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In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór:  23 oktober 

     

 

    

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

 

Grutte Steffen seit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

"Ek de Kompenije hat it mar dreech. 

Sels de aginda is sa goed as leech!"  

 

 
 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 

 

 

Wanneer? Wat? Wie? 

20 oktober Spreekuur PB it Gebouke PB 

23/24 oktober Kinder kledingbeurs Nije Kompe Bernewurk 

28 oktober Ledenvergadering PB ?? PB 

 

 Verschijningsdata De Barte: 

 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

159 november 2020 23 oktober 13 november 

160 januar 2021i 18 december 8 januari 

161 maart 26 februari 19 maart 

162 mei 23 april 14 mei 

163 september 27 augustus 17 september 

 

 

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.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 
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Plaatselijk Belang 
 

  Functie      Verantwoordelijkheden  

Michèl Voorzitter (waarn.)    MFC/ Verenigingen 

Iepie  1e Secretaris    AED/Ouderen 

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  

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:  
 20  oktober 19.00 - 19.30 uur 
 in it Gebouke 

 

 

Ledenvergadering 

Op dit moment is het nog niet zeker in welke vorm we de 

najaarsledenvergadering gieten, i.v.m. de coronamaatregelen. 

Gewoon in de oude vorm is niet mogelijk, aangezien we dan de 1,5 

meter- maatregel niet kunnen hanteren. U hoort van ons. 

Overleg PB en Stichting Oudheidskamer/HKDK 

De afgelopen weken hebben beide voorzitters en penningmeesters 

om de tafel gezeten om de overdracht van it Gebouke te 

bespreken en op papier te zetten. Uiteindelijk zal de overeenkomst 

voorgelegd worden aan een notaris. 

 

 



Buurtbudget  

Het nieuwe speeltoestel op het sportcomplex, in de TFS-kleuren 

groen en zwart, is op 4 juni jl. geplaatst en er wordt druk gebruik van 

gemaakt. Op den 

duur, als het MFC 

gerealiseerd is, zal het 

mogelijk verplaatst 

worden. Veel 

speelplezier jongens 

en meisjes en denk 

erom: houd het netjes!  
Carin van der Mei, 

Froukje de Vries en 

Anita Henstra, 

nogmaals dank voor 

jullie inbreng!                                          

Groencommissie 

Na de oproep in de vorige Barte heeft één vrijwilliger zich 

aangemeld om zo nu en dan wat groenonderhoud 

te plegen. Aize de Jong zal regelmatig de perkjes 

voor de hekken van Barrry onderhouden. Fijn dat je 

dat wil doen Aize! 

 

Als de bieten van het land kunnen, zal verder 

gegaan worden met de aanleg van het wandelpad 

Siktaris Eringawyk/Klamersreed. Daarvoor moet een 

houten brug van 12 m. over de Siktaris Eringawyk geplaatst worden. 

Het wandel-en fietspad langs de Marrewyk krijgt ook gestalte, er 

wordt zelfs al gebruik van gemaakt. Ook hier moet uiteindelijk een 

brug over de Feart komen. Even geduld nog en dan genieten! 

Warmtescan woning 

Via Plaatselijk Belang kunt u in 

de periode van oktober tot en 

met december 2020 een gratis 

warmtescan van uw (eigen) 

huis laten maken. Vanwege 

corona is de scan van begin dit 

jaar uitgesteld, maar we hopen 

dat de scan in het najaar nu 

toch weer doorgang zal vinden. 



 

Door het maken van zo’n scan krijgt u meer inzicht waar de warmte 

uit uw huis weglekt en waar het zinvol is om extra te isoleren. Een 

betere isolatie kan de maandelijkse energiekosten verlagen. 

U kunt zich aanmelden via app/mail bij Seppie Boomsma 

06-34187120 / seppiedrost@hotmail.com 

Heeft u zich voor de vorige scan al aangemeld, dan hoeft u geen 

actie te ondernemen, de adressen staan genoteerd en we nemen 

contact met u op (Seppie). 

Burendag 2020 

Vorig jaar zijn we als plaatselijk belang en kerk van Drachtster 

Compagnie begonnen met Burendag te organiseren. Een gezellig 

ontbijt in school en koffie in de thermoskan mee voor de buren die 

niet langs konden komen. De opkomst was goed. Burendag 2020 

hadden we daarom ook uitgebreid en meer sportverenigingen 

gevraagd om van Burendag een dorpsevenement te laten maken. 

De covid-19 gooit roet in de Burendag en wij hebben besloten 

Burendag niet door te laten gaan dit jaar. Erg jammer maar 

gezondheid gaat voor alles. Blijf daarom elkaar wel opzoeken als 

goede buur en zorg voor elkaar. Het spreekwoord zegt, een goede 

buur is beter dan een verre vriend. We hopen in september 2021 

samen Burendag te vieren (Sjoerdtje en Iepie). 

Overleg met Sietze van der Weij 

Regelmatig heeft het bestuur, onder het genot van een bakje koffie, 

overleg met Sietze, onze verbindingsman met de gemeente, over 

allerhande zaken. Speerpunt de laatste keer was de wateroverlast. 

Wij hebben Sietze foto's en filmpjes laten zien van de overlast bij de 

Tsjerkebuorren en de bocht in de Alde wei. Sietze schrok nogal en 

heeft de beelden meteen doorgestuurd naar rioolbeheer. 

Ook vragen wij geregeld hoe het staat met het woonwagenkamp 

en drukken de gemeente op het hart deze keer met een 

informatieavond voor omwonenden in ons dorp te komen! 

Over de (gratis) perenbomen worden wij op de hoogte gehouden. 

Tot slot zal Sietze eens informatie inwinnen over 'de Bosk' aan de 

Feart: Wat is het? Wie wonen daar? Zijn de oude bewoners verhuisd? 

mailto:seppiedrost@hotmail.com


Attentie 

Op15 mei bezorgde het bestuur van PB de alleenstaande 70+-ers 

een plantje, als hart onder de riem in deze voor hen extra moeilijke 

tijd. Het werd zeer gewaardeerd.  

