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In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór:  18 december 

     

 

    

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

 

Grutte Steffen seit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

"De berneholtsjes steane net sa blier  

want der is gjin Sint- yntocht dit jier. 

Mar net getreurd allegearre,  

op it skerm kinne jim him sjen en hearre. 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 

 

 

Wanneer? Wat? Wie? 

09/12-12-2020 Kerststukjes verkoop (blz.16) Pream 19 

25-11/9-12-20 Kerst-actie tbv kv TFS (blz.23) Kv TFS 

30-12-2021 Oliebol-drive in 15.00-19.00u PB 

12-01-2021 Spreekuur in It Gebouke PB 

 

 Verschijningsdata De Barte: 

 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

160 januari 2021 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:  
 12 januari    19.00 - 19.30 uur   
 in it Gebouke  
 

Ledenvergadering 

Helaas moesten wij onze najaarsledenvergadering om de inmiddels 

bekende reden afblazen. De (financiële)verslagen lagen ter inzage 

in it Gebouke of stonden op de site. Geen ideale situatie voor u en 

ons, aangezien wij graag de enquête met u hadden willen 

bespreken. Wij hopen dat u de uitkomsten van de enquête 

hieronder goed wil lezen, aangezien er een vervolg komt en wij 

hebben u daarbij nodig. Ruim de helft van de inzenders wil wel eens 

een klus voor PB doen. Nou, dan is dit je kans! 

 

Wyknammebuordsjes                                                                           

Sinds 2010 hebben de wijken van Drachtstercompagnie en het 

Noordereind in Drachten een naambordje gekregen. Daarop staat 

vermeld van wanneer de wijk dateert en uiteraard de naam.  



De wijken waren gegraven om het turf te vervoeren en de 60 

bordjes hebben dus een cultuur-historische waarde. Nu worden vele 

bordjes vernield en een aantal vrijwilligers herstelt ze weer, maar dat 

kost handenvol geld en de bordjes horen bij ons dorp! Daarom moet 

er een plan komen, bijv.: we schakelen de wijkagent in, vragen u 

namen van vandalen door te geven, we kijken waar de bordjes het 

best geplaatst kunnen worden en welk materiaal we in het vervolg 

gaan gebruiken. 

Heb jij een tip of wil  je meewerken? Wij horen het graag! 

 

Aanvragen buurtbudget                                                                          

Dit zijn de algemene regels voor aanvraag buurtbudget: 

Heeft u een plan waarmee de leefbaarheid in uw buurt of dorp 

groter wordt? Dorpsbelang of inwoners van een dorp kunnen bij de 

gemeente een bijdrage aanvragen voor een voorziening of 

activiteit. 

 

Handig om te weten 

 De voorziening of activiteit is gericht op verbeteringen in de 

directe woonomgeving, is openbaar toegankelijk en bereikt zoveel 

mogelijk inwoners van het dorp. Inwoners hoeven niet lid te zijn of te 

betalen om er gebruik van te maken.  

 U betaalt zelf een deel van de kosten, bijvoorbeeld via een 

sponsor of eigen werkzaamheid. De richtlijn hiervoor is 20%. Voeg bij 

de aanvraag een stappenplan en een begroting. 

 Alleen kosten die een direct verband houden met de 

voorziening of activiteit komen voor een bijdrage van de gemeente 

in aanmerking. 

 De gemeente heeft niet al eerder (negatief) over het plan 

besloten. 

 Voor elke dorp is een bedrag gereserveerd. Op is op. 

1x per 5 jaar kun je uit het buurtbudget voor dorpsoverstijgende 

feesten (zoals een dorpsfeest) een bijdrage ad € 1.000,- aanvragen. 

In 2023 kunnen wij daar weer een beroep op doen. 

Soms is er voor cultuur-historische thema's nog wel eens subsidie 

beschikbaar. Wellicht is het handig dat je gewoon even de vraag 

voorlegt aan Sietse van der Weij (gemeente). 



 Bent u inwoner? Voeg dan een handtekeningenlijst met 

minstens 25 medestanders uit het dorp toe aan de aanvraag. En het 

is handig om dorpsbelang op de hoogte te stellen. 

 Het plan is binnen één jaar uitgevoerd. 

 Het plan is niet in strijd met gemeentelijk beleid en is geen 

onderdeel van lopende projecten of procedures. 

Verder hebben banken die actief zijn in de regio ook wel eens 

subsidiemogelijkheden. Daarnaast kun je het Oranjefonds  

raadplegen. 

AED 

Zoals zovelen moeten wij de herhalingscursus van de AED cursus ook 

verplaatsen naar het voorjaar. Maar hierdoor heeft u meer tijd om 

na te denken om aan de cursus deel te nemen. 

Het is erg belangrijk om een AED te kunnen bedienen, en daardoor 

levens te redden. Tijdens de cursus die 1x per jaar wordt gehouden 

komen aan bod: het bedienen van het apparaat, wat voor 

handelingen komen voorbij en hoe communiceer ik o.a.  met   112. 

 

Attentie 

Elk jaar zet PB haar vrijwilligers even in het zonnetje op een 

vrijwilliggersavond. Ook deze kon niet doorgaan en daarom had het 

bestuur een pakketje samengesteld van lokale producten dat zij 

rondbrachten. Wederzijdse waardering dus! 

 

 

Enquête 

In februari van dit jaar hield Plaatselijk Belang een enquête onder 

haar inwoners. Hier de resultaten en de vervolgstappen. 



 

 

Plaatselijk Belang wil weten waar ze zich de komende tijd 

mee bezig moet houden. 

De uitkomsten vormen de basis voor het nieuwe 

dorpsprofiel. 

Er werden 80 enquêtes weer ingeleverd. Gemiddeld was men 40 jaar 

of ouder, werkend, de helft deed vrijwilligerswerk. 

