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In dit nummer 

 

 Plaatselijk Belang 

 Agenda 

 Ingezonden 

 Van de redactie 

 Verenigingsnieuws 

 Korte berichten 

 Voor de jeugd 

 

    Kopij inleveren: 

            vóór:  26 februari 2021 

     

 

    

    michelhouwen@outlook.com  

 

 

 

 

Grutte Steffen seit : 
 

 

 

  Coron 

 

 

 

 

   

 

 

De medewerkers van de Barte 

wensen onze dorpsgenoten 

en adverteerders  

veel gezondheid en geluk in 2021 



Belangrijke data voor de agenda?  
michelhouwen@outlook.com 

 

 

 

Wanneer? Wat? Wie? 

19/20 maart Kledingbeurs Bernewurk 

3 april Garage-sale PB 

 

 Verschijningsdata De Barte: 

 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

161 maart 26 februari 19 maart 

162 mei 23 april 14 mei 

163 september 27 augustus 17 september 

164 november 29 oktober 19 november 

 

 

Van de redactie 
 

 Kopij, ook foto’s,  graag inleveren als Word document! 

 Prijzen advertenties in de Barte voor 1 seizoen/5 edities:                                  

Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl 

 

 ¼  pagina:  € 40   1
/3  pagina: €    50 

 ½ pagina:  € 75             1    pagina: € 120 

 

 

Voor het laatste nieuws, de agenda, foto’s, historie  

of wilt u de Barte nog eens nalezen? 

Bezoek dan de site van Plaatselijk Belang! 

www.drachtstercompagnie.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  

 

Buurtbudget                                                                                                     

De regels voor het aanvragen van 

buurtbudget staan op de site van 

Drachtstercompagnie.    

PB heeft 2 aanvragen 

ingediend en beide zijn 

gehonoreerd:                 

een blikvanger en 

fietsenrekken, beide op 

de Folgersterloane.   

                                                                                                                                       



Bedankt Anny!  

 

           Sjoerdtje en Iepie overhandigen Anny het cadeau 

Een groot feest kon het niet worden door corona, maar 5 december, 

16.00 uur stond Plaatselijk Belang, het korps bestaande uit 10 

muzikanten en enkele genodigden in de tuin bij Anny om haar te 

bedanken voor haar tomeloze inzet rond de Sinterklaasintocht 

gedurende 25 jaar! 

Het korps speelde Sinterklaasliedjes en Anny werd door de voorzitter 

van PB lovend toegesproken. Uit handen van het bestuur van PB 

kreeg ze een serveerplank met allemaal lekkernijen erop. 

(Zie ook de site). 

 
(Foto's: Jan Eijer / Mindert Kats). 



Chris                                                                                                           

Op 22 december is het bestuur op ziekenbezoek geweest bij Chris 

Bosma. Tot 3x toe heeft hij een nekhernia-operatie moeten 

ondergaan die niet helemaal goed is verlopen. Zijn linkerkant 

functioneerde niet meer, gelukkig gaat het nu weer beter.               

Hij revalideert in Haren. Zijn adres: 

Centrum voor revalidatie / locatie Beatrixoord 
Digtweg 5 / 9751 ND Haren / Afdeling BO/ kamer 38.3 

 

 

Voortgang MFC 
_________________________________________________________________ 

 

Op donderdag 10 december 

jl. werden we als werkgroep 

door de redactie van 

weekblad Actief benaderd 

voor een interview m.b.t onze 

nieuwbouwplannen. Een 

dag later vond het interview plaats op ons sportcomplex. Daarbij 

werden we geïnterviewd door redacteur Gerrit van der Meer van 

Actief Media. Het resulteerde in een mooi verhaal op de voorpagina 

van Actief. Helaas was er te weinig ruimte om alles te publiceren. 

Daarom hieronder het volledige interview.  

“Nijbou MFC Drachtsterkompenije begjint 1 april” 

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De bestuursleden Pieter Postma en Sietse 

Wijbenga zijn er beiden van overtuigd: de nieuwbouw van het MFC 

in hun dorp begint rond 1 april. "En dat is gjin grap!" voegt Postma er 

aan toe. 