Een inwoonster van de 

Wytse Peetswei in 

Houtigehage werd 

spontaan lid van PB van 

Drachtstercompagnie! 

 

 

 

   

 

 

Verenigingen en organisates opgelet!  

Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector 
Fryslân 

Provincie Fryslân opent in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en 

Sport Fryslân een subsidieregeling voor de maatschappelijke sector. Doel 

is om verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij het organiseren 

van activiteiten in de anderhalve-meter-samenleving. Er is € 375.000,- 

beschikbaar voor heel Fryslân. 

De regeling, officieel geheten ‘Subsidieregeling COVID-19 

maatschappelijke sector Fryslân’, is bedoeld voor buurt- en 

dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke 

organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen. 

Kijk voor verdere informatie op: 

 

https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-
regelingen_3217/item/subsidieregeling-covid-19-
maatschappelijke-sector-fryslan_22868.html 

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

https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/subsidieregeling-covid-19-maatschappelijke-sector-fryslan_22868.html
https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/subsidieregeling-covid-19-maatschappelijke-sector-fryslan_22868.html
https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/subsidieregeling-covid-19-maatschappelijke-sector-fryslan_22868.html


Voortgang MFC 
____________________________________________________ 

 

Nadat het hele dorp een 

uitnodigingsflyer had 

ontvangen voor de 

informatieavond van 25 

augustus mochten we een 

kleine 50 dorpsgenoten 

begroeten. Rekening 

houdend met de “corona regels” hebben we op een prima manier 

bij elkaar kunnen komen in het gymlokaal. Aan de hand van een 

beamer presentatie door Foppe Hoekstra, architect, zijn we bij 

gepraat over de actuele stand van het MFC. We hebben een inkijkje 

gekregen op de plattegrond. Hoe ligt het gebouw ten opzichte van 

de sportvelden en hoe is het gesteld met de parkeerplaatsen voor 

zowel auto’s als fietsen. De toegangsweg niet te vergeten. Ook 

hebben we zicht gekregen op de indeling van het gebouw. Het 

schoolgedeelte, de sportzaal met de kleedboxen en de 

ontmoetingsruimte. We kregen een goede impressie van het totale 

gebouw. En door  de 3 panelen die gepresenteerd stonden werd 

ons beeld nog verduidelijkt. Het betrokken publiek heeft een aantal 

zinnige vragen gesteld. De meeste daarvan zijn ter plekke 

beantwoord en sommige opmerkingen zijn nog weer meegenomen 

in ons overleg op donderdag 27 augustus. U kunt de presentatie nog 

zien op de website www.drachtstercompagnie.info Door de link aan 

te klikken komt u bij de presentatie.  

We kunnen wel zeggen dat het hele project zo langzamerhand 

goed uit de verf begint te komen. Jammer is het te constateren dat 

de wijziging van het bestemmingsplan toch langer op zich laat 

wachten dan aanvankelijk gedacht. Het bestemmingsplan zou in de 

zomervakantie al ter inzage liggen maar heeft vertraging opgelopen 

bij de gemeente. Dit betekent dat we toch minimaal 6 weken later 

kunnen starten met de bouw.  

http://www.drachtstercompagnie.info/


Houdt er maar rekening mee dat heel 2021 nodig zal zijn om de 

bouw afgerond te krijgen. Juist ook omdat, nadat het gebouw klaar 

is, de huidige gebouwen gesloopt gaan worden en de pleinen en 

parkeerplaatsen bestraat moeten worden. 

 

De bestuursleden van stichting It Trefpunt hebben zich ingespannen 

een flink aantal subsidie verzoeken de deur uit te krijgen.  Naast de 

provincie Friesland zijn er nog 11 fondsen aangeschreven. Toch nog 

een hele klus. Het blijft spannend wat het resultaat zal zijn van deze 

aanvragen.  

En we blijven alert op meer mogelijkheden om financiële steun te 

genereren. De subsidies zullen vooral aangewend worden voor de 

inrichting van “onze “ ontmoetingsruimte. Ten overvloede misschien, 

het stichtingsbestuur wordt eigenaar van de ontmoetingsruimte  en 

wordt ook verantwoordelijk voor de exploitatie daarvan. 

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 gaf Gosse de Boer het woord aan Baukje Visser. 

Hieronder haar relaas: 

Van Gosse de Boer kreeg ik de vraag hoe het was om op wereldreis 

te zijn en dan naar huis te moeten komen door corona? en hoe ik 

erin sta dat ik als jongere nu nergens heen kan. 

Mijn reis was in één woord geweldig! ik ben in januari samen met 

een goede vriendin naar Azië vertrokken om hier rond te reizen. Ons 

plan was om 3 maanden gezamenlijk te reizen en de laatste maand 

op te splitsen. In deze laatste maand zou mijn vriend Ralph 

langskomen. 

Toen ik vertrok had ik nog geen idee wat mij te wachten stond en 

wat ik allemaal zou meemaken. Met mijn gevulde backpack verliet 

ik de Kompenije en vloog ik naar de andere kant van de wereld.  

Mijn eerste bestemming was Thailand. Ik wist al snel dat dit een 

prachtige reis zou gaan worden want WAUW wat is Thailand 

fantastisch! Prachtige natuur, hagelwitte stranden en kristal blauwe 

zeeën. De mensen daar waren ontzettend aardig en wilden je altijd 

helpen, maar ook  heb ik de minder mooie kanten van het land 

gezien, hoe sommige mensen daar leven is echt schrijnend om te 

zien.  

Een dikke maand later vertrok ik naar Vietnam. Een totaal ander 

land dan Thailand. De temperatuur was dan ook een stuk lager dus 

dat was wel even wennen. Maar ook Vietnam was geweldig mooi. 

Vooral de natuur met de prachtige rijstvelden. Ook de vele 



geschiedenis die Vietnam met zich meebrengt is ontzettend 

boeiend.  