Men was positief over: 

 uitstraling van ons dorp 

 ligging van het dorp (veel natuur) 

 saamhorigheid 

 vele verenigingen 

 de Barte 

 plezierig wonen 

 Plaatselijk Belang 

 

 

Men dacht neutraal over: 

 informatievoorziening over het nieuwe MFC 

 de site en het info-bord 

 activiteiten voor de jeugd tot 17 jaar  

 (de soos wordt gemist) 

 voldoende sportmogelijkheden  

 (tennis en fitness worden gemist) 

 voldoende activiteiten voor de ouderen 

 voldoende wandelpaden 

 de wijkagent (wie is dat?) 

 informatie over alternatief voor gas 

 



Wat verdient extra aandacht? 

 

 de Knobben (vooral voor fietsers) 

 verkeersveiligheid (m.n. de Smidswei) 

 snelheid verkeer in het dorp 

 het gemis van voorzieningen (winkel)! 

 verloedering (m.n. tuinen) 

 gevaarlijke bermen langs toegangswegen 

 

en nu? 
Tot zover de algemene opmerkingen die terug zullen komen in de 

nieuwe dorpsvisie. Maar het bestuur heeft gezegd dat er wel een 

vervolg moet komen anders heeft het enquêteren geen 

meerwaarde. 

Wij hebben samen met Sietze van der Weij (gemeente) uit de 

enquête 4 speerpunten gehaald, t.w.: 

 verkeersveiligheid  (Smidswei/snelheid/bermen   

   toegangwegen) 

 energietransitie (van gas naar....?) 

 verloedering  (aanblik tuinen) 

 voorzieningen (o.a. winkel) 

 

Wil jij met ons meedenken? 

We gaan deze speerpunten behandelen in 4 
werkgroepen, bestaande uit 1 lid van PB, een 
ambtenaar van de gemeente en ca. 2 à 3 
dorpsgenoten.  

De werkgroep gaat het thema in kaart brengen en 

bekijken wat er zou moeten gebeuren en of dat 

realistisch is. 4 Bijeenkomsten lijkt ons eerst voldoende. 



Op de volgende ledenvergadering volgt verslaggeving van de 

bevindingen van de werkgroepen. 

 

Je kunt je aanmelden bij een van de bestuursleden! 

Het kan ook zijn dat het bestuur bij je aanbelt met de vraag of je in 

een werkgroepje wilt gaan zitten, want 

 

PB kan het niet alleen! 

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

 

 

Voortgang MFC 
___________________________________________________________ 

 

Zestien september hebben 

we bezoek gehad van dhr. 

Van Beek, nieuwe wethouder 

in onze gemeente. Hij wilde 

zich laten informeren over  

plannen en  voortgang van 

het hier te bouwen MFC. Dit soort activiteiten in de gemeente 

Smallingerland behoort tot zijn portefeuille. Hij werd vergezeld door 

Maaike Zwart, contactpersoon vanuit de gemeente voor het MFC. 

Met zijn vieren, Pieter Postma en mijn persoon hebben we een zinvol 

onderhoud gehad. Aan de hand van de panelen in de kantine 

kreeg dhr. van  Beek een goede indruk van de plannen en de 

voortgang. En belangrijk, uit zijn mond opgetekend: “dit plan gaat 

door”, ondanks andere geluiden die we vernemen uit de media 

over bezuinigingsmaatregelen in de gemeente. 

Wat de planning voor de bouw van het MFC betreft, moet ik u 

melden dat de bestemmingsplanwijzing tot gevolg heeft, dat er 

eerst in maart 2021 gestart kan worden met de  werkelijke bouw. 



Aanvankelijk hadden we de hoop op december 2020, maar 

pogingen van onze kant om de procedure te versnellen hebben niet 

het gewenste resultaat opgeleverd. Het ontwerp bestemmingsplan 

MFC Drachtstercompagnie ligt vanaf 18 september voor een 

periode van 6 weken ter inzage. Daarna volgt weer besluitvorming in 

college en gemeenteraad. En er zal weer een bezwarentermijn aan 

vast zitten. 

Op de infoavond gehouden op 25 augustus heeft u  een impressie 

gekregen van het nieuwe MFC. Sindsdien zijn er enkele wijzigingen 

aangebracht door de projectgroep. Met name aan de buitenkant 

van het gebouw. Bij nader inzien is er toch gekozen voor een steen 

met een meer rode kleur. De kleur die veel in ons dorp voorkomt. 

Ook de kozijnen hebben een meer in het oog springende kleur 

gekregen. Tevens is er nog een opvallende entree gemaakt aan de 

kant van de school waar de onderbouw zit. Met deze twee 

aanpassingen heeft het gebouw meer uitstraling gekregen, is het 

idee. Een impressietekening hiervan zal op de website te zien zijn. 

Intussen is er een “interieurwerkgroep” gevormd. Deze groep is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolteam, vanuit 

de voetbal geleding Tim Nijmeyer en  vanuit de korfbal geleding 

Jildou van der Vee. Ook PB is vertegenwoordigd door Michèl 

Houwen. Ook de gemeente is hierin vertegenwoordigd. Onder 

leiding van Marit Reitsma van architectenbureau van Manen en 

Zwart, zullen ideeën worden gebundeld om te komen tot een voor 

school en ontmoetingsruimte aansprekende kleurstelling. Kleuren 

zullen deels in elkaar overlopen terwijl er ook sprake zal zijn van 

contrasterende accenten. 

Binnenkort zal er een werkgroep “terreininrichting” moeten ontstaan. 

De omgeving van het gebouw zal praktisch en sfeervol aangekleed 

moeten worden. Het plein, de parkeerplekken, terrasoverkapping, 

looprichting, groenvoorziening, pannakooi en plaatsen van 

speeltoestellen en fitness apparatuur zal allemaal in goede balans 

tot een mooi geheel moeten leiden. 



Nieuws uit de Stichting ”it Trefpunt”. 

Ik wil u hier, om alle misverstand te voorkomen, nogmaals de leden 

van het Stichtingsbestuur voorstellen.  

