaatst en hangt per 28 september aan de 

muur bij de theeschenkerij, Tsjerkebuorren 5,    

Drachtstercompagnie.     (Rechterzijmuur onder het afdakje). Wij 

bedanken Kerstin, Johan en Mindert  voor hun bereidwilligheid. 

 

Informatiebord 

Het infobord is opgeknapt, aangezien het raam er niet meer uitzag 

en de achterwand begon te roesten. Beide zijn vervangen.  

Bedankt voor de hulp mannen! 



Midzomerfeest 

PB heeft een nieuwe werkgroep opgericht: Kompakt (Kompenijster 

Aktiviteiten) bestaande uit 2 leden van het bestuur van PB en de 

voormalige werkgroep ‘De Trije fan ‘e Kompenije’. De werkgroep 

gaat een feest organiseren voor en door het hele dorp op 20 juni 

2020: het midzomerfeest en wordt gehouden tussen 2 dorpsfeesten 

in. Het programma is in grote lijnen klaar en het wordt geweldig! 

We zullen de komende tijd een beroep gaan doen op 

verschillende verenigingen om een deel van de organisatie op zich 

te nemen. Houd 20 juni 2020 vrij en doe mee! 

Gemeentegids                                                                                        

Er zijn nog veel gemeentegidsen over. Op 1 december gaan ze 

terug naar de gemeente. Belangstelling? It Heechfean 12. 

  

Outdoor Fitness 

Het plan van het plaatsen van een aantal  fitnesstoestellen bij het 

MFC, heeft PB besproken met leden van de projectgroep en deze 

gaf ons groen licht. We houden u op de hoogte. 

   

Enquête                                                                                                                     

Het bestuur heeft de enquête  opgesteld en zal met de Barte van 

januari verspreid worden. We vragen u nogmaals vriendelijk deze in 

te vullen en weer in te leveren, zodat PB weet wat er bij u leeft!                                                                                              

 

Right to Challenge                   

Namens PB zijn Rigtje en Michèl bij Sietze van der Weij geweest voor 

verdere informatie en zullen u binnenkort e.e.a. verduidelijken, 

want wij zien kansen voor ons dorp! 

 

Smidswei 

PB heeft weer een gesprek met de gemeente 

gehad over het resultaat van de monitoring: er 

wordt gemiddeld te hard gereden door auto's, in 

het bijzonder door bestelbusjes. Binnenkort zal PB, 

de gemeente, de wijkagent en enkele bewoners 

om de tafel gaan om een ludieke actie te 

organiseren, waarbij schoolkinderen de 

automobilisten die zich keurig aan de snelheid houden, 'belonen'. 



Mogelijk wordt er een bord geplaatst met de tekst: 'Let op situatie 

veranderd' en zal er wellicht een smiley komen te staan. Allemaal 

leuk en aardig natuurlijk, maar het komt neer op de mentaliteit van 

de bestuurder! 

 

Platform Duurzaamheid Smallingerland 

Tijdens de bestuursvergadering van 3 december a.s. zal het bestuur 

zich laten informeren over verduurzaming van de gebouwde 

omgeving in dorp of wijk. 

Het gaat om het uitwisselen van kennis, het met elkaar in contact 

brengen van initiatiefnemers (bewoners, PB, bijv.) en 

ondersteunende organisaties, het organiseren van 

voorlichtingsbijeenkomsten etc. 

Een samenwerking tussen initiatiefnemers kan vorm krijgen in een 

Platform Duurzaamheid Smallingerland. Het platform moet vooral 

het proces in de dorpen en wijken ondersteunen om de 

verduurzaming van de gebouwde omgeving op gang te brengen 

en te houden.  

 

Groencommissie 

En plots was de jonge aanplant langs de Feart grotendeels weer 

verdwenen, aangezien de vergunning ontbrak........ De aanplant 

kwam in de plaats voor de essen die verdwenen door de 

essentaksterfte. De met paaltjes aangebrachte elzen staan er 

gelukkig nog. We wachten even af hoe de groei zich ontwikkelt en 

kijken dan verder. Het parkje bij het kunstwerk is ook bijna klaar. In 

het stuk gazon grenzend aan de Smidswei wordt door de 

groencommissie en  schoolkinderen op vrijdag 22 november 

bijenmengsel geplant. De rest blijft gazon en kan dus regelmatiger 

onderhouden worden. 

 

Buurtbudget 

Plaatselijk Belang heeft op verzoek van de sportverenigingen een 

verzoek ingediend voor een nieuw speeltoestel bij de kantine. Dat 

verzoek is gehonoreerd! Binnenkort zullen wij een nieuw en veilig 

speeltoestel gaan uitzoeken en plaatsen en wel zodanig dat het 

verplaatsbaar is na de realisatie van het MFC. Ook het verzoek van 

de Groencommissie voor een bijenmengsel op een deel van het 

gazon bij het kunstwerk is goedgekeurd! 



Binnenkort zullen wij, de groencommissie, samen met de 

bovenbouw van de Frissel, de bollen planten. 

Gezondheid                                                                                            

De gemeente heeft via onze contactpersoon Sietze van der Weij 

laten weten aandacht aan het onderwerp gezondheid (in de 

meest brede zin van het woord) 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) 

Tot de volgende keer! Michèl Houwen (wnd. voorz.) 

 

Voortgang MFC 

____________________________________________ 
 

Allereerst willen we u erop wijzen dat voor actuele informatie u ook 

de website kunt raadplegen. www.drachtstercompagnie.info   De 

website kan een tussentijdse aanvulling zijn op de berichtgeving in 

de Barte. 

 

Stichtingsbestuur. 