De tijd dat ik door Thailand en Vietnam reisde heb ik weinig 

meegekregen van Covid-19. Zo nu en dan hoorde ik er iets over 

vanuit het thuisfront, maar ik maakte me hier niet zo druk om. Het 

volgen van nieuws is dan ook vrij lastig als je aan het backpacken 

bent. Vaak is er geen TV en zo wel, dan versta je er niks van. 

 

In maart kwam ik 

aan in Maleisië, 

toen merkte ik dat 

Covid-19 steeds 

een groter 

probleem werd. Zo 

vertelden een 

groepje meiden 

die ik had ontmoet 

in Vietnam dat zij 

in quarantaine 

moesten. Was ik 

even blij dat ik net 

op tijd uit Vietnam 

was.   

Nog steeds was ik 

er erg nuchter 

onder en merkte ik 

weinig van dit alles 

in Maleisië, alle 

trips en reizen kon 

ik nog doen. 

Waardoor ik toch 

nog prachtige dingen heb mogen zien in Maleisië. 

Even later kreeg ik te horen dat Europa haar grenzen had gesloten 

en toen kreeg ik door dat het toch wel wat erger was dan dat ik in 

eerst instantie had gedacht.  

Ik besloot om iets eerder naar Indonesië te gaan zodat ik in ieder 

geval in het land van mijn eindbestemming was. Vervolgens ging het 

allemaal heel snel bergafwaarts. 

Er kwam een facebook bericht van Maleisië online waarin stond dat 

het land op slot zou gaan en toen begon de stress te komen. Ik 

moest naar huis! want er werd mij verzekerd dat niet veel later ook  



 

Indonesië op slot zou gaan. Iets wat ik totaal niet zag aankomen en 

zeker niet wilde! 

Het drong allemaal nog niet tot mij door maar binnen 48 uur zat ik 

weer in het vliegtuig terug naar huis.  

 

Toen ik weer in Nederland was, kwam bij mij de schok wat Covid-19  

betreft: Geen handen geven, niet knuffelen, mondkapjes voor en 

noem maar op. Dit alles was totaal niet het geval in Azië en ik moest 

er enorm aan wennen dat alles dicht was en er geen mens op straat 

liep.  

 

Ook thuis moest ik even omschakelen, ik was niet meer in het mooie 

Azië en miste het backpacken plus het gevoel van vrijheid.   

maar als ik terugkijk ben ik ontzettend dankbaar dat ik nog 3 

maanden volop heb kunnen reizen zonder enige last te hebben van 

de Corona perikelen. En achteraf gezien ben ik ook blij dat ik de 

keuze heb gemaakt om toch naar huis terug te gaan want ik had 

mijn backpackreis niet verder kunnen voortzetten zoals ik wilde.  

 

Ik vond het in het begin erg lastig dat ik nergens naartoe mocht en 

kon. Nog steeds zijn er geen festivals/dorpsfeesten en grote stap 

avonden zitten er voorlopig nog niet in, maar dan moeten we ons 

eigen feestje maar bouwen. langzamerhand mogen we beetje bij 

beetje weer wat meer en ben ik allang blij dat het hier in Friesland, in 

vergelijking met andere plaatsen nog wel meevalt.  

 

 

 

Mijn vraag aan: Jan & Petra Nicolai: 

 

Hoe is om afstand te nemen van het boerenbedrijf en een nieuwe 

verandering aan te gaan? En waarom deze stap en hoe nu verder? 

 

 

Groetjes Baukje Visser. 

 

 

 

 

 



 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

Bijgaand het 2e artikel (en er volgen er nog 2)   

van de hand van schrijver Douwe de Graaf.   

Zijn ouders komen uit Drachtstercompagnie.  

Het 1ste  ging over de Goudberch. 

 

De Warrebosk. 
 

Warrebosk is een oude lokale benaming voor 

struikheide (Calluna vulgaris). De plant kan wel 

1.5 mtr. hoog worden. De wortels van de plant 

groeien warrig door elkaar; dit verklaard de 

naam Warrebosk. Struikheide groeit het best op 

zure, voedselarme gronden die o.a. ontstonden nadat het veen was 

afgegraven. Struikheide werd gemaaid voor wintervoer, 

dakbedekking en brandstof voor bakkerijovens, maar het was ook 

een bron van eten voor dieren: de schapen werden er geweid en 

de bijen zochten er honing. Calluna vulgaris betekent gewone 

reiniger. Tot in de 20e eeuw werden van de heide bezems en borstels 

gemaakt. Struikheide had dus een behoorlijke commerciële waarde. 

De naam Warrebos komt ook op andere plaatsen voor:                   

de Warreboslaan is de weg tussen Houtigehage en Surhuisterveen. 

Volgens het Nederduitsch en Fransch Woordenboek uit 1710 is 

warren: ‘in de war raken’, bijv. “het garen wart in malkander”. In dit 

woordenboek wordt warrenbos als een kliswijze verstrengeling 

omschreven (klis is ‘verwarde verstrikte massa’). 

Op de plaats waar nu het weggetje De Warrebosk eindigt, groeide 

net na de vervening veel struikheide. Dit wordt schematisch op vele 

kaarten aangegeven. 

 
Ingezo

nden 

‘t Ferfolch 

fân de 

earrebarr

e 

 



 

Kaart van plm. 1670. 

De bosjes struikheide staan op de kaart. 

Aan de Warrebosk staan nu vier boerderijen. De oudste is van 1836, 

onderstaand een overzicht. We concentreren ons op de oudste 

boerderij, nummer 10. 

Het gebied was oorspronkelijk eigendom van de Compagnie der 

Folgera-venen. De Ymerwyk was de zuidelijke begrenzing van het 

veengebied van de Compagnie. De Ymerwyk werd gegraven tot 

de Warrebosk. Doortrekken richting de Scheiding was economisch 

niet verantwoord. Op de plaats van de Warrebosch was een heuvel 

in het landschap. De hoogte nu is er +5 mtr. NAP, omringend gebied 

is +1 mtr. NAP. In het verlengde van de Ymerwyk  bij de Scheiding is 

het zelfs +7mrt. NAP.   