Sjoerdsje Leistra, geleding PB, lid 

Carin van der Mei, geleding korfbal, lid 

Stefan van Meerveld, vanuit oude stichting, penningmeester 

Pieter Postma, geleding voetbal, secretaris 

Sietse Wijbenga, onafhankelijk, voorzitter 

Bovenstaande mensen komen uit bepaalde geledingen, zijn 

daarvan vertegenwoordiger. Dat wil niet zeggen dat het 

stichtingsbestuur bemoeienis heeft met het bestuur van voetbal, 

korfbal of plaatselijk belang. Volstrekt niet! Het stichtingsbestuur is 

verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud van de toekomstige 

kantine met ontmoetingsruimte. En zij is gehouden tot het generen 

van subsidies voor inrichting van bovengenoemde ruimte. 

Mooi is te melden dat de eerste bedragen van drie fondsen zijn 

toegezegd. Alle begin is moeilijk maar de eerste resultaten zijn er: 

Rabobank:                                  € 7500 

Prins Bernhard Cultuurfonds:   € 1500 

Jan Roelof Geertsma fonds:   € 1500 

 

Samen met de eigen inbreng van PB en Sport hebben we toch een 

begin: 

Eigen inbreng PB:                   € 20.000 

Eigen inbreng sport:        € 20.000 

En er zit naar verwachting meer in het vat en dat zal ook moeten. 

“Vol verwachting klopt ons hart”.  

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  Baukje Visser het woord aan Jan en Petra 

Nicolai. Hieronder hun reactie: 

 

Van Baukje Visser kregen wij de vraag hoe het is om afstand te 

nemen van de boerderij en een nieuwe verandering aan te gaan. 

Waarom deze stap en hoe nu verder. 

 

Toen echt duidelijk werd dat geen van onze kinderen de boerderij 

over wilde nemen, ga je nadenken…, hoelang wil je nog door 



boeren.  Je wordt ouder, er komen steeds meer regels, 

Je moet elke dag. Je hebt 24 uur per dag de verantwoordelijkheid.  

Toen het huis van Wout en Ria van Vulpen in 2018 te koop kwam te 

staan zeiden we tegen elkaar dit is wel een hele mooie plek om 

daar later te wonen. We kunnen op de buurt en in ons dorp blijven 

wonen. Het is een huis met varkenstallen en veel ruimte. Als we al 

stoppen moeten we nog wel wat te doen hebben.  

We zijn wezen kijken en van Vulpen gaf direct al aan dat zij er nog 

wel even zouden willen wonen totdat ze een ander plekje hadden 

gevonden.   Dat gaf ons de ruimte om onze boerderij te koop te 

zetten. Er zijn meerdere kijkers geweest maar het is niet heel 

gemakkelijk in deze tijd om een boerderij over te nemen. We wilden 

graag dat de boerderij door zou gaan en het liefst ook dat er jonge 

mensen zouden komen te wonen. 

En dat is gelukt! Bram en Margriet van der Veen met hun dochtertje 

Roelina kwamen in beeld. Bram wilde van kleins af aan al 

koeienboer worden maar zijn ouders hadden geen boerderij.  Het 

klikte meteen tussen ons. Wij zagen de passie en het enthousiasme 

van Bram om boer te worden. Het voelde goed.  Maar makkelijk was 

de overname niet.  

Om de overname geleidelijk te laten verlopen zijn we een 

samenwerking aangegaan. 

Op deze manier 

houden we ook 

nog contact met 

de boerderij en 

kunnen wij ze 

blijven helpen.  

Per 12 september 

wonen we nu op 

de Tsjerkebuorren. 

Het is een grote 

verandering en 

het is allemaal 

nog erg wennen 

op onze nieuwe 

plek.  Het voelde 

eerst alsof we op vakantie waren. Je hoeft even niets…. 

 



En hoe nu verder? 

Tot nu toe was er nog veel landwerk te doen. We hebben een paar 

machines en een trekker gehouden en ook hebben we een 

hoogwerker in de verhuur. Als er tijd over is moet er in en om ons huis 

nog van alles gebeuren en met name de varkenshokken. 

Wel hebben we ideeën in ons hoofd maar we nemen eerst de tijd en 

zien wel wat op ons pad komt.  

 

Onze vraag aan:  Jetze en Ulrike Botma: Waarom de stap naar 

Engwierum? Wat en hoe wordt daar geboerd en wat zijn jullie 

plannen voor de toekomst?  

 

Een hartelijke groet van Petra en Jan Nicolai 

 
 

Dorpsfeest 2021 

____________________________________________________________________________  

 

Al weer geruime tijd geleden zijn we gestart met de voorbereidingen 

voor het dorpsfeest van volgend jaar. Er zijn onder andere al bands 

geboekt, er is een thema gekozen en er zijn afspraken gemaakt over 

de exploitatie van de tent. 

Helaas hebben we momenteel te maken met een bijzondere 

situatie. De kans wordt steeds groter dat ons feest moet worden 

uitgesteld, natuurlijk omdat het van overheidswege niet zal worden 

toegestaan maar uiteraard ook omdat wij niet graag het 

besmettingscarnaval van het noorden willen worden. 

We moeten op korte termijn beslissen omdat de voorbereidingen 

voor de invulling van de donderdagavond al in januari moeten 

worden opgestart. 

Wij houden jullie op de hoogte maar we achten de kans dat het 

door kan gaan klein. 

Met vriendelijke groet,   

Wilt Kooistra 



 

Hallo dorpsgenoten, 

2020 loopt weer ten einde. 
In deze onzekere corona tijd zijn veel activiteiten afgelast of op 

creatieve wijze toch doorgegaan. 
Wij als bestuur van Plaatselijke Belang Drachtstercompagnie 

hebben voor u de oliebol- drive in. 
Op deze manier willen we u als dorpsgenoten een lekkere oliebol 

aanbieden en een heel fijn en gezond 2021 toewensen. 

 

U komt toch ook? 
Woensdag 30 december 2020 

Anderhalve meter oliebol- drive in. (mondkapje verplicht) 
Waar: it Gebouke 

Hoe laat: 15.00 - 19.00 uur 

 

 

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 2020   €  627,75  

opgebracht. 

Hartelijk dank, Marian Bijma 

 
Ingezo

nden 

‘t Ferfolch 

fân de 

earrebarr

e 

 



Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Heel hartelijk dank voor alle felicitaties t.g.v. ons 65-jarig huwelijk. 