Volgens het Convenant 

zijn wij als dorp 

gehouden aan het 

genereren van subsidies 

voor de bouw van het 

MFC. In het Convenant 

staat het bedrag van € 250.000 genoemd. Het aanvragen van 

subsidies kan alleen gedaan worden door een nieuw op te richten 

Stichtingsbestuur. Omdat de gemeente in juni 2020 bekend wil 

hebben wat het totale bedrag is wat het dorp heeft opgebracht 

moet er nu een Stichtingsbestuur gevormd worden.  

Op een eerder tijdstip was dit niet mogelijk omdat partijen die 

subsidies verlenen concrete gegevens willen zien van het MFC.  

http://www.drachtstercompagnie.info/


De komende acht maanden kunnen genoeg zijn voor de 

aanvraag en honorering van subsidies. 

De werkgroep MFC heeft bij de verschillende geledingen, voetbal, 

korfbal, plaatselijk belang reeds gepolst elk één kandidaat te 

leveren voor dit Stichtingsbestuur. We zien deze groep graag 

aangevuld met  twee personen die niet voortkomen uit sport of PB.  

En u leest het goed. In dit bestuur is niet de school 

vertegenwoordigd. Het gaat om het sport en dorpshuisgedeelte. 

Het is noodzakelijk dat deze stichting met haar statuten notarieel 

vastgelegd wordt. 

 

Projectgroep. 

Vanuit de projectgroep is al geruime tijd de aanvraag 

bestemmingsplanwijziging bij de gemeente neergelegd en ook 

opgestart. Deze procedure neemt dikwijls geruime tijd in beslag, tot 

soms wel een jaar. (oktober 2020). De selectie van architect en 

aannemer kan al binnen afzienbare tijd. Op 11 en 13 december 

2019 staan de selectieprocedures hiervoor gepland. 

 

Werksessie en excursie. 

Om te komen tot een visiedocument hebben we met meerdere 

partijen, in werksessies,  gebrainstormd over de vraag wat onze 

gezamenlijke opdracht is als gebruikers van het MFC. Om een lang 

verhaal kort te maken mag je zeggen dat het MFC een 

ontmoetingsplaats voor het dorp wordt. Daarbij hebben de 

hoofdgebruikers, school, sport en dorpshuis elk hun eigen opdracht 

en moeten die goed kunnen uitvoeren. Wel gezamenlijk 

verantwoordelijk en met respect voor elkaar in een open cultuur 

gebaseerd op duidelijk afspraken. Wat zijn onze manieren maar 

ook vooruit willen zien waar zaken elkaar kunnen bijten. 

Inmiddels heeft de werkgroep twee excursies gehad. Inrichting en 

samenhang van het gebouw waren van belang: ”Inhoud bepaalt 

de vorm”. Ook de exploitatie en het eigenaarschap van het 

gebouw zijn zaken om goed over na te denken.. We hebben het 

MFC in Lippenhuizen en Tiendeveen bezocht. Elk weer met zijn 

specifieke aanpak waarvan wij denken ons voordeel te kunnen 

doen. Om impressies zichtbaar te maken is ons gevraagd 

“moodboards” te maken. Hier is hard aan gewerkt. Korfbal, 

voetbal, PB en school hebben een mooi stuk creativiteit laten zien. 

 



Nagekomen bericht: 

1. Gemeenteraad heeft in haar begroting( 5-11-’19) de volgende 

bedragen goedgekeurd  voor het MFC: 

 

    Voor het gebouw:  € 400.000 extra 

    Voor parkeergelegenheid:  € 420.000 

    Voor kustgrasveld korfbal:  € 130.000 

 

Oorspronkelijk was er een bedrag van € 3.5  miljoen begroot voor 

het MFC. Daar komen bovengenoemde bedragen dus bij. 

 

2. De bemensing van het Stichtingsbestuur is inmiddels bekend: 

 

    Sjoerdtje Leistra             namens PB 

    Carin van der Mei         namens Korfbal 

    Pieter Postma                namens Voetbal 

    Stefan van Meerveld   onafhankelijk 

    Sietse Wijbenga            onafhankelijk 

 

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 Pieter Postma een vraag aan: 

Annie van der Mei:  



"Wat geeft jou de voldoening bij het werken in een verzorgingshuis 

en hoe lang doe je dit al"?  

Graach wol ik antwurd jaan op 

de fraach van Pieter Postma. 

Yn 2005 bin ik as pedicure thús 

oan’t wurk gien om by de bern te 

wêzen, dêrfoar wurke ik as 

administratief meiwurkster by Aldi 

Drachten BV. As pedicure kaam 

ik ek wol by de minsken thús en 

yn fersoarchingshûzen. Doe’t de 

bern wat âlder waarden woe ik 

graach wer mear wurkje mei 

kollega’s om my hinne. Yn de 

soarch wie doe al in tekoart oan 

personiel. Dêrom bin ik in 2013 

start mei de oplieding Fersoargjende  ig (individuele 

gezondheidszorg) en ha ik yn 2015 myn diploma helle. Earst ha ik in 

pear moanne yn de thússoarch wurke, dêrnei bin ik by it Suyderhuys 

yn Surhústerfean oannaam.  

Foar my in bekend en fertrout plak, omdat ik dêr yn myn oplieding 

ek stage rûn ha. De ôfdieling wer’t  ik wurkje wenje âlderen met 

lichaamlike en psychyske swierrichheden. 

Wurkje yn de âlderensoarch hat in bulte kanten, faaks mei in glimke 

en in trien. 