Een wijk zou dus wel erg diep uitgegraven moeten worden, een 

oplossing hiervoor was een sluis. Echter die was kostbaar zowel in de 

bouw als in onderhoud. Ook was de veendikte ter plaatse aanzienlijk 

minder; afgraven was commercieel onaantrekkelijk.   



Het was echter wel een aantrekkelijke plaats om er een boerderij te 

bouwen. 

In 1829 kochten 

Wiebe Jans Pool, 

huisman in Noor-

derdragten en zijn 

neven Meindert 

Melles en 

Jacobus Melles 

Pool, beiden boe-

renknecht, het 

gebied van de 

Warrebosch met 

‘bosch, bomen 

en plantagie’ 

groot 31 hectare, 

voor een bedrag 

van f785,-. Ze 

betaalden elk 

een derde deel. 

Jacobus woonde 

aan de Sekr. 

Eringawyk dichtbij de Scheiding, Meindert woonde ook aan de 

Ymerwyk. De verkoper was Jan Frima uit Peize, hij was 

grootgrondbezitter en lid van de Provinciale Staten van Drenthe. 

Het kadaster geeft aan dat de boerderij pas in 1836 werd gebouwd, 

op de kaart van Eekhof 1849-1859 staat de boerderij al 

aangegeven.. Het muuranker op de boerderij geeft 1860 aan. Is de 

boerderij van 1836 misschien afgebrand en in 1860 weer 

opgebouwd? 

De boerderij was alleen te bereiken met de boot over de Ymerwyk 

of het zandpad langs de wijk. Deze situatie bleef tot 1918, daarna 

kon men over een zandpad  naar de Scheiding  via de Secretaris 

Eringawijk. In 1932 werd er een zandreed rechtstreeks naar de 

Folgeralaan aangelegd. In 1957 kreeg het de officiële benaming 

Warrebosk, daarvoor werd vaak de naam Warreboskreed gebruikt. 

In 1959 werd het pad verhard.  

 



In 2021 is het weer zo ver, Dorpsfeest 

Drachtstercompagnie!  

Ook deze keer zijn wij op zoek naar mensen 

die het leuk vinden om deel te nemen aan 

‘BRYK’. Vind je het leuk om het podium te betreden en het publiek te 

entertainen? Geef je dan op! 

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 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Wout van Vulpen benoemd tot algemeen secretaris vereniging 

Noardlike Fryske Wâlden  

Wout van Vulpen is per 15 juli 2020 

benoemd tot algemeen secretaris/ 

directeur van het bureau van de 

vereniging Noardlike Fryske Wâlden. 

Na ruim 8 jaar bestuurslid en secretaris van 

de vereniging te zijn geweest, maakt hij de 

overstap van het bestuur naar het bureau 

van de vereniging. De medewerkers van 

het bureau in Buitenpost zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van 

zowel Agrarisch- als Particulier Natuur- en Landschapsbeheer. Op 

het bureau werken elf (parttime) medewerkers. Naast het Natuur- en 

Landschapsbeheer werken zij aan projecten en communicatie. 

Wout van Vulpen was naast secretaris ook vice-voorzitter en kent de 

vereniging in al haar facetten. 

Wout van Vulpen wordt in het bestuur opgevolgd door Jurjen Visser. 

Met Jurjen Visser krijgt de vereniging een ervaren bestuurder met 

kennis van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het 

Algemeen Bestuur. Jurjen Visser is melkveehouder en zelf ook 
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beheerder van elzensingels. Hij is woonachtig in 

Drachtstercompagnie en vertegenwoordigt in het bestuur de 

afdeling Smelne‘s Singellân. 

De benoemingen zijn vastgesteld tijdens de Algemene 

Ledenvergadering die 14 juli jl. plaatsvond. 

 

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 

 De Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging met 

als werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike 

Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren 

en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer 

voor het behoud van dit bijzondere landschap en de 

boerenlandvogels. 

De vereniging streeft naar een vitale landbouw, midden in de 

‘mienskip’, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap 

en bijbehorende natuurwaarden.  

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Hoi Allegearre, 

Sa as jimme miskien wol witte hat Renske Mud in priis wûn en wie te 

sjen yn it programma Tsjil fan Omrop Fryslân. 

Renske fertelt dat har grutste hobby Toanielspyljen is. Ek dogge de 

oare jeugdleden mei. 

Wolle jimme it allegearre sjen dan kin dat troch op ûndersteande link 

te klikken. 

https://tsjil.omropfryslan.nl/utstjoering/puzzelpost-11-toanielstjer-

renske 

Renske lokwinske mei dyn priis. 

 

Renske hat sels ek in stikje skreaun! Sjoch mar fierder op yn dizze 

Barte! 
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Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

18  Maaie 2020. 

Sijke Bron-Nicolai is in âld Kompenijster. Ald, want hja wennet, hjir yn 

ús doarp fanôf har trouwen as jong faam mei Sierd Bron. 

En derfan hiel wat jieren, oant desimber 2019, oan de Ald wei 21. 

En Ald want dat is dit lytse krichele wyfke, hja waard 18 maaie 91 jier! 

 

Sy wennet no yn Drachten , yn De Wiken.   

De beroerde sitewaasje  fan Corona,  wêrmei  wy allegearre te krijen 

ha, mar yn in fersoargingshûs yn it bysûnder, makket dat wy ûtsjogge 

nei ljochtpuntsjes.  

 

Dat brocht Halleluja, de musyk út de Kompenije! No koe Sijke der net 

nei ûtsjen, want it wie in ferrassing!  Mar sy wie der tige wiis mei,  mei 

har alle minsken yn it hûs.  In prachtige serenade krige hja! 
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Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Hallo dorpsgenoten,  

Op 23 en 24 oktober is er weer een kinderkledingbeurs; de vorige 

keer in maart is’ie helaas niet doorgegaan vanwege de corona. 

Houd ook nu onze facebook-pagina in de gaten voor het meest 

actuele nieuws. 