De kaarten, telefoontjes en praatjes–tijdens–de–wandeling hebben 

ertoe bijgedragen, dat ons jubileum ondanks Corona toch een feest 

werd! 

Willem en Elly van Dijk. 

 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Kerstcreaties t.b.v. de Oudheidskamer 

 

Nu de omstandigheden met Corona ons dwingen om maatregelen 

te treffen wat betreft de regels met onze medemens, hebben we 

getracht een oplossing te vinden voor onze steun aan de 

oudheidskamer. Zoals u wel zult weten, hielden we elk jaar tegen de 

kerst een kerstmarkt. Nu dit niet meer op die wijze kan, hebben we 

getracht een oplossing te vinden om hier, op gepaste wijze, in te 

voorzien. We hebben gemeend een alternatieve kerstmarkt te 

houden, en dat gaat op volgende wijze:  
 

Er zullen kerstcreaties worden uitgestald voor verkoop bij Appie en 

Sjoerd Heddema , Pream 19, op de volgende middagen:  

Woensdag 9 december tot en met zaterdag 12 december van 1 uur 

tot 5 uur en op afspraak in de week van 14 tot en met 18 december.  

U kunt ook op bestelling iets reserveren, eventueel laten maken. Dit 

kan vanaf 1 december tot uiterlijk 12 december. Wij zullen dan 

proberen in overleg met u dit te realiseren.  

 

Even op een rijtje:  

 Kerstcreaties verkoop t.b.v. de oudheidskamer  

 Adres: De Pream 19 Drachtstercompagnie  

 Dagen: Van 9 december tot 12 december  

 Tijden: vanaf 1 uur tot 5 uur  

 Op afspraak kan: van 14 tot en met 18 december  

 Telefoonnummer 0512 342375  

 
Ingezo

nden 

‘t Ferfolch 

fân de 

earrebarr

e 

  
Ingezo

nden 

‘t Ferfolch 

fân de 

earrebarr

e 

 



 

Op deze wijze hopen we dat we in deze vreemde, soms moeilijke 

tijd, toch een beetje kerstsfeer mogen brengen bij een ieder die dit 

wenst en tevens een warm hart toe draagt aan onze 

oudheidskamer. Warm aanbevolen en met hartelijke groet,  

 

Appie en haar medewerkers. 

 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Kollekte Prinses Beatrix Spierfonds 2020 

Ek yn dizze bysûndere tiid binne der wer kollektes. 

De measten mei de kollektebus.  

By it bestellen fan myn pakket foar de kollekte fan it 

Prinses Beatrix Spierfonds hie ik net de kar om te 

kiezen. It waarden de gewoane âlde listen. Frjemd 

mar hawar. 

Ik ha, lykas alle jieren, myn fêste rinners benadere en elts de eigen 

kar joon om wol of net te rinnen. Eltsenien sei ja! Geweldich. 

Doe't it safier wie, binne der dochs in pear ôfheake. Gjin probleem: 

dizze hiele tiid is frjemd en hiel persoanlik. Elts moat syn gefoel folgje 

en dwaan wat goed fielt. 

De rinners dy't al op paad west binne ha dit elts op harren eigen wize 

dien en ynfolt. Kreatyf omsprong mei de list en it bakje mei jild. Ek de 

QR-kode is in pear kear brûkt.  

Foarich jier (gjin corona) wie de opbringst € 581.75. Dit jier € 436.75 en 

dat sûnder in pear (best grutte) strjitten. Dit fyn ik hiel bysûnder want 

ek it kontakt oan de doar fielt foar sommigen frjemd. 

Tige tank oan al myn rinners en oan alle ynwenners dy't joon ha.     

Op nei oar jier. 

Hermien 
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Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Hope en betrouwen(yn corona-tiid) 
 
Is der noch hope yn in tiid fan wanhoop 
Wannear wer rêst en frede yn ús hert 
Yn dizze tiid fan sykte en fan soargen 
Oer hiel de wrâld en ús oant tinken set? 
 
Wy mienden dat wy alles koene 
Dit wol ik dwaan, dat doch ik net  
Wy giene echt ús eigen wegen 
Waarden troch nimmen deryn belet 
 
Wy sitte yn’e lytse loege 
Betizing en fertwiv’ling slagge ta.  
Wy wolle graach wer fleurich libje  
Rêst en fêstichheid wer ha 
 
Graach net werom nei isolaasje 
Fan beppe, pake, mem of heit 
Hoe grut kin iensumheid dan wêze 
Sjoen nei de tiid dy’t efter ús leit.  

 
Wurk en ynkommen? 
Mannichien sit hjiroer yn 
Wannear wurdt alles wer gewoan  
En giet it ús wer foar de wyn?  
 
Wy wolle der foar inoarren wêze   
Wat betsjutte foar dy oare dy’t allinne stiet 
Mar no, yn de tiid fan Covid-19 
Witte wy dat dit net sa maklik giet 
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Hâlde wy hope yn in tiid fan wanhoop 
Hâlde wy moed by alles wat der bart 
Hâlde wy betrouwen yn’e takomst 
Dogge wy wat dien wurde moat?  
 
Sjoch nei de flaggen dy’t al in heal jier wapp’rje: 
‘Foarelkoar en mei-elkoar’ 
‘Hâld moed, haw leaf’  
Sa is it minsken 
En hooplik komme wy sa mei-inoar, 
troch dizze drege tiid.    

  
Wieke de Boer 

  

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Sinds oktober dit jaar is er een kinderboekenzwerfstation gevestigd 

aan de Skutslûs 5 in ons dorp. 

Onder de carport staat een 

kastje met kinderboeken voor 

alle leeftijden. Deze mogen gratis 

worden meegenomen. Als je het 

boek gelezen hebt, mag je het 

houden, terug brengen of 

doorgeven aan iemand anders. 

Sommige boeken zwerven door 

heel Nederland!  

Heeft iemand nog nette 

kinderboeken op zolder liggen, 

dan zou ik die graag willen 

hebben.  

Voor meer informatie liggen er 

folders in de boekenkast en 

anders vraag je mij maar.  

Veel leesplezier toegewenst!  