Je stean ticht by de minsken, de measten wurde troch de soarch 

holpen by it waskjen, oanklaaien en by de toiletgong. Dit binne 

handelingen die je as yntym ûnderfine. De measte minsken moatte 

der net oan tinke dat se dit sels net mear kinne en dat in oar dit foar 

je dwaan moat. In protte âlderen moatte ynleverje yn it eigen 

kinnen en moatte it oerjaan oan hulp. Geduld en respekt stiet hjirby 

foarop. Wat faak foar my  wurket is de situaasje omdraaie, hoe soe 

ik it ûnderfine as ik hulp ha moast.  

Fierder stiet yn de soarch “zelfredzaamheid” sintraal, dit hâldt yn de  

âlderen safolle mooglik sels dwaan litte wat se noch kinne. Der 

binne minsken die krekt by ús wenje, die ferwachtsje dan dat se 

hearlik ferwend wurde sille en dat se sels net folle mear dwaan 



hoege. Sa hat der in âld frou by ús wenne die op de earste dei net 

har bôle smarre woe. Se sei “ik bin 86 jier, ha myn hiele libben hurd 

wurke en no moat ik ek noch sels myn bôle smarre? Dêr binne jim 

dochs foar?” It is dan in hiele útdaging om dy frou dan wol safier te 

krijen en út te lizzen dat sy dit sels noch wol dwaan kin.  

Eartiids wie it hiel gewoan as je 65 wiene en as je gjin bern as oare 

famylje hiene dy foar je soargje koene, dat je dan nei in 

âldereinshús giene. No is de noarm dat je salang mooglik thús 

wenjen bliuwe mei stipe fan mantelsoarchers en thússoarch. In 

gefolch hjirfan is dat de minsken die no yn in fersoarchingshús  

komme, meastal  al siik binne en mear soarch nedich ha. Ek 

komme der mear minsken mei begjinnende demintie binnen, ek dit 

freget fan de soarch in oare oanpak.  

Wurkje yn de âlderensoarch is in berop weryn ik fan alles tsjin kom, 

in protte geduld ha moat, bytiden in serieus gesprek ha, mar ek in 

bulte laaitsje. Alderen sjogge hiel oars nei de wrâld fan no. Se ha 

allegear in protte meimakke, in generaasje dy’t de oarloch 

oerlibbe hat, fol sitte mei ferhalen, de ien is fleurich en de oare is 

fertrietlik. Iensumens komt ek foar by âlderen. Dêrom wurdt yn it 

tehûs ferskeidene aktiviteiten oanbean, sa as bingo, sjoele, skilderje, 

in moarnstiid “Wellness” wer de neils lakke wurde of in 

skientmebehanneling “schoonheidsbehandeling”. De measte  

minsken ite tusken de middei it waarme miel  en it jûns iten mei 

elkoar yn it restaurant. It waarme  miel yn it Suyderhuys wurd 

oanlevere troch Van Smaak út Drachten.  

 

Graach wol ik dan ek oan Ingrid Buursma-Horstink 

freegje:  

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? 

 

Annie van der Mei Heddema. 

 

 

 

 



Plan Zuid in de Kompenije giet oan! 

_____________________________________________ 
 

Zoals waarschijnlijk bekend zijn wij met ons bedrijf EarthGO! al 

geruime tijd bezig met de overname van plan Zuid in de 

“Kompenije” Inmiddels zijn we het eens geworden met de 

gemeente Smallingerland en hebben we een overeenkomst 

getekend.  Concreet houdt dit in dat wij met ons bedrijf dit plan 

gaan ontwikkelen. In dit geval kavels en woningen, maar ook de 

wegen, riolering, nutsvoorzieningen, groen en straatverlichting. Het 

fietspad langs de Marrewyk is ook in het plan opgenomen, deze 

wordt in de aanleg naar voren gehaald. Onze planning is dat we in 

het voorjaar 2020 het terrein bouwrijp hebben. 

We zijn intern druk bezig met het intekenen van de plannen. We 

hebben inmiddels al veel vragen gekregen of we ook vrije kavels 

en te bouwen (huur)woningen gaan aanbieden. Momenteel zijn er 

al 9 opties verstrekt. Op 19 november organiseren wij een 

informatiebijeenkomst in it Gebouke. Vanaf 19.30 uur kunnen 

geïnteresseerden en omwonenden binnen lopen voor meer 

informatie.  

Hieronder vast het voorlopige beeld van de ingetekende kavels. 

De bedoeling is dat er 7 vrije kavels te vergeven zijn. Daarnaast een 

6-tal levensloopbestendige woningen, 1 blok van 4^1 kap 

woningen en 1 blok van 2^1 kap woningen. Totaal mogen er 19 

woningen gerealiseerd worden. Alle woningen zullen “gasloos” 

gebouwd moeten worden.  

Al met al zijn we nu 5 jaar in meer of mindere mate met plan Zuid 

bezig. De 6 huurwoningen aan de Wiksel staan er bijna 3 jaar. We 

willen het dorp feliciteren met de uitbreiding. We denken dat deze 

wijk een aanwinst voor het dorp zal zijn. Een ruime opzet met 

daarnaast veel groen, maar ook een divers aanbod van woningen 

en (vrije) kavels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht iemand informatie wensen dan kunt u ons bereiken via 

onderstaand telefoonnummer of mailadres. Tevens kunt u bij 

Bosma Bouwmaterialen de zogenaamde kavelpaspoorten inzien. 

Riemer Riemersma                                                                                         

06-51 22 21 20 /riemer@earthgo.nl 



Wolkom 

_____________________________________________ 
 

Op it Heechfean 59 wenje Danny Bijma en Sjoukje van der Heide. 

Hja komme fan  Wynjewâlde. Danny wurket by Opi yn Easterwâlde, 

en Sjoukje is maaltijdbezorgster by  Van Smaak. 