Wegens succes van de vorige keer zijn we nu dus ook op 

vrijdagavond van 19.00 – 21.00 ‘open’. 

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 17 oktober 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 (21, 22 en 23 

oktober) 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 24 oktober 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 
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Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Zo nu en dan rijd ik er weer langs, als ik op 4 mei vanuit Groningen 

naar Dr. Compagnie rijd om bij de dodenherdenking te zijn. Ik ben 

een geboren Kompenijster, en wil wel wat kwijt over de 'Dikke Stien'. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken verwijzen de namen op 

de Dikke Steen naar de 5 gemeenten  die samenwerkten bij het tot 

stand komen van de verharding van de weg: 

Grootegast, Marum, Opsterland, Westerkwartier en Smallingerland. 

Die samenwerking wilde men markeren met een dikke steen.  

Sjoerd en Hinke de Graaf, wonende aan de Gerritswijk, hadden een 

dikke steen in de tuin liggen. Het gewicht wordt geschat op 6 ton en 

is door een kraanwagen (Ome Loeks) van Brandweer Groningen 

vervoerd naar de plaats van bestemming t.w. kruising 

Skieding/Leidijk in 1952. 

 

Hij kwam te liggen in een driehoek tussen Skieding en Leidijk. Zie foto.  

De namen van de 5 gemeenten zijn er in gegraveerd door iemand  

uit Marum naar ik meen. 

De weg rechts is de Leidijk en de fotograaf stond op de Skieding. 

Ik denk dat in verband met de veiligheid ten opzichte van verkeer  

komende vanaf de toenmalige Korte Brouwerswijk, de weg later wat  

omgeleid is. Ik weet niet zeker of dat gebeurd is met de nieuwe   

aansluiting op de A7. 

Door de wegom-

legging staat de 

steen nu eigenlijk 

verkeerd om. Hij 

moet gedraaid 

worden zodat de 

namen vanaf het 

fietspad weer 

leesbaar zijn. Een 

likje verf zou het 

helemaal af maken! 

 

LinzeVlietstra. 
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Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

 

 

Verkoop De Lawei start op 21 augustus 

Na film, Hopper en de cultuureducatie gaat De Lawei weer los met 

de podiumkunsten. Op vrijdag 21 augustus om 12.00 uur start de 

kaartverkoop, zowel online als aan de kassa. Met trots presenteert 

De Lawei een programma boordevol cabaret, theater, muziek en 

dans.  

Anders dan voorgaande jaren begint De Lawei dit seizoen eerst met 

de verkoop van de voorstellingen in de maanden september en 

oktober. Op de website, www.lawei.nl, heb je sinds 14 augustus al de 

mogelijkheid je favoriete artiesten of gezelschappen op een 

verlanglijst te zetten. Zo kan je vrijdag om 12.00 uur direct aan de 

slag. De brochure ligt rond die tijd bij veel mensen op de mat of is 

online te bekijken. 

Eigenaardig  

Ondanks deze eigenaardige tijden is De Lawei blij een bijzonder 

theaterprogramma neer te zetten. Dit doet De Lawei geheel 

coronaproof maar wel in theatrale stijl. Er wordt bijvoorbeeld een 

theatrale vormgeving gegeven aan het anderhalf meter afstand 

houden en, indien er geen pauze is, mag je je drankje mee de zaal 

in nemen. Hoe dit er allemaal uit komt te zien? Dat blijft voor nu nog 

even een verrassing. 

Wie kan je verwachten? 

Onder andere Claudia de Breij, Bert Visscher, Plien en Bianca en 

Veldhuis & Kemper staan op het programma. Daarnaast hebben we 

de special Swan Lake van Club Guy & Roni, Slagwerk Den Haag & 

Tomoko Mukaiyama: een remix van de klassieker in de vorm van een 

parallel lopend online en offline event op drie locaties in de 

schouwburg. Ook komt in de herfstvakantie de kidsweek weer terug 

en zie je o.a. De Grote Waarom Show van Tg Winterberg. Bekijk het 

actuele programma op www.lawei.nl. 
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Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

 

Geregeld strompelje as fytse om in oer as sân, in oantal âld 

Kompenijsters nei ‘it bankje’ by de jeu de boulesbaan om te......ja 

wat dogge se der einliks? In baltsje goaie is der net mear by, want 

do moast sa’n bal ek wer oppakke! 

Mar se bin der efkes út, ha de frou allinnich efter litten en genietsje. 

Se hâlden it ferkear wat yn’e gaten, en......der wurdt kletst! Oer 

Kompenijsters, de Dwersfeart, de wrâld-ekonomy en fansels harren 

ûngemakken. 

Jout neat mannen, moai sa troch gean, as ik âld genoch bin kom ik 

der bysitten! 

(foto: Johan Mud). 
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                          Recept 

        Gehaktschotel 

             met banaan                                     

                                                                          
      van Ria Tuinstra                   
           (Dammen 10)  

      Dit gerecht is handig voor 

mensen die werken want doordat het een ovengerecht is, kun je, 

terwijl het in de oven staat, andere dingen doen. 

Dus in mijn werkzame leven aten we vaak ovenschotels . 

 

Gehaktschotel met banaan.    Hoofdgerecht voor 4 personen. 
 

1 duopak aardappelschijfjes   

1 ui 

2 groene paprika’s 

1 eetlepel boter 

400 gr. gehakt 

1 zakje mix voor gehaktschotel van 

Knorr 

2 bananen  

100 gr. geraspte oude kaas 

grote ovenschaal. 

 

 Oven voorverwarmen op 200 

graden, aardappelschijfjes 

bereiden volgens de 

gebruiksaanwijzing. 

 

 Ui pellen en snipperen. 



 Paprika’s schoonmaken en in stukjes snijden. 

 Gehakt rul bakken, ui en paprika’s erdoor en ca. 5 minuten 

meebakken. 

 Mix en 0,35 liter water toevoegen, geheel nog 2 minuten laten 

sudderen. 