In het nieuwe gebouw komt de samenwerkingsschool De Frissel, het 

nieuwe gymlokaal, een nieuwe kleedruimte, maar ook een 

ontmoetingsruimte met uitzicht op het sportterrein: het voetbalveld 

en het korfbalveld (met kunstgras). Sinds 2016-2017 begon dit plan 

gestaag vorm te krijgen. "Mar eins binne wy hjir al tsien jier mei oan 'e 

gong", zegt Postma, die er vanaf het begin bij was. 



Op het moment dat dit artikel in de papieren versie van Weekblad 

Actief te lezen is, heeft de gemeenteraad van Smallingerland 

waarschijnlijk de aanpassing van het betreffende bestemmingsplan 

(dinsdagavond) goedgekeurd. In plaats van alleen sportactiviteiten 

in en rond het huidige 'It Trefpunt', zijn straks ook school- en culturele 

activiteiten toegestaan. 

De financiering van de nieuwbouw - door bouwbedrijf Dijkstra-

Draisma - is rond. De kosten hiervan zijn geraamd op ongeveer 4,5 

miljoen euro. "Boppedat soargje arsjitekt Foppe Hoekstra fan Van 

Manen en Zwart út Drachten en it boubedriuw der mei ús foar, dat 

de bou net djoerder wurdt", merkt Postma op. “Dêr hawwe wy alle 

fertrouwen yn.” 

De invulling van beheer en exploitatie zijn nog niet helemaal rond, 

beseffen Postma en Wijbenga. "No't it plan konkreet wurdt, 

ferwachtsje wy wol mear minsken dy't harren hannen der foar 

útstekke wolle", zegt het duo. "De boel moat alhiel draaie op 

frijwilligers. Foar in betelle behearder is te min jild." 

De beide bestuursleden zijn zelf gepensioneerd. "En dus hawwe wy 

ek oerdei tiid, bygelyks om mei de gemeente (Smallingerland; red.) 

yn oerlis te gean", merkt Wijbenga op. 

Hij roemt de samenwerking met samenwerkingsschool De Frissel, met 

Pleatslik Belang, met de sportverenigingen en met de gemeente. 

"Der wie wolris wat, mar wy hawwe altyd iepen en earlik west. 

Sadwaande koene wy hieltyd fierder", verklaart Wijbenga. 

Bovendien hebben ze als stichtingsbestuur steeds goed om zich 

heen gekeken, merkt Postma op. "Wy hawwe op ekskurzjes west, om 

fan oaren te learen. Sa ek yn bygelyks Lippenhuzen, dêr't 

sinnepanielen op it dak fan it MFC lizze. Dy krije wy hjir ek: sawol op 

de luifel as op it dak, mei in opsje foar noch ekstra panielen, om 

'enerzjyneutraal' te wurden." 

Zolang de nieuwbouw gaande is - van april tot februari 2022 is de 

verwachting - blijven de huidige gebouwen in gebruik. Na de 

nieuwbouw volgt de sloop van de bestaande gebouwen op het 
sportterrein en de inrichting van het (parkeer)terrein. "Dêrnei kin de 

skoalle De Frissel hjirhinne ferhúzje. Dat kin net tagelyk mei de sloop, 

fanwege de ferkearsfeiligens", legt Wijbenga uit. 



De officiële opening is mogelijk niet eerder dan mei of juni 2022, 

vermoedt Postma. "As it bekende firus gjin spulbrekker wurdt 

teminsten." 

 

De bouw van het nieuwe MFC wordt mede mogelijk gemaakt door 

de volgende subsidieverstrekkers: IMF Provincie, de Stichting Doen, 

coöperatief dividend Rabobank, het Jan Roelof Geertsma fonds, het 

Prins Bernhard cultuurfonds, het Oranje fonds en het VSB-fonds.  

 

Namens de werkgroep MFC, 

Sietse & Pieter  

 

 

 

Dorpsfeest 2022 

____________________________________________________________________________  

 

Helaas hebben we moeten besluiten het dorpsfeest uit te stellen 

naar 2022.  

Ondanks de positieve ontwikkelingen rondom de beschikbaarheid 

van een vaccin hebben we toch gekozen voor uitstel.  

Een dorpsfeest moet een feest zijn voor jong en oud en er mogen 

dan geen beperkende voorwaarden zijn die een echt feest met een 

volle feesttent in de weg staan.  

 

We hebben de knoop nu al doorgehakt omdat de voorbereidingen 

voor ondermeer de invulling van de donderdagavond al moeten 

worden opgestart. 