 

Op de Smidswei 33, it hûs fan Tjerk en Jan, wenje no 

 Dirk Hoeksma en Eltje Eilers. Dirk wurket by RENEWI en Eltje 

wurket by de Jachthaven de Drait. Hja komme út 

Drachten. 

 

Op de Fallaetswei 34, wenje no Jaap van der Vegte en 

Lucinda de Boer. Hja komme  út Drachten. Jaap is 

modelmakker by Philips yn Drachten en  Lucinda is talent-

coördinator by De Zorgfabiek yn Grins.  (Dit is een 

detacheringsbureau voor  jonge professionals in de Zorg.) 

 

Op de Wiksel 9 wennet no Hilly van der Veen. Hja komt út 

Appelskea en is mei pensioen. 

 

Op de Smidswei 21 wennet no Sietske Talsma, fan ‘e 

Houtigehage.  Hja is no foar it earst yn har libben in 

“echte” Kompenijster! Mei yngong fan 1 novimber giet 

Sietske wer oan de stúdzje: foar therapeut yn femyljesaken 

by de organisaasje Jeugdhulp Fryslân. 

 

Op de Smidswei 25 wennet no Gjalt de Haan, hy komt út 

Drachten. Gjalt is skilder.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave jongens en famkes, 

  Sinteklaas en syn swarte pyten    

komme dit jier wer nei 

de Kompenije! 

Saterdeimiddei       

23 novimber           

om 13.00 oere by      

it Gebouke. 
Komst do ek?                                 

In geselliche middei tawinske! 

 



 

Ingezonden 

 

Project; “Mei elkoar om de tafel” 
Samen eten het ‘ultieme verbindingsmiddel’ 

 
Achtergrond van het project; 

Medio dit jaar is zorgboerderij Helianthus 

Zathe gestart met “Nijsgjirrich” een 

Cadeauwinkel met Koffie&Thee 

Schenkerij in het midden van het dorp 

Drachtstercompagnie. Nijsgjirrich is een 

gezellige uitnodigende winkel waar 

mensen met een ondersteuningsvraag 

een fijne dagbesteding plek hebben en 

waar ze veel kunnen leren.   

Persoonlijke aandacht raakt in onze 

samenleving steeds meer op de achtergrond. Wij zorgen er bij 

“Nijsgjirrich” voor dat de mensen zich welkom voelen. Daarom 

wordt veel aandacht besteed aan extra diensten en de kwaliteit 

van dienstverlening. We hebben in samenwerking met Plaatselijk 

Belang een Minibibliotheek opgezet, er zijn gezellig zitplekken, 

mensen mogen altijd binnen komen en kijken waar we zoal mee 

bezig zijn. We maken altijd tijd voor een praatje.  

 

We willen graag meer voor de mensen in het dorp betekenen en in 

het bijzonder de ouderen en alleenstaanden. Veel ouderen en 

alleenstaanden hebben minder contact met andere mensen dan 

ze wensen. Het leek ons een mooi initiatief dat ouderen en 

alleenstaanden elkaar bij “Nijsgjirrich” zouden kunnen ontmoeten 

en samen bij ons zouden kunnen eten. We hebben contact 

gezocht met mensen van de Ouderensoos en Plaatselijke Belang. 

Zij weten wat er speelt en waar behoefte aan is  in ons dorp.  Zij zijn 

enthousiast en denken dat deze activiteit aansluit bij de vraag van 

meerdere ouderen en alleenstaanden in ons dorp. Om de kans 

van slagen te vergroten gaan we samen een eetproject opzetten 

en uitvoeren.  

 



 

Wat gaan we doen; 

Het project krijgt de naam “Mei elkoar om de tafel”.  Het is de 

bedoeling gewoon lekker te eten en samen te zijn voor een redelijk 

bedrag. We starten vanaf woensdag 20 november met één 

gezamenlijke maaltijd per maand om 12.00 uur op de woensdag bij 

“Nijsgjirrich”. De maaltijden van twee gangen worden door de 

maaltijdservice “van Smaak” geleverd. De medewerkers van 

“Nijsgjirrich” dekken de tafels, serveren het eten en zorgen ervoor 

dat alles weer opgeruimd wordt. De deelnemers betalen voor de 

maaltijd en service een vast bedrag van 10 euro p.p. Er staan 

kannen met water op tafel. Consumpties zijn voor eigen rekening 

en kunnen aan de toonbank gekocht worden. 

 

Er moeten minimaal 5 mensen aan het project meedoen om de 

gezamenlijke maaltijd door te laten gaan. “Mei elkoar om de tafel” 

vindt plaats op woensdag om 12.00 uur rond de 20ste van de 

maand. M.u.v. december. Dan is de gezamenlijke maaltijd op 

woensdag 11 December. ,,Mocht er veel animo zijn, dan willen we 

in de toekomst uitbreiden naar een extra diner per maand. En hoe 

leuk zou het zijn als er tijdens het gezamenlijk eten onderling andere 

activiteiten georganiseerd zouden worden?” 

 

Deelnemen? 

Wilt u ook “Mei elkoar om de tafel”? geef u dan op bij “Nijsgjirrich”. 

Bent u slecht ter been? Dan kunnen we u evt. ophalen en 

terugbrengen. Tel; 0512-844884 of email; Info@nijsgjirrich.nl  

 

 

 

 

mailto:Info@nijsgjirrich.nl


 

Ingezonden 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Wij zijn Petra en Sandra en wij zijn onlangs 

een praktijk voor Coaching & Training 

gestart. 

Vanaf januari/februari willen wij om de 2 weken thema-ochtenden 

gaan organiseren op de woensdagochtend van 10.30 – 12.00 uur. 