 Gehakmengsel in de ovenschaal, bananen in plakjes snijden 

en erover verdelen. 

 Afdekken met aardappelschijfjes en bestrooien met kaas. 

 Een frisse salade smaakt er heerlijk bij. 

 

Wijntip:  Rode lichte fruitige wijn, b.v. Rocca Bianca Valpolicella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

Fallaetswei 30 

9222 NM Drachstercompagnie      

 

 



 

 

De Kangoeroe Klup is voor peuters en groep 1,2,3,4 

Zij kunnen zo gratis kennis maken met korfbal. 

Het belangrijkste doel  van de Kangoeroe Klup is plezier 

hebben in bewegen, sporten en samen spelen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een keer in de twee weken op woensdagmiddag wordt de 

Kangoeroe Klup georganiseerd in sporthal Dr. Compagnie 

 

Data seizoen 2020-2021: 

2-9, 16-9, 30-9, 14-10, 28-10, 11-11,  25-11,  9-12, 

13-1,  27-1,  10-2, 3-3,  17-3,  31-3,  14-4 

 

Buiten:  12-5 en 26-5                    

Tijd: 14.00 – 15.00 uur 

Trainster: Annemiek vd Meulen Tel: 06-31493205 

 



 

 

Brassband Halleluja 

Helaas zijn er weinig activiteiten te 

melden. In maart moesten we, zoals veel verenigingen, stoppen met 

het bij elkaar komen. Dus toen kwamen de repetities en ook jammer 

genoeg de nazit helemaal te vervallen. Maar we konden natuurlijk 

thuis nog wel blijven spelen en we kregen van onze dirigent daar ook  

een aantal voorzetten voor. 

De verjaardag van mevr. Sijke Bron hebben we nog wel op kunnen 

fleuren met onze muziek en dat hebben we, met een klein groepje 

ivm corona, graag gedaan. 

En bij de fam. De Boer ging de vlag uit omdat Minke geslaagd was 

voor haar Master Euroculture. Nu ze dat achter de rug heeft kan ze 

zich weer volledig concentreren op de muziek en op wat ze verder 

in het leven leert.  

De bbq als afsluiting van het seizoen kon gelukkig, rekening 

houdende met de onderlinge afstand van 1 ½ meter, wel doorgaan. 

En natuurlijk hebben we toen ook even met elkaar muziek gemaakt. 

De tuin van Renze is daar groot genoeg voor. En het spelen werd 

door de buren ook gewaardeerd, getuige het applaus dat we van 

hen kregen. Op de foto kunt u zien hoe je als muziekkorps zeker kunt 

spelen, ook als je ver uit elkaar staat. Maar als muzikant is het gevoel 

wel anders, je hebt het idee dat je helemaal alleen staat te spelen 

want je hoort eigenlijk alleen jezelf. En de essentie van een 

muziekkorps is juist dat je samen speelt en elkaar hoort.  

Renze en Leffrie hadden de bbq, met praktische steun van Anja, 

geweldig georganiseerd. Er was meer dan genoeg te eten en te 

drinken, ze hadden met Piet Paulusma ook geregeld dat het mooi 

weer was, er was een echte ijscokar met heerlijk ijs, slagroom,  

 

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  

 



 

aardbeien, chocoladesaus enz. enz.  en zo konden we toch nog op 

een mooie en ook muzikale manier het seizoen afsluiten.       

Wij zijn aangesloten bij een bond en die bond geeft het blad 

Klankwijzer uit. In het juni-nummer, in het voorwoord van de 

voorzitter, staat het volgende : het grootste gemis van muzikanten 

tijdens deze coronatijd is de wekelijkse ontmoeting; het sociale 

contact met mensen waarmee ze zich verbonden voelen. Het 

praatje, het drankje, de knuffel en het samen met elkaar muziek 

maken. Tot zover het citaat. Familieleden van onze muzikanten 

hoeven zich nu niet direct ongerust te maken, want van knuffelen is 

bij ons weinig tot geen sprake, zeker niet in clubverband. Wellicht 

zouden we hoger scoren op concoursen als we dat wel zouden 

doen, maar dat blijft onzeker. Op de andere genoemde punten 

scoren we prima.  

Als u dit leest zijn we vast weer aan het repeteren. Met een heleboel 

pas- en meetwerk, waarvoor je echt gestudeerd moet hebben om 

dat te kunnen begrijpen, pasten we toch allemaal in De Nije Kompe, 

met het slagwerk op het podium. En om corona-proof te repeteren 

moesten we met doekjes onze stoelen voor en na de repetitie 

schoon maken. En de nazit is ook weer in ere hersteld, ook een 

belangrijk onderdeel van de repetitie. 

Over ons 100-jarig bestaan volgend jaar valt ook nog niet veel te 

melden. Maar ook daarvan houden we u op de hoogte.     

 



 

Voetbalvereniging 

_____________________________________________ 

 

Op het moment dat ik dit zit te schrijven is na ruim vijf maanden zonder 

voetbal de eerste officiële thuiswedstrijd in coronatijd gespeeld. Al met 

al was het bij die wedstrijd een vreemde gewaarwording met al die 

beperkende gedragsregels en in de rust thee op het veld..…  

Als voetbal- en korfbalafdeling hebben ook wij als gezamenlijke 

gebruikers van het sportcomplex meerdere beperkende 

gedragsregels moeten opstellen. Dit alles conform de vele protocollen. 

Een van de regels is de bekende 1,5 meter. Het handhaven van deze 

1,5 meter afstand is en blijft een lastig punt. In ons clubhuis bijvoorbeeld 

is conform deze regel nu slechts plek voor een 20-tal personen terwijl er 

normaal ongeveer 100 personen in ons clubhuis kunnen zitten, c.q. 

staan. Daarom zijn we op dit moment bezig meerdere zitplaatsen 

rondom ons clubhuis te creëren. Inmiddels hebben we zes 

picknicktafels aangeschaft maar wat doen we als het regent en het 

richting herfst kouder begint te worden?  Iets om met zijn allen over na 

te denken de komende dagen…. 