Ook wij vinden het bijzonder jammer dat ons feest niet door kan 

gaan vooral omdat we het maar één keer in de 3 jaar organiseren.  

Laten we proberen er in 2022 een topfeest van te maken!! 

Wilt Kooistra 

 



Van Plaatselijk Belang 

______________________________________________ 

PB organiseert op zaterdag 3 april 2021 een garage-sale                    

t,b,v,het MFC Drachtstercompagnie. 

Ga je de zolder opruimen, of heb je spullen die 

je niet meer gebruikt maar nog wel een 

tweede leven wil geven,dan is dit je kans! 

Voor deelname aan de garage-sale vragen 

wij een kleine vergoeding van € 10,00 per 

oprit. Wil je meedoen, geef je op bij het volgende emailadres: 

s.leistra@hotmail.nl 

Eind maart zul je een plattegrond ontvangen en een flyer die je kan 

verspreiden onder je netwerk. 

 

Agenda van de Protestantse kerk 

Drachtstercompagnie 

 
17 januari 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Kerkdienst 

24 januari 9.30 uur Drs. T.R.A. Simonides, 

Birdaard 

Fryske tsjinst 

31 januari 9.30 uur Ds. A.E. de Jong-

Wiersema, Sneek 

Heilig 

Avondmaal 

7 februari 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Kerkdienst 

14 februari 9.30 uur  ferbiningstsjinst 

21 februari 9.30 uur Ds. E. Jans, Oldemarkt Kerkdienst 

28 februari 9.30 uur Ds. H. de Kok-Mellema, 

Wilsum 

Kerkdienst 

7 maart 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Kerkdienst 

14 maart 9.30 uur Lianne Vrijburg -           

de Jong 

ferbiningstsjinst 

21 maart 9.30 uur Ds. G.J. Arensman Kerkdienst 
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Ik geef het woord aan........  
 

Deze rubriek is na ruim 6 jaar gestopt. Zo'n 30 dorpsgenoten hebben 

het woord genomen en nu is het tijd voor wat anders. Allen hartelijk 

dank voor jullie bijdrage!  

 

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Fit foar Froulju 

Op woensdagochtend is er elke week ( met uitzondering van juli en 

augustus) van 09.00-10.00 uur een sportles voor vrouwen in de 

gymzaal van Drachtstercompagnie. 

De enthousiaste docente Yvonne Ruiter geeft gevarieerde lessen en 

elke week komen er andere sport en spelvormen aan bod. Alle 

spiergroepen worden getraind en we hebben een gezellige en 

fanatieke groep. Na de gym is het douchen en aankleden (nu niet 

i.v.m. Covid-19) en weer naar huis. We zijn 50 plussers maar die 

leeftijdsgrens is geen harde voorwaarde.  Wil je graag ontspannen 

sporten meld je aan! Voorzitter Maeike Nijboer ( 06-  11 83 62 67 ), 

secretaris Joke Verboom (06-51050778) Of kijk op de site van SFK. 

Welkom! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ingezo

nden 

‘t Ferfolch 

fân de 

earrebarr

e 

 



Ingezonden 

_____________________________________________ 

 

Hallo dorpsgenoten,  

 

Terwijl ik dit stukje typ zijn er net weer strengere maatregelen 

afgekondigd. En ja… al 2 keer is de kinderkledingbeurs niet 

doorgegaan. Misschien denk je wel….wat gebeurt er nou met mijn 

ingebrachte kleding.  

Deze nemen we gewoon mee naar de eerst volgende 

kinderkledingbeurs en ook de kleding die we al hadden nemen we 

daarin mee. 

Hoe het allemaal komt weten we niet, maar toch hopen we dat we 

in maart weer een kinderkledingbeurs kunnen houden. 

Voor maart hebben we de volgende datum gepland;                       

19 en 20 maart 2021. 

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

vrijdagavond van 19.00 – 21.00 ‘open’. 

 

Kleding kan t/m 13 maart worden ingebracht op de Goudberch 4. 

De kleding voor de verkoop dient schoon en heel te zijn, als 

inbrenger krijg je 50% van de van jouw verkochte kleding. 

 

Op woensdag -, donderdag -  en vrijdagmorgen (17, 18 en 19 

maart) gaan we kleding uitzoeken en prijzen.  