Deze ochtenden zijn bedoeld voor vrouwen die behoefte hebben 

om verschillende thema’s met elkaar te bespreken en activiteiten 

te doen in een gezellige, vertrouwelijke omgeving. Door 

gesprekken en activiteiten willen we elkaar bemoedigen en 

versterken. We beginnen de ochtenden altijd met koffie, thee en 

wat lekkers, waarna we een thema behandelen. Daarna sluiten we 

af met een gezamenlijke activiteit.  

Om te inventariseren waar nu precies behoefte aan is, organiseren 

we op  

woensdag 11 december a.s. van 10.30 – 12.00 uur 

een gezellige, vrijblijvende ochtend op 

De Feart 31 te Drachtstercompagnie (bij Petra).                            

Deze 1e ochtend is kosteloos. 

 

Heeft u/heb jij belangstelling hiervoor, dan graag even opgeven 

via info@hopecoaching.nl. 

Alle leeftijden zijn van harte welkom. Graag tot ziens! 

Hartelijke groet, Petra Loopstra en Sandra Wagenaar 

www.hopecoaching.nl 

 

 



 

Ingezonden 

 
Gedachtenisdienst 24 november 

 

In de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2019 worden de 

namen genoemd en herdacht van onze dorpsgenoten van het 

afgelopen jaar. Het thema van deze dienst is “Thuiskomen”. Heel 

zorgvuldig is het thema voorbereid door de gedachteniscommissie 

van de protestantse kerk van Drachtstercompagnie. Hiervoor zijn 

mooie liederen en teksten uitgekozen. Ook zal er een liturgische 

bloemschikking zijn. Er worden kaarsen aangestoken voor onze 

overleden dorpsgenoten en een kaars voor slachtoffers wereldwijd. 

Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Op 

deze manier willen we dorp met elkaar zijn, in vreugdevolle 

momenten maar ook op moeilijke en verdrietige momenten in het 

leven. Mocht u meer informatie willen, bel of mail gerust. 

 

 

 

 

Pastor Ageeth de Vries 

Tel. 06 249 167 33 

Email: 

ageeth.de.vries@kpnmail.nl 
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           Zoetzuur van courgette 
 

 

                 Recept van.... 
             
             Dieuwke  

                       Schriemer 
 

Dit recept ha ik fan Oene, en al myn bern fine it lekker!  

Wy ite it by de beantsjes as by de boeremoes, mar ek by de nasi 

smakket it. Ik meitsje dan drekt in foarrie ,hakpotsjes binne hiel 

geskikt, en it is ek aerdich mei te nimmen as presintsje. 

 

1 kg courgette, geschild, zaadlijsten eruit lepelen,  in kleine stukjes 

2 flinke uien, fijnsnijden 

2 rode paprika’s in stukjes snijden. 

3 afgestreken eetlepels zout 

½ liter water 

½ liter azijn  en 250 gr. suiker, zoetzuur dus: proef of het je smaakt, 

pas het desnoods aan. 

2 volle theelepels Koenjit ( kurkuma/geelwortel) 

2 volle theelepels mosterdzaad 

1 volle theelepel gedroogde selderij 

 

Courgette, paprika en uien in een kom, zout erover, het water erbij 

en drie uren in de koelkast laten staan. Giet daarna het water eraf. 

In een pan, suiker erover en azijn en suiker mengsel erover met de 

kurkuma , mosterdzaadjes en selderij. Laat dit 2 minuten  zachtjes 

doorkoken. 

 

Schep het nu in schoongemaakte potten en sluit ze goed af. 

 



Lekker ite! 

 

( p.s.) Ook een lekker recept, wat 

u, jij , graag eet? Geef  je dan op 

bij Dyke, : dykeboon@gmail.com.  

Graag ook eens een vegetarisch 

recept. 

 

 

 

Ingezonden 

 

Beste dorpsgenoten, 

De collecte van de 

kankerbestrijding heeft dit jaar in 

ons dorp € 960,24 opgebracht. 

Namens de kankerbestrijding willen we iedereen die hieraan een 

bijdrage heeft geleverd hartelijk danken. 

Ook alle collectanten bedankt voor jullie inzet. 

 

Marie Bouma en Jantsje Veenstra 

 

 

 

Ingezonden 

 

Beste collectanten en dorpsgenoten 

Langs deze weg wil ik alle 

collectanten en de gevers heel 

hartelijk bedanken voor jullie inzet en 

bijdrage voor het Handicap.Nl. 

In Drachtstercompagnie heeft de collecte in 2019   €  647,50  

opgebracht. Hartelijk dank, Marian Bijma 
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Ingezonden 

 

Bedriuwedagen in ús doarp. 

 

Ûndernimmers sette har op de kaart yn Drachtster Kompenije. Dat 

hienen wy, Fetsje de Vos fan BijFetsje en Iepie Lindeboom-Hospes 

útfeartbegelieding (en út namme fan Pleatslik Belang), foar eagen. 

Alle ûndernimmers, dy't op de webside stean fan it doarp, binne 

oanskreaun en doe is de list noch besjoen troch een 

doarpsbewenner. Yn totaal binne dat 110 bedriuwen. We hienen 

earst een datum yn novimber mar der wiene wat ûndernimmers dy 

oan joun ha om de dei te fersetten nei de oare maaitiid. Der ha wy 

gehoar oan joun. De datum stiet no fêst op saterdei 28 maart 2020. 

Ûndernimmers dy't harren noch net op joun ha kin dat noch dwaan 

by ús. 

Op dizze dei is der ek een puzzeltocht oan fêst. En der binne ek 

prizen mei te winnen. Yn 't nummer fan maart komt der mear nijs. 