Groet, Hiltje. 
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                         Recept 

             Stoere     

 dadelkoeke 

             mei walnúten                                                                                             
                 van     

    Corry van de Vee  
 

 

Stoere dadelkoeke mei walnuten út Skotlân 

 

Hjir is in resept foar in smaakfolle koeke, dy’t moai past by dizze tiid 

fan’t jier.  Dat is oare koeke! 

Yngrediïnten: 

 

200 gr. selsrizend bakmoal 

140 gr. dadels sûnder pit 

1 dl. (Skotkse) whisky 

2 ytleppels hunning 

80 gr. grofhakte walnuten 

1 teeleppel raspe skyl fan in sitroen 

200 gr. sûker 

200 gr. bûter 

snufke sâlt 

4 aaien 
 

En fierder in springfoarm  24 sm. 

 

Wriuw de springfoarm yn mei wat bûter en bestow ‘em dêrnei mei in 

bytsje bloem. Hakje de dadels grof. Meitsje de whisky mei de 

hunning waarm yn in pantsje en doch, as it siert, de grofhakte 

walnuten, dadels en sitroenrasp  derby. Eefkes trochsiere en dêrnei 



ôfkuolje litte. Rear de bûter sêft en doch de sûker en it sâlt derby. 

Klopje de aaien der ien foar ien troch. Doch it selsrizend bakmoal der 

by en klopje de hiele massa luchtich. Rear dêrnei it dadel-

nutenmingsel der troch. Skep it beslach yn 

de bakfoarm en stryk de boppekant glêd.  

Ferwaarmje de oven foar op 150 graden 

(hite lucht) of 160 graden (gewoane oven). 

Set de foarm op it roaster ûnder yn de oven 

en bak de koeke yn 60 oant 70 minuten 

brún en gear. 

 

Dit lekkere resept fûn ik yn in al wat âlder 

resepteboek fan Koopmans. De koeke  is 

fêst ek lekker mei cakemoal yn stee fan 

bakmoal, mei in mingsel fan dadels en 

figen en miskien in appel  derby of mei                                        

bygelyks hazzenuten of in mingsel fan nuten. 

Bakje kofje of tee derby en miskien in toefke slagreamme foar de 

echte lekkerbek   

 
 

 

 

 

 

 

Bezorg jij een ruiter met beperking een fijne paardrijles?  

 

Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is op zoek naar vrijwilligers 

voor het begeleiden en ondersteunen van paardrijlessen voor ruiters 

met een beperking. Tijdens bijna alle lessen gaan we naar buiten, de 

bossen van Beetsterzwaag in!  

Interesse om ons team te komen versterken? 

Neem dan contact op via 0512-38 92 97 of mail naar. 

Kom gerust langs!     



 



Winterfair kv TFS 2020 

Helaas heeft corona niet alleen de sportieve prestaties stilgelegd 

voor de sportverenigingen, ook alle nevenactiviteiten kunnen geen 

doorgang vinden. Om de risico’s van besmetting op corona te 

verkleinen hebben we besloten dit jaar geen winterfair te 

organiseren. 

Om de donkere dagen door te komen willen wij van TFS jullie helpen 

om de gezellige kerstsfeer in huis te halen. Daarom gaan we wel 

kerststukjes maken en verkopen. 

We gaan de gemaakte kerststukken aanbieden via social media. 

Houd daarom de site van k.v. TFS (www.kvtfs.nl) in de gaten. TFS 

heeft facebook (Korfbalvereniging Tfs Drachtstercompagnie) en 

instagram. 

Geen internet? Niet getreurd wij zijn ook telefonisch te bereiken.  

De volgende manieren van kopen zijn een optie: 

1. Een Suprise Me bestelling plaatsen. Je geeft een bedrag en 

een kleur door en dan maken wij iets voor jullie. (Jullie kunnen ook 

iemand anders laten verrassen, wij bezorgen gratis in 

Drachtstercompagnie) 

2. Door een schaal of iets dergelijks in te leveren, dan maken wij 

daar een mooi stuk op. 

3. Door een afspraak te maken met ons, om langs te komen om 

een kerststuk uit te zoeken, wij kunnen dan de stukken corona proof 

laten zien. 

En natuurlijk zijn onze beroemde kniepertjes (Nieuwjaars rolletjes) en 

droge worsten ook te bestellen. 

Door een kerststukje te kopen, maak jij jezelf of een ander blij en 

steun je de korfbalvereniging in deze moeilijke tijd. 

Onze actie loopt van 25 november t/m 9 december, na 9 december 

kan er geen bestelling meer geplaatst worden. 

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met: 

 

Annemiek van der Meulen 06-31493205 

Carin van der Mei 06-15417475 

Jeannette Nijmeijer 06-26164628 



Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

     Verhuisbericht 

 

                          Sieger Brouwer is verhuisd!   

  Zijn nieuwe adres is: 

  Kamer 503 - Rispinge 1 -  

          9203 ZG, Drachten 

  0512-358624 

 

   Een kaartje of belletje,                                                                 

      kleine moeite, groot gebaar ! 

    

     

Krijt uw topje 

Geachte biljartvrienden, 

Helaas moeten we jullie mededelen dat ons alom bekende kerst-

biljart-toernooi geen doorgang zal gaan vinden. Gezien de huidige 

situatie waarin wij (Nederland) verkeren zou het zeer onverstandig 

zijn om toch risico’s te gaan nemen en een biljart toernooi gaan 

organiseren. Ook gezien het feit dat ver van te voren biljarttafels 

gehuurd en sponsoren gevraagd moeten worden. Wij, bestuur en 

organisatie, kunnen niet garanderen dat een ieder zich aan de 

RIVM- richtlijnen zal en kan gaan houden, en mocht het virus tegen 

die tijd (hopelijk) toch verdwenen zijn, dat kan niemand ons nu 

garanderen … Vandaar het besluit om dit jaar, helaas, geen “Kerst 

Biljart Toernooi” van Kr.U.T. in Café Aans. 

Wij kijken vol goede hoop uit naar volgend jaar, om dan in goede 

gezondheid weer een gezellig toernooi te kunnen organiseren. 