Zoals u wellicht begrijpt staat bij mij als verantwoordelijke voorzitter van 

de voetbalvereniging de gezondheid van spelers, trainers, vrijwilligers, 

ouders en toeschouwers momenteel voorop en is het sporten zelf even 

bijzaak. Ik loop dan ook bijna dagelijks rond met de vraag hoe onze 

vereniging door deze moeilijke tijd te loodsen. Een positief geval 

binnen een van beide verenigingen en alles op het sportcomplex 

gaat op slot! Dit moeten we met zijn allen proberen te voorkomen. 

Hierbij dan ook mijn verzoek aan jong en oud zich op ons 

sportcomplex aan de voorgeschreven regels te houden. Verder: 

neem je eigen verantwoordelijkheid in coronatijd en mijdt het 

sportcomplex als je denkt dat het beter is voor jezelf en ons allen.  

Zoals ik in het begin al schreef wordt er weer gevoetbald. Ons 1ste elftal 

is dit seizoen begonnen o.l.v. een nieuwe trainer, Henk Woudstra uit 



Bontebok. Op onderstaande foto van Linda v.d. Meer de huidige 

selectie met begeleiding.   

 

Wat betreft de senioren zijn we bij de dames en jong senioren op 

zoek naar de nodige spelers. De vraag is: wie wil/kan ons dit seizoen 

komen versterken? 

Tot slot nog iets over de nieuwbouwplannen. In ons clubhuis hangen 

ter informatie een drietal panelen met daarop onze plannen. 

Misschien de moeite waard om eens te gaan kijken en mee te 

denken over de inrichting van onze toekomstige 

ontmoetingsruimte……. 

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.) 

 

 

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


 

Stichting Oudheidskamer/ 

Histoaryske Kommisje  

Drachtster Kompenije 
 

 

Caféstoel uit café Aans ingebracht door Corry Keuning.  

(let op de ingefreesde versiering van zitting en rugleuning) 

 

 

 

 

 Pop in Friese klederdracht  ingebracht     

 door mevrouw 

 Boelens. 

 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 van 09.00 tot 16.00 uur. 



 

Stichting Oudheidskamer/HKDK doet ook dit jaar mee aan Rabo 

ClubSupport! Stem ook op ons vanaf 5 oktober! 

 
Het is weer zover! Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de 

samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen.  

Wij doen ook mee! Kunnen we ook op uw stem rekenen?  

 

Ben u rekeninghouder èn lid van de Rabobank Drachten Noordoost 

Friesland dan krijgt u van de bank een uitnodiging om tussen 5 en 25 

oktober te stemmen op de vereniging of stichting van uw keuze.  

 

Stem bij de Rabo ClubSupport op Stichting Oudheidskamer 

Drachtstercompagnie/HKDK en geef dit door aan familie en 

kennissen. Uw stem is geld waard! We hebben de afgelopen jaren 

gemerkt, dat het erg de moeite waard is. U steunt met uw stem het 

behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Drachtstercompagnie.  

 

Meer informatie vindt u op www.rabobank.nl/clubsupport. 

 
Over Rabo ClubSupport 

 

Jij beslist mee! 

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt 

samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar 

we elkaar en de buurt sterker maken. 

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële 

ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, 

voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te behalen?  

Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning 

ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & 

geweldig voor de buurt. 

 

 

http://www.rabobank.nl/clubsupport


Wolkom 

_____________________________________________ 
 

Op de Steffensreed 6 wonen nu Rob Bogert en Francine 

Schuwirth. 

Ze komen van Durgerdam, dat ligt tegen het IJselmeer, 

vlakbij Amsterdam. Rob heeft 40 jaren gevaren op een 

binnenschip en deed dan onderhoud aan schepen,  zoals 

betimmering en metaalwerk. Francine doet nu vrijwilligerswerk in de 

zorg. Ze start binnenkort bij Nij Bertilla. 

 

Op het Heechfean 41 woont nu Amanda Sipma uit 

Drachten. Amanda werkt bij Pearl Opticiens in Bergum. 

Op de Smidswei 4 wenje no âld Kompenijsters: Lucy van 

Meerveld mei har soan Jehannes,14 jier. Lucy is 

administratief meiwurkster bij Bestratingsbedrijf Spoelstra-

Nijboer. Jehannes sit yn de tredde klasse fan v de HAVO. 

Op de Trilker 10 wenje no Gerke en Hendrica van der Hoek, 

út Drachten. Gerke is frachtweinsjauffeur en rydt foar de 

Drachtster Glashandel. Hendrica is operator bij Phillips. 

Monique Postma en Foppe Nicolai binne te plak! Yn in 

súver spiksplinternij hûs op de Smidswei 47a. Monique 

docht de administraasje en planning op de  

Vakopleidingen Oosterpoort. Foppe komt út Twizel en is monteur yn 

de bou by Ensel yn Dokkum. 

Op it Heechfean 1 wenje no Bastiaan Koop- van der Kuur en 

Sander van der Kuur–Koop. Hja komme út Drachten. 

Bastiaan wurket by de Plysje. Sander wurket  yn de soarch, 

by organisaasje Aventura. 

Op de Siktaris Eringawyk 1 wonen nu Annemiek Nauta en 

Marcel van Etten. Zij komen van Heerhugowaard. 

Annemiek werkt als teamleider in de ouderenzorg in 

Lemmer en in Haskerhorne bij kleinschalig wonen en dagbesteding. 

Marcel gaat per 1 oktober met pensioen, hij is nu nog regiomanager 

bij MEE. 

 



 

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 

 

 

Fûgelwacht 

______________________________________________ 
 

Met een wat ruime kijk op de dingen zou je kunnen stellen dat de 

corona perikelen samen vallen met het leg- en broedseizoen van de 

weide– en broedvogels. Het verschil op dit moment is dat het 

broedseizoen voorbij is maar de corona nog niet. Laten we wel 

wezen het ene heeft niks te maken met het andere. Of..........? Dat 

het wederom slecht gesteld is met de broedresultaten van de 

weidevogels heeft niets te maken met corona. En dat nertsen wel 

besmet kunnen raken door het coronavirus is inmiddels bekend. 