 

Opjefte kin op info@uitvaartverzorgingfriesland.nl 06-47927967 of 

bijfetsje@hotmail.com 06-45122926 
 

 

Turftraperke 

__________________________________________ 
 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 

voor de aandacht, de vele kaarten, de bloemen, de fruitmandjes 

en niet te vergeten de gebeden  

voor  en na de hartoperatie van Piet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dit kwam voor ons hartverwarmend over.  

Het herstel verloopt voorspoedig en daar zijn we dankbaar voor. 

 

Piet en Grietje Vlieg 
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Ingezonden 
                                                                                                                                                                                                                           

Gedeputeerde Douwe Hoogland neemt eerste exemplaar 
fotoboek Noardlike Fryske Wâlden in ontvangst tijdens 
landschapsonderhoud 
 

De leden van agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden zetten zich 
in voor het beheer en onderhoud van het bijzondere coulisselandschap. Dit 
unieke landschap en de inwoners staan centraal in het fotoboek waarvan 
gedeputeerde Douwe Hoogland vrijdag 1 november het eerste exemplaar 
ontving uit handen van Wout van Vulpen, secretaris van de vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden. De overhandiging vond plaats tijdens de 
werkzaamheden voor het landschapsonderhoud op het erf van Mts. Boersma 
aan de Seadwei in Eastermar. 

In het 68 pagina’s tellend fotoboek zijn de vier seizoenen vastgelegd door 
fotograaf Marcel van Kammen. In het oog springen prachtige foto’s van weide- 
en zangvogels, de bijzondere natuur, parels in het landschap en genietende 
recreanten. Ook zijn er foto’s van boeren  aan het werk, ontbreken de koeien 
uiteraard niet en is het landschapsonderhoud te zien. 

Om de  duizenden kilometers elzensingels en houtwallen en honderden pingo’s 
goed te onderhouden is één keer in de 21 jaar (elzen) of 25 jaar (houtwallen) 
volledige kap (afzetting) nodig. Iedere 7 jaar worden overhangende takken 
gesnoeid. Zo blijven de 
karakteristieke boomwallen 
dichtbegroeid met een 
gevarieerde kruid- en struiklaag 
eronder. Dit zorgt ervoor dat de 
biodiversiteit in deze streek 
bijzonder groot is. Het 
kapseizoen loopt van 1 oktober 
tot 15 maart.  

Fotoboek 
Het fotoboek is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de provincie Fryslân. De vereniging reikt het 
fotoboek uit aan haar relaties en is niet te koop.  
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Histoaryske Kommisje 

Drachtster Kompenije 
 

Tentoonstelling Hervormde kerk 

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 

2019 

 

Een prachtige en uitgebreide tentoonstelling over het onstaan van 

ons veendorp, de groei van Drachtstercompagnie en annex 

hiermee de behoefte aan eigen voorzieningen in de vorm van 

school en kerk. Op 1 april 1850 wordt het eigen kerkgebouw 

ingewijd. De heer Pieter Klazes Pel is hier mede verantwoordelijk 

voor geweest. Via foto's, documenten m.b.t. behoud van het 

gebouw en diverse bewaard gebleven voorwerpen (o.a. kerkvlag 

en dak-ornamenten) ging de tentoonstelling verder naar de 

verwoestende brand op 25 november 1979 (op film!) en de 

nasleep hiervan. Het kerkgebouw is door plaatselijk bekende 

schilder Bernardus Nieuwenhuis herhaaldelijk op doek vereeuwigd 

en hier was een mooie foto-collage van gemaakt. Ook het kerkhof 

en de begrafenisvereniging maakten deel uit van de 

tentoonstelling, met rouwhemden uit 1753 en een draagbaar. 

De tentoonstelling is op beide 

dagen druk bezocht door ruim 

200 bezoekers. 

 

 



KRYSTMERK 

Stichting Aldheidskeamer Drachtster Kompenije 

by "Nijsgjirrich" 
Tsjerkebuorren 5 | 9222 NH Drachtster Kompenije 

 

 
 

 

     tongersdei 12 desimber 

    19.00-21.00 
 

     freed 13 desimber 

     15.00-21.00 
 

   sneon 14 desimber  

     10.00-14.00 

 

prachtige kryststikjes, 

 gesellige krystsfear binnen&bûten, 

en waarme dranken 

mei wat lekkers derby 
 

KOM GESELLICH DEL!! 

 

 

 

 



 

 

Brassband Halleluja 

  

Op zaterdag 23 november houden wij weer een KROEGCONCERT in 

Café Aans. Evenals de voorgaande keren belooft het weer een 

mooi concert met een prachtig afwisselend programma te 

worden, waarbij u natuurlijk allemaal van harte welkom bent. Het 

concert begint om 20.00 uur. Het thema is POPMUZYK en noch folle 

mear.   

Naast de brassband werken aan het concert mee onze eigen 

jeugdmuzikanten. Voor 4 van hen, Finnie, Wieke, Levina en Marije, 

heeft hun muziekleraar Johannes Reijenga een mooi muziekstuk 

geschreven, rekening houdende met de ervaring en de kwaliteiten 

van deze dames. Hoe gaaf is het dat er speciaal voor jou, als 

jeugdige muzikant, een muziekstuk is geschreven. De titel van het 

nummer is “4 DAMES”. De dames zijn al druk aan het oefenen.  Het 

is dus een echte wereldpremière en dat wilt u toch niet missen? U 

zult er vast van gaan genieten.     

Daarnaast wordt aan het concert medewerking verleend door 

Petra & Marjan, sjongers en Arend Jan, gitaar, die zowel apart als 

met het muziekkorps op zullen treden.  

De toegang is geheel gratis. Wel is er, ook weer zoals u van ons 

gewend bent, een verloting met mooie en/of lekkere prijzen. Dus 

neem wel even uw beurs (met inhoud) mee.  Wij ontmoeten u 

graag op 23 november.   