Met vriendelijke groet, : Henk Bouwer (Vz) 
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   Voetbalvereniging T.F.S. 

_____________________________________________ 

 

Door de coronacrisis zitten we op zijn zachts gezegd middenin een 

vreemd voetbaljaar. Terwijl de paddenstoelen uit de grond schieten 

en de mooi gekleurde bladeren van de bomen waaien is het akelig stil 

op het voetbalveld. Op dit moment mag er alleen nog door de jeugd 

getraind en onderling gevoetbald worden en zijn de kleedkamers en 

sportkantine gesloten. De verwachting is dat we dit jaar niet meer in 

competitieverband gaan voetballen. Negen maanden geleden had 

niemand deze situatie voor mogelijk gehouden….   

Het nieuwe voetbalseizoen begon dit seizoen op basis van de vele 

protocollen voorzichtig. Door wel/geen coronagevallen bij de 

tegenstander werden er bij senioren meerdere wedstrijden afgelast. 

Op zaterdag 3 oktober jl. werd de laatste thuiswedstrijd op ons 

sportcomplex gespeeld. Het eerste elftal speelde toen zijn derde 

competitiewedstrijd tegen VVT. Dit zonder publiek en met de kantine 

gesloten. Op 13 oktober jl. werd door de regering besloten de 

competitie stil te leggen en alle sportcomplexen voor senioren en 

ouders van jeugdleden te sluiten. Dit terwijl we dachten juist zo mooi 

bezig te zijn……. 

Wat betreft de jeugd wist onze oudste jeugd, de JO15, tot nu toe alle 

wedstrijden te winnen. Bij de JO10 en JO11 werd er zowel gewonnen, 

gelijk gespeeld als verloren. De jongste jeugd, de JO7, had aan het 

begin van het seizoen te weinig spelers. Gelukkig kwamen er een 

aantal nieuwe spelers bij en is het team weer volop in training. Het 

gaat zelfs zo goed dat er zich onlangs een nieuwe kledingsponsor 

heeft aangemeld. Hopelijk kan het team zich in de voorjaarsreeks in 

het nieuwe tenue gaan presenteren. Dit met Donny Pilat als nieuwe 

leider. 

De vier seniorenteams hebben tot nu allemaal een 

competitiewedstrijd gewonnen. Er was ook succes in de beker. Door 

met 4-1 van ODV 4 te winnen bekert het derde verder tegen 



Waskemeer 5. De dames zijn in september vol enthousiasme aan een 

nieuwe start begonnen. Dit nadat meerdere speelsters naar elders 

vertrokken. Op dit moment heeft het team 18 speelsters. De trainingen 

staan dit seizoen onder leiding van de uit Drachten afkomstige 

Michael Zwieserijn, speler van ons derde elftal. Michael is tevens trainer 

van de JO10. Een voorbeeld van iemand die graag iets voor de club 

wil doen! Last but not least onze 45+. De tekst uit onderstaand app 

bericht zegt genoeg…… 

Wat binne wy freedtejûnen moai oan it trainen en wat hawwe wy in 

wille mei syn allen.   De tredde helte is miskien nog wol it meast 

belangryke ûnderdiel fan de jûn... It "Wel en Wee" fan eltsenien wurd 

besprutsen, der wurde tips en trucs útwiksele, de wrâldproblematyk 

wurd behânnele en sa no en dan is der ek dom praet..... Koart sein, 

in echte mannejûn!!! 

Wy litte ús der net ûnder krije mannen. As it mei de corona wer wat 

beteid is, lûke wy de fuotbalskuontsjes wer oan.... 

 

  

     De 45 + 

Hoe verder….  Als voetbalclub zijn we er voor de leden om hun 

op clubniveau te kunnen laten sporten. Ook zijn we er voor de sociale 



contacten in het dorp; het gezellig bijeen zijn met spelers en supporters 

in het clubhuis. Het doet mij als clubman pijn te moeten constateren 

dat we dit onder de huidige coronaperikelen niet kunnen 

verwezenlijken. Begrijpelijk, de gezondheid van ons allen is momenteel 

even het belangrijkste. Toch zullen we als vereniging binnen de vele 

coronaregels op zoek moeten naar wat nog wel mogelijk is. Hoe 

onderhouden we de contacten? Wat kunnen we onze leden nog 

bieden in coronatijd? Uiteraard is het mooi dat de jeugd kan trainen, 

maar het merendeel van onze leden zit thuis op de bank naar het 

profvoetbal te kijken. Daarom zijn we momenteel voor wat betreft de 

senioren met de betrokkenen aan het kijken of het trainen in groepjes 

van vier onder de huidige regels valt te organiseren. Ideaal is het 

uiteraard niet, maar dan doe je tenminste nog iets voor je leden.  

Hopelijk gaan we in 2021 weer terug naar de oude situatie. Een situatie 

waarin alles mag en kan. Zo niet dan gaan ook wij als vereniging een 

financieel moeilijk jaar tegemoet. Uiteraard zijn we daarin niet de 

enige: dit geldt voor meerdere verenigingen en bedrijven uit onze 

naaste omgeving. Daarom hoop ik dat we elkaar in deze moeilijke tijd 

blijven steunen. Dit door als lid, vrijwilliger en sponsor onze club trouw 

blijven en ons daar waar mogelijk te steunen. Dit door het meedoen 

aan de door de club georganiseerde acties. Uiteraard mogen we in 

deze moeilijke tijden onze sponsoren niet vergeten. Gezamenlijk zullen 

we moeten proberen deze moeilijke tijd te overwinnen, oftewel “Troch 

Freonskip Sterk”.  

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 middels het invullen van het 

aanmeldformulier op onze website  www.vv-tfs.nl  Dit onder het 

“kopje” LID WORDEN.   

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


Fûgelwacht 

______________________________________________ 
 

Trekvogels. 

Dit is een samenvatting van een interview wat ik las in de krant met 

hoogleraar Theunis Piersma. Hij is hoogleraar trekvogelonderzoek 

aan de universiteit van Groningen. 

De rose grutto verpulvert elk vliegrecord. 