Lijkt het je leuk om te komen helpen dan ben je op deze dagen van 

harte welkom in de Nije Kompe.  

Liever helpen met opruimen? Ook dat kan! Op zaterdagmiddag 20 

maart vanaf 14.00 ben je van harte welkom! 

We kunnen best wel wat hulp gebruiken. 

Een vraag? Bel gerust! 

 

  

Hartelijke groet vanuit het Bernewurk 

van de Protestantse gemeente Drachtstercompagnie 

 

Marianne de Boer, De Goudberch 4, Tel. 341423 

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

actuele nieuws.        

  

 

Ingez

onde

n 

‘t 

Ferfolch 

fân de 

earrebar

re 

 



 

 



Thuiszorgteam De Friese Wouden verhuisd naar 

Compagnonsstee in Rottevalle 

Het thuiszorgteam Rottevalle e.o. is woensdag 9 december verhuisd 

van MFC It Werflân naar de Compagnonsstee. Het nieuwe adres is 

Arendswyk 64. Vanuit het kantoor biedt het team met achttien 

zorgprofessionals thuiszorg in Drachtstercompagnie, Houtigehage en 

Rottevalle.   

Het kantoor aan de 

Arendswyk 64 kent 

geen vaste 

openingstijden. U bent 

van harte welkom om 

een kijkje te nemen of 

voor een zorgvraag. 

Het thuiszorgteam is 

24 uur per dag 

telefonisch bereikbaar 

op:     088 512 50 31.  

 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 
 

 

Beste dorpsgenoten 

 

De collecte van de Kankerbestrijding heeft dit jaar in ons dorp            

€ 1.026,14 opgebracht. 

Namens de Kankerbestrijding willen we iedereen die hieraan een 

bydrage heeft geleverd, hartelijk bedanken. Ook alle collectanten 

bedankt voor jullie inzet. 

Tevens wensen we jullie allemaal een fijne kerst en een gezellige 

jaarwisseling. 

 

Namens de wijkhoofden van de Kankerbestrijding 

Jantsje Veenstra en Marie Bouma 

 
Ingezo

nden 

‘t Ferfolch 

fân de 

earrebarr

e 

 



 

Ingezonden 

_____________________________________________ 

 
 

Het was nog even spannend of de collecte van 

het Diabetes Fonds wel door zou gaan vanwege 

het coronavirus. Gelukkig mochten we in de week 

van 26 tot en met 31 oktober 2020 op pad, geheel 

coronaproof met een collectebus en voorzien van een QR-code. Net als 

andere jaren waren er in Drachtstercompagnie weer 17 

collectanten bereid om langs de deuren te gaan.  

De collecte heeft deze keer € 813,63 opgebracht, een heel mooi 

resultaat! Met de opbrengst van de collecte werkt het Diabetes 

Fonds aan betere behandelingen en genezing van diabetes. 

Langs deze weg willen we alle collectanten bedanken voor hun 

inzet, en alle gevers bedanken voor hun bijdrage. 

Sibbelina Bosma en Freke de Graaf 

 

 

Turftraperke 

______________________________________________ 
 

 

 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 

voor de aandacht en de vele kaarten, bloemen en telefoontjes  

die ik mocht ontvangen na mijn thuiskomst                                                                

van een nieuwe nieroperatie. 

 

Liefke de Vries 

 

 
Ingezo

nden 

‘t Ferfolch 

fân de 

earrebarr

e 

 



  

Voetbalvereniging T.F.S. 

_____________________________________________ 

 

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we in de eerste week van de 

minimaal 5 weken durende ‘lockdown’. Een periode waarin er door 

de jeugd gelukkig nog getraind mag worden en de senioren enkel 

en alleen nog in tweetallen buiten mogen trainen. Uiteraard is dit 

laatste voor een teamsport als de onze geen reële optie. We zullen 

de komende tijd dan ook nog even met zijn allen door de zure appel 

heen moeten bijten en op betere tijden moeten wachten. Tijden 

waarin we weer met zijn allen langs de lijn kunnen staan en een 

biertje in de kantine kunnen drinken……. 

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

voetbalcompetitie stil te leggen en alle sportcomplexen te sluiten. 