 

Bonnenboekjes. 

Evenals de voorgaande jaren komen wij ook dit jaar weer bij u 

langs met deze boekjes, waarin u ongeveer 50 kortingsbonnen 

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  

Site:www.brassbandhalleluja.nl  

Volg ons op twitter @BBhalleluja  

Of bel 06-13 67 54 99  

 



aantreft van winkels/bedrijven in de buurt. We verkopen de boekjes 

voor € 5,-. U steunt daarmee het muziekkorps maar u kunt het 

bedrag zelf gemakkelijk terug verdienen door gebruik te maken 

van de kortingsbonnen. Sterker nog, u kunt gemakkelijk meer dan 

uw inleg terug verdienen. En u kunt ook weer mee doen aan de 

verloting die hoort bij de bonnenboekjes, dat is bij de prijs 

inbegrepen. Dus nog weer een extra kans voor u. Mochten we niet 

bij u aan de deur zijn geweest en wilt u ons toch op die manier 

steunen dan kunt u altijd bellen met Jan de Boer, telefoon 342307, 

dan zorgt hij dat u alsnog een boekje kunt kopen.     

 

 

 

De Nije Kompe. 

Door een 

verandering in het 

beheer daarvan 

moeten wij nu zelf 

voor het 

schoonmaken van 

o.a. de vloer na de 

repetities te zorgen. 

Er komt namelijk 

tijdens de repetities nogal eens wat vocht op de vloer terecht.  Niet 

dat het nou direct een heel zwembad wordt, maar er wordt toch 

heel wat vocht geproduceerd dat natuurlijk weer uit het instrument 

moet. En daarvoor hebben we op het instrument kleine klepjes die 

je open kunt zetten, waarna je het vocht uit het instrument kunt 

blazen.  En dat vocht belandt dan, naast het zweet dat we tijdens 

het spelen produceren, op de vloer. Dat schoonmaken doen wij 

natuurlijk met plezier. Het is soms nog even wennen, maar al het 

gereedschap is er. En dan blijken sommige muzikanten, zoals u op 

de foto kunt zien, onvermoede kwaliteiten te hebben.  

Gelukkig blijft Aize zorgen voor de koffie en thee tijdens de pauze, 

dat is en blijft dus in zijn goede vertrouwde handen.  



 

Voetbalvereniging 

_____________________________________________ 
 

Op zaterdag 14 september jl. hadden we onze reünie van de 

voormalige zondag 3 met Ymko de Graaf in de hoofdrol. Er waren 

die avond 56 reünisten aanwezig welke zichtbaar genoten. Een 

onderdeel van het programma was het penaltyschieten met Jan 

van Dekken als keeper. Winnaar van het penaltyschieten werd 

Wouter Kats. Middels een PowerPoint presentatie gingen we na 

afloop van het buffet met meerdere “sterke” verhalen terug in de 

tijd.  

 

Als voetbalvereniging nemen we dit seizoen met drie seniorenteams 

en vier jeugdteams aan de competitie deel. De JO14, de oudste 

groep jeugd, staat momenteel aan kop van de ranglijst en hoopt op 



zaterdag 23 november tegen VVT kampioen te worden. Bij de 

jongste jeugd, de kabouters, zijn we op zoek naar jeugdig talent. Vier, 

vijf en zesjarigen kunnen zich aanmelden bij trainer Jakob van der 

Meulen.  

De heren senioren doen momenteel mooi mee in de vijfde klasse van 

het zaterdagvoetbal. Op het moment dat ik dit schrijf heeft het team 

van leider Bert Nijmeijer slechts een wedstrijd verloren.  Belangrijk voor 

het moraal was de overwinning in en tegen Drogeham. Het tweede 

elftal met een mix van jong en oud wordt binnenkort van een nieuw 

clubtenue voorzien. Hopelijk komen dan ook de broodnodige 

overwinningen. Bij de 45+ is het wekelijks genieten, dit zowel in als 

buiten het veld. De dames van trainer Frank Rezelman zijn na een 

seizoen zonder nederlagen gepromoveerd naar de 4de klasse en 

weten nu weer wat verliezen is. Handhaving in de huidige klasse van 

het door blessures geplaagde team is dit jaar het doel. Wat betreft 

de heren doen we dit jaar sinds jaren weer mee met de 

Smallingerland cup, het traditionele zaalvoetbaltoernooi rondom de 

Kerstdagen. 

Voor wat betreft de toekomst wordt de maand november erg 

belangrijk voor ons. Op 5 november neemt de gemeenteraad 

namelijk een besluit over het aangevraagde budget voor de aanleg 

van een kunstgrasveld op het huidige korfbalveld.  De bedoeling is 

dat de korfbal op het met rubber ingestrooide kunstgrasveld kan 

trainen en korfballen en dat de voetbal er de jeugdwedstrijden t/m 

de JO10 op kan voetballen. In de periode dat de korfbal in de zaal 

zit kan de voetbal op het kunstgrasveld trainen. Het kunstgrasveld 

wordt wedstrijd klaar afgeleverd, d.w.z. incl. belijning en hekwerk. 

Als sportverenigingen zullen we conform gemeentelijk beleid in 25 

% van de kosten bij moeten dragen. Ook zullen we zelf voor de 

lichtmasten rondom het veld moeten zorgen. Als de raad akkoord 

gaat met de aangevraagde 130.000 euro kunnen we conform de 

voorlopige planning al in maart beginnen met de aanleg van het 

kunstgrasveld.  