Het gaat hier om een mannetje van de rose grutto die bijna een jaar 

geleden in Nieuw- Zeeland werd gevangen en van een zendertje 

werd voorzien. Op 16 september vertrok hij uit Alaska voor een tocht 

naar het zuidwesten. Op 27 september had hij het meer dan tien 

jaar oude record van zijn soortgenoot, 11.700 km, verbroken. Bij 

aankomst in Nieuw-Zeeland had hij 12.854 km afgelegd. De route 

gaat volledig over de Stille Oceaan! 

Hoe doen ze dat? 

De rose grutto vliegt eerst van hun broedgebied op de toendra van 

Alaska naar het wad aan de kust. Daar eten ze zich helemaal vol. 

Op een gegeven moment bestaan ze voor bijna de helft uit vet. Ze 

wegen dan vaak een pond terwijl zij normaal gesproken de helft 

wegen. Omdat ze zo zwaar zijn moeten ze met een aanloop op het 

water de lucht in zien te komen, net als een zwaan. Normaal kunnen 

ze rechtstandig opstijgen. Bij aankomst in Nieuw-Zeeland is de tank 

helemaal leeg. Wat ook opvalt bij aankomst is dat ze een geweldig 

slaaptekort hebben. Het eerste wat ze doen is slapen om dan na 

een aantal dagen weer te gaan fourageren. 

De rose grutto heeft als eigenschap dat hij het geringste 

brandstofverbruik heeft van alle tot nu toe onderzochte vogels. Zelfs 

een kolibri verbruikt verhoudingsgewijs meer energie om een uur te 

vliegen dan een rose grutto. 



Om van Alaska naar Nieuw-Zeeland te vliegen over de onmetelijke 

Stille Oceaan, heb je op zijn minst een goed kompas en een 

weerkaart nodig. Het blijkt dat de vogel dikwijls niet de kortste route 

neemt. Hij houdt rekening met weersomstandigheden. Er wordt 

rekening gehouden met hoge en lage drukgebieden en dan met 

name de windrichting. De rose grutto maakt feilloos gebruik van 

gunstige windrichtingen. 

Hoe dan ook om je route 

te bepalen boven de 

Grote Oceaan is een 

prestatie van formaat. 

Hoe ze dat doen is nog 

grotendeels een 

mysterie.  

Waarschijnlijk spelen hier 

aardmagnetische velden een belangrijke rol. 

Sietse Wijbenga, fûgelwacht Kompenij eo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fallaetswei 30 

9222 NM Drachstercompagnie      

 



Jeugdactiviteitencommissie 

_____________________________________________ 

 

Hallo allemaal, 

Omdat het dit jaar allemaal wat anders  loopt met Sinterklaas, lijkt 

het ons van het J.A.C. leuk om een sint kleur/knutsel wedstrijd te 

organiseren.              

 Voor de peuters een mooie kleurplaat van Sint en z’n paard 

om in te kleuren en/of versieren 

 Voor de onderbouw, groep 1 t/m 4,  hebben we een leuke 

kleurplaat van Sint met speelgoed, om in te kleuren en/ of versieren. 

 Voor de bovenbouw , groep 5 t/m 8, hebben we een 

kleur/knutsel wedstrijd met een thema: 

Sinterklaas anno 2020 

Laat op je creatiefste manier zien hoe sinterklaas of het 

sinterklaasfeest er anno 2020 uitziet. Dit mag door middel van een 

tekening, verven, knutselen…enz 

In elke categorie zijn er leuke prijzen te winnen. 

Je kleur/knutselwerk mag je  in de brievenbus van de Feart 11A 

doen, let op dat je dit 

voor 1 December doet!  

Je kleur/knutselwerk 

graag duidelijk voorzien 

van: je voor en 

achternaam, leeftijd,  

telefoonnummer, en geef 

ook even aan in welke 

groep je zit! 

Veel plezier en zet ’m op!!  

Het J.A.C. 

 



Kleurplaat peuters 

 

 



Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’  

 

Als uitvaartvereniging hebben we begin deze maand huis aan huis 

een informatieboekje verspreid. In het informatieboekje staat 

aangegeven wat wij als vereniging het dorp te bieden hebben en 

wie vanuit onze vereniging de belangrijkste contactpersonen zijn.  

Als zelfstandige uitvaartvereniging verzorgen we gemiddeld tien 

uitvaarten, c.q. crematies per jaar. Dit voor leden en niet leden die 

een binding met het dorp hebben. We hebben twee 

gediplomeerde uitvaartverzorgsters als zzp-er in dienst. Zij beschikken 

over gedegen kennis en ervaring om een uitvaart, c.q. crematie te 

verzorgen. Verder werken we zoveel mogelijk met vrijwilligers uit het 

dorp. Mede hierdoor kunnen wij de uitvaartkosten relatief laag 

houden.  

In het informatieboekje vragen wij onze dorpsbewoners lid te worden 

van onze vereniging. Waarom lid worden? Dit mede omdat het voor 

u als lid financieel gezien een stuk voordeliger is. Als voorbeeld: voor 

de huur van een enkel graf betaalt u niet € 1.000 maar € 500,00. Dit 

voor een periode van 20 jaar. Bovendien heeft u als lid recht op 

onze ledenkorting van maximaal 600 euro. Al met al best de moeite 

waard om vanaf je 18de jaar lid te worden van onze vereniging. Dit 

voor slechts € 15,00 per jaar. 

 

Misschien best ingewikkeld allemaal. Daarom zijn wij bereid om het 

één en ander persoonlijk toe te lichten. Daarvoor kunt u contact 

opnemen met een van onze bestuursleden.  
 

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/


 

 

Brassband Halleluja 

 

We hadden de eerste plannen al weer gemaakt want je moet als 

muzikant altijd iets hebben waar je naar uitziet en waar je voor 

studeert. Dat stimuleert. We zouden een koffieconcert geven op 1 

november en we waren al een beetje bezig met ons 100-jarig 

jubileum volgend jaar. Maar helaas, alles staat weer even stil, 

tenminste op het moment dat de kopij moet worden ingeleverd. 

Wellicht is het al weer anders wanneer de Barte bij u in de 

brievenbus ligt. 