Maar dat zijn geen vogels. Is er dan niets positiefs te melden rond de 

coronacrisis? Toch wel. Wanneer je verschillende krantenartikelen en 

andere publicaties leest hebben veel mensen tijdens de lock down 

de tuin, het open veld en de bossen herontdekt! Zo waar een niet te 

onderschatten verschijnsel. Trouwens ook de heldere hemel was 

verbazingwekkend om te zien. We mogen hopen dat de 

herontdekking van alles wat op natuur lijkt om ons heen van 

blijvende aard mag zijn voor de mensen. Daar kan een stuk 

waardering uit voortkomen voor zowel de natuur zelf maar ook voor 

alle mensen en organisaties die met niet aflatende inspanning 



dezelfde natuur proberen in stand te houden of zelfs te verbeteren. 

En iedereen kan op zijn eigen stukje aarde daar een steentje aan 

bijdragen. Het ophangen van nestkastjes in je eigen tuin. Het 

controleren en schoonmaken daarvan. Onze plaatselijke fûgelwacht 

heeft daar honderden van. Het in de gaten houden waar je 

loslopende hond of kat zich bevindt. Deze huisdieren zijn vaak 

grotere rustverstoorders dan wij zelf soms kunnen denken. Boeren die 

hun best doen om het leven van pasgeboren reeën te sparen. Hier 

en daar een greppel nat houden ten behoeve van die paar 

weidevogels die er nog wel zijn. Straks weer het bijvoeren van de 

vogels. Altijd weer aardig om te zien welke soorten er op af komen. 

Kortom de bewustwording van de waarde van dat beetje natuur 

wat we in Nederland bezitten blijvend  waarderen. Daarbij hoort ook 

het niet laten slingeren van blikjes en flesjes in bermen en langs 

wandelpaden. Dit wordt echt niet alleen gedaan door jongeren, 

volwassenen kunnen er ook wat van. We zeggen wel eens wat zou 

er anders zijn nà corona dan dat het ervoor was. Nou dit misschien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foks op it hiem by Lo Folkerts. Foto is fan út de keamer makke.  

Sa komt de natûr wol hiel ticht by. 

Groetnis, Sietse Wijbenga van de Fûgelwacht. 

 

 



Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’  

Op 14 september jl. hadden we als uitvaartvereniging onze eerste 

algemene ledenvergadering in coronatijd. Tijdens de vergadering 

hebben we ons nieuwe zomertenue van de dragers gepresenteerd.  

 

Wat betreft het kerkhof ben ik blij te kunnen constateren dat er 

steeds meer mensen zijn die bezig zijn met de restauratie van 

monumenten en het recht (laten) zetten van scheefgezakte 

monumenten. Het komt ook regelmatig voor dat ik als beheerder 

van het kerkhof gevraagd wordt een monument recht te zetten. Ik 

verwijs daarbij de mensen door naar een steenhouwerij uit de regio. 

Dit omdat zij er verstand van hebben en over het benodigde 

materiaal beschikken. 

 

Wat u in de afgelopen weken wellicht opgevallen zal zijn is dat we 

begin september de heg rondom het kerkhof door onze plaatselijke 

hovenier hebben laten knippen. Vorig jaar hebben we geprobeerd 

de heg zelf te knippen maar ook hier geldt dat zij als hovenier over 

de nodige ervaring en het benodigde materiaal beschikken om dit 

alles zo recht mogelijk te doen. Daar hadden we zelf nogal wat 

moeite mee…. 
 
 

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 . 
 

http://www.dledrachtstercompagnie.nl/


 

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 van de Protestantse kerk 

Drachtstercompagnie 

 

13 sept. 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries startzondag 

20 sept. 9.30 uur Jeroen voor’t Hekke, 

Franeker 

Ferbiningstsjinst 

27 sept. 9.30 uur mw. A. Oppewal, 

Drachten 

Kerkdienst 

4 okt. 9.30 uur Mw.ds. C. J. v.d. Beukel, 

Haulerwijk 

Heilig 

Avondmaal 

11 okt. 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Kerkdienst 

18 okt. 9.30 uur Marianne Huisman, 

Drachten 

Ferbiningstsjinst 

25 okt. 9.30 uur Ds. G. Postma, 

Wâlterswâld 

Kerkdienst 

1 nov. 9.30 uur Ds. P.L. Smilde, Drachten Kerkdienst 

4 nov. 19.30 uur Minke Visser - Bakker Dankdag 

8 nov. 9.30 uur Martin Dol, Drachten Ferbiningstsjinst 

15 nov. 9.30 uur Mw. I. Baron, Veenhuizen Kerkdienst 

15 nov. 19.30 uur mw. A. Oppewal, 

Drachten 

Vesper 

 

 

 

 



 

 

 

Ik heb in de vakantie meegedaan aan de Puzzelpost van Tsjil, dat is 

een programma van Omrop Fryslân voor kinderen. Elke week plaatst 

Tsjil een klein stukje van een foto van een BN'er op Instagram, dat 

moeten de volgers raden van wie de foto is, van de mensen die het 

goed hebben word een winnaar gekozen, dat was ik!! Daarna 

hebben we een datum uitgekozen om te filmen, later was besloten 

dat we iets met de Toneelgroep zouden doen, ik had iedereen 

gevraagd en bijna iedereen kwam! We hebben allemaal grappige 

scene's gespeeld! Ook heb ik ook boek gekregen "De geur van 

groen", echt een leuk boek! De opnames hebben 6 uur geduurd, 

maar het was echt superleuk en ik ben superblij met het resultaat!! 

Het filmpje is te bekijken op Youtube, Instagram en Facebook, het 

kanaal heet "Tsjil" en het filmpje heet "Puzzelpost #11"  

 

Renske neemt het programma door met presentator Raynaud Ritsma      

van Omrop Fryslân. 