Omdat het in combinatie moet met het nieuw te bouwen MFC zal 

het waarschijnlijk iets later worden. Het kunstgrasveld moet namelijk 

in de nabijheid van het MFC met ontmoetingsruimte, c.q. kantine, 

komen te liggen. Omdat de bouwplek nog niet geheel duidelijk is 

stellen we voor nog even te wachten met de aanleg van het 

kunstgrasveld. Wat er binnenkort wellicht wel komt zijn nieuwe 

speeltoestellen op het sportcomplex. Vanuit het buurtbudget zijn 

ons namelijk nieuwe speeltoestellen toegezegd. Dit ter vervanging 

van de huidige houten speeltoestellen. 

 

Dit jaar wordt weer afgesloten met het traditionele carbidschieten 

en het eten van de overheerlijke oliebollen in ons clubhuis. De 

jeugd kan ’s middags o.l.v. onze JC zaalvoetballen in de gymzaal.  

Gedurende de middag is ons clubhuis uiteraard geopend en 

kunnen we luisteren naar muziek uit de Top 2000.  De deelname 

aan het carbidschieten en het betreden van het sportveld 

gedurende het carbidschieten is op eigen risico. De regels t.a.v. het 

carbidschieten staan voorafgaande aan de jaarwisseling in de 

plaatselijke courant. 

 

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 Even bellen met een van de 

bestuursleden mag uiteraard ook. 

Pieter Postma (voorzitter v.v. T.F.S.) 

 

 

 

 

http://www.vv-tfs.nl/


Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’  

_____________________________________________ 
 

Voor ons als bestuur zijn onze vrijwilligers het visitekaartje van de 

vereniging. Mede daarom zijn onze jeugdige dragers onlangs met 

zijn allen in Drachten naar een kledingwinkel geweest voor de 

aanschaf van een nieuw zomertenue. In de komende weken wordt 

alles op maat gemaakt zodat we het tenue in de komende 

zomerperiode kunnen gaan gebruiken. We zijn benieuwd…. 

 

Misschien was het u op het kerkhof al opgevallen: als bestuur zijn 

we momenteel bezig ons adressenbestand op orde te krijgen. Van 

meerdere oude graven ontbreken de namen, c.q. adressen van 

de contactpersonen. Inmiddels hebben we bordjes bij de 

desbetreffende graven gezet met daarop de vraag zich te 

melden. Mocht u toevallig de contactpersoon van het 

desbetreffende graf weten, dan horen we dat graag. Is de 

contactpersoon over een jaar nog niet bekend dan halen we het 

monument van het graf en is het graf weer beschikbaar voor in de 

verhuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

http://www.dledrachtstercompagnie.nl/


 

Korfbalvereniging T.F.S. 

____________________________________________ 
                        

 

Wist U dat….? 

 

       

 

 

 

 De wedstrijd kc Olympia-TFS  in meerder zin bijzonder was. 

 De nieuwe aanwinst Foppe (Moniek) zijn eerste doelpunt 

scoorde voor TFS  tegen zijn oude club . 

 Dit plaatsvond op het terrein van Olympia (Twijzel). 

 Foppes moeder na de wedstrijd bij de TFS supporters aanschoof. 

 TFS wel moest winnen volgens Foppe, daar hij anders voor paal 

stond in Twijzel. 

 De overwinning 6-13 in het voordeel van TFS 1 volkomen  terecht 

was. 

 Er veel TFS supporters op de fiets naar Twijzel togen.                                                                                            

Trainer Evert toch moest wennen aan de spirit die Foppe op de 

training bracht. 

 Dat dit de “Olympia “ spirit was die hij meebracht. 

 Dat dit bij TFS ook geen kwaad kan. 

 Het tweede team een 11-5 voorsprong uit handen gaf tegen 

Wez Handich. 

 Zij nog maar twee keer scoorden na de pauze. 

 Dit een “verlies”gevoel bij de spelers teweeg bracht. 

 Het derde team liet zien dat het nog erger kon. 

 Ondanks de wereld kansen die TFS 3 kreeg tegen De Pein 2, het 

scoren uit bleef. 

 Deze wedstrijd natuurlijk een nog slechter gevoel op leverde.   

 Dat het een echt “nederlaag gevoel”bij de spelers opriep. 

 Mogelijk een tikje “Olympia” spirit welkom is. 



 

 

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 

http://www.kinderopvangusstekje.nl/


 

Agenda PKN Drachtstercompagnie 
 

17 nov. 9.30 uur Ds. J. A. v.d Veen-Bosgra Doopdienst 

17 nov. 19.30 uur Mw. A. Oppewal, Drachten Vesper 

24 nov. 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Gedachtenisdienst 

1 dec. 9.30 uur Ds. J. de Jong, Drachten 1e advent 

8 dec. 9.30 uur Minke Visser-Bakker 2e advent 

15 dec. 9.30 uur Ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum Heilig Avondmaal 

22 dec. 9.30 uur Dhr. T. v.d. Meulen, Tytsjerk 4e advent 

24 dec. 19.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Kerstnachtdienst 

25 dec. 9.30 uur Auke Willem Kampen, Buitenpost 

m.m.w. van het korps Hallelujah 

1e Kerstdag 

26 dec. 9.30 uur Gotse Stienstra Kerstbijeenkomst 

29 dec. 9.30 uur Ds. E. Jans, Oldemarkt  

31 dec. 19.30 uur Petra Nicolai Oudejaarsdienst 

1 jan. 10 uur Gotse Stienstra  

5 jan. 9.30 Pastor A.I.S. de Vries  

12 jan. 9.30 Ds. J.A. v.d. Veen-Bosgra, 

Drachten 

 

19 jan. 9.30 Gerlof Wiersma, Drachten ferbiningstsjinst 

 

 

 

 

 

 