 

De repetities staan ook even stil, maar we kunnen natuurlijk zelf wel 

thuis studeren. Dus als u muziek vanuit een woonhuis bij u in de straat 

hoort dan weet u : daar woont een muzikant. Ook op Kerstmorgen 

bent u gewend dat wij u vrolijk wekken met onze muziek, maar of 

dat er dit jaar van komt weten we dus ook niet. En dus ook niet of we 

een kerkdienst met Kerst kunnen begeleiden.   

 

Elk jaar is het weer spannend of Sinterklaas ook daadwerkelijk komt. 

Maar dit jaar wordt het wel heel erg spannend. Als variant op het 

liedje “Zou de goede Sint wel komen nu hij ’t weer zo lelijk vindt ?” 

zou je nu kunnen zingen “Zou de goede Sint wel komen nu hij de 

pandemie zo lelijk vindt ?”  En Sint is al op leeftijd, dus hij moet 

helemaal oppassen. Wees gerust, hij zal ongetwijfeld ook in 

Drachtstercompagnie de kinderen (en de oudere kinderen) niet 

overslaan maar of wij hem ook feestelijk in kunnen halen met onze 

fraai opgetuigde pakjeskar is nu voor ons als muzikanten nog even 

de vraag.   

 

 

 

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  

 



 

 

Ons 100-jarig jubileum hopen we volgend jaar te vieren. Ook daar 

valt nu dus nog weinig over mee te delen. Feit is in elk geval dat we 

dan 100 jaar bestaan. En we hebben ook wel plannen, maar wat we 

precies gaan doen houden we nog even een beetje geheim. Om u 

er al vast attent op te maken hebben we deze keer een foto uit de 

oude doos geplaatst. Die foto is in de jaren ‘20 van de vorige eeuw 

genomen. Uit de instrumenten blijkt dat het toen min of meer een 

combinatie was van een brassband en een fanfare. Er is een 

waldhoorn te zien, die komt niet voor in een brassband en er zijn in 

verhouding veel bugels, terwijl er in een brassband slechts 1 bugel is. 

Maar er is b.v. geen saxofoon, die zou in een fanfare wel gebruikelijk 

zijn. Nu zijn we al jaren een brassband met dus alleen een bezetting 

van zogenaamde koper-instrumenten. Niet dat de instrumenten 

echt helemaal van koper zijn hoor, maar je blaast ze wel allemaal 

aan op dezelfde manier via het mondstuk. En dat mondstuk is op 

een bas natuurlijk veel groter dan op een cornet. De enige 

uitzondering vormt het slagwerk, dat is echt nog handen – en 

voetenwerk en onze huidige jonge slagwerker Mart is daar al heel 

handig in. 



Op onze website www.brassbandhalleluja.nl vindt u onder de kopjes 

Nieuws, Onze band en Foto en Video nog veel meer foto’s, zowel 

van recente activiteiten als van vroeger.  

 

Als u ons hebt gesteund door het meedoen met de Rabo 

ClubSupport actie dan willen wij u daar graag voor bedanken. Wij 

kunnen het geld, zeker in deze tijd, heel goed gebruiken. 

 

Rond deze tijd van het jaar bent u ook gewend dat wij bij u langs 

komen om de boekjes met de kortingsbonnen aan u te verkopen. 

Die actie komt wel, maar we hebben deze actie om diverse 

redenen enige maanden uitgesteld. Maar wees gerust, we komen 

zeker langs en dan kunt u weer gebruik maken van de 

kortingsbonnen.       

 

 

Wolkom 

_____________________________________________ 
 

Op de Folgersterloane 76 wennet no Alie de Boer. 

Hja komt fan Eastermar en is apothekersassistente. 

 

Op de Folgersterloane 74, yn ‘e tsjerke, wenje no Dick Pel 

en Tettie van der Heide. Hja komme fan Hemelum. 

Beide wurken hja yn it ûnderwiis, mar dogge no hiel wat 

oars: Dick as klusser/meubelmakker en Tettie as ferkeapster  yn de 

Kampearhal yn Roden.  

 

Op de Siktaris Eringawyk 7, buorkje no Bram en Margriet van 

der Veen. Hja hawwe in poppe fan goed 6 moanne, 

Roelina. Bram en Margriet komme fan Damwâld. 

 

Diana Rijnbergen en zoon Luuk Baars ( 15 jaar) wonen nu 

op de Smidswei 31. Zij komen van Luxwoude, maar 

oorspronkelijk uit Utrecht. Diana zit momenteel thuis, maar 

is administratief medewerker. Luuk gaat naar het Drachtster Lyceum. 

 

http://www.brassbandhalleluja.nl/


Kleurplaat onderbouw 
 

 



 

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 

15 nov. 9.30 uur Mw. I. Baron, 

Veenhuizen 

Kerkdienst 

15 nov. 19.30 uur mw. A. Oppewal, 

Drachten 

Vesper 

22 nov. 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Gedachtenis-

dienst 

29 nov. 9.30 uur Jelmer Bijlstra Ferbiningstsjinst 

6 dec. 9.30 uur Ds. A.E. de Jong-

Wiersema, Sneek 

Heilig Avondmaal 

13 dec. 9.30 uur Mw. J. Elzinga-Bakker, 

Groningen 

 

20 dec. 9.30 uur Dhr. T. v.d. Meulen, 

Tytsjerk 

Fryske tsjinst, 

m.m.v. 

Kwartettekoar 

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

m.m.v Korps? 

25 dec. 9.30 uur Lianne Vrijburg - 

 de Jong 

1e Kerstdag 

Ferbiningstsjinst 

27 dec. 9.30 uur Ds. J. de Kok, Wilsum  

31 dec. 19.30 uur Petra Nicolai Oudejaars-avond 

1 jan. 10.00 uur Minke Visser Nieuwjaarsdag 

3 jan. 9.30 uur mw. A. Oppewal, 

Drachten 

 

10 jan. 9.30 uur Ferbiningstsjinst  

17 jan. 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries  

17 jan. 19.30 Ruurd Verbeek Samen zingen 

 