Slechts de jeugd kreeg nog de mogelijkheid te kunnen trainen. Bij ons 

werd daar dankbaar gebruik van gemaakt. Dit alles onder leiding van 

onze jeugdtrainers. Mooi om te zien was dat onze hoofdtrainer Henk 

Woudstra in de afgelopen weken een aantal jeugdtrainingen heeft 

verzorgd. Ook is de jeugd wezen kickboksen in onze gymzaal. Al met al 

petje af voor onze jeugdtrainers die zonder het spelen van wedstrijden 

de moed er in proberen te houden. Wat betreft de senioren werden 

eind november de regels wat versoepeld en mocht er in groepjes van 

vier getraind worden. Uiteraard geen ideale situatie maar wel goed 

om weer even bezig en bijeen te zijn. Zowel de heren- als 

damesselectie hebben een aantal keren getraind. Na de 

persbijeenkomst van 14 december jl. mocht ook dit niet meer. 

Wedstrijden zijn er uiteraard sinds de 13de oktober niet meer gespeeld. 

Ook nu is het nog geheel onzeker of er dit seizoen ooit nog in 

wedstrijdverband gevoetbald kan worden. Mocht er weer gevoetbald 

worden dan denkt men aan het organiseren van regiocompetities. Dit 

zowel voor de jeugd als de senioren. 

Hoewel er naast de trainingen weinig op ons sportveld valt te beleven 

gebeurt er toch nog wel het een en ander. Zo hebben Tim Nijmeijer, 



Aaron v.d. Heide, Frits v.d. Meer en Jacob van der Meulen onlangs 

weer zes nieuwe reclameborden rond het hoofdveld opgehangen. 

Rond het hoofdveld hangen momenteel 62 reclameborden en een 

groot sponsordoek van onze lokale boeren. Klasse dat onze 

sponsorcommissie dit in tijden van corona weet te realiseren. Naast de 

sponsorcommissie is ook de klusgroep regelmatig op het sportveld te 

vinden. De klusgroep, onlangs nog versterkt met de oud-voetballers 

Rob Combee en Jelke v.d. Vee, heeft zich in de afgelopen weken 

vooral beziggehouden met het bladvrij houden van het kunstgrasveld. 

Ook de bestrating is daar waar nodig herstraat. Verder is men alvast 

begonnen met het opruimen van het materiaalhok. Dit ter 

voorbereiding van de naderende sloop van ons materiaalhok. Verder 

is de gemeente druk bezig geweest met het snoeien van de 

begroeiing rondom ons sportcomplex.  

Om het hoofd financieel boven water te houden zijn er in de 

afgelopen periode meerdere acties georganiseerd. De Rabo 

Clubsupport actie in oktober heeft ons € 634,42 opgeleverd. Ook de 

traditionele aardappelactie werd weer een groot succes: opbrengst 

€ 810,00. Op dit moment loopt er nog een rollade actie en kan men 

in tijden dat de kantine gesloten is nog een rondje aan de club 

geven. Nadere informatie hierover is te vinden op onze website. Uit 

dank voor het blijven steunen van onze club hebben we voor de 

kerst bij alle leden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers een kaartje 

met nieuwjaarswens bezorgd. Dit onder het motto: “Ek al komme we 

elkoar yn dizze Corona-tiid net tsjin, wy ferjitte jimme net”. 

Hoe verder….  

Op dit moment is het een kwestie van afwachten hoe het corona virus 

zich gaat ontwikkelen en wanneer er weer volop getraind en 

gevoetbald kan worden. Uiteraard kijken we in deze periode ook 

alvast naar het komende seizoen. Op dit moment gaan we ervan uit 

dat we het komende seizoen op dezelfde voet verder gaan, d.w.z. 

voor wat betreft de senioren met drie herenteams en een 

damesteam. Om dit alles te kunnen blijven bemannen hebben we 

zowel bij de heren als dames versterking nodig. 



Daarom via deze weg de oproep om bij ons te komen voetballen. 

Aanmelden kan via de website. Voor wat betreft de jeugd geld 

uiteraard precies hetzelfde.  

Wat wel zeker is in 2021 is de start van de bouw van het MFC op het 

huidige korfbalveld. Met het MFC, incl. nieuwe ontmoetingsruimte en 

kleedgelegenheid, krijgen we begin 2022 een pracht sportcomplex in 

de Kompenije. Misschien een reden om hier te gaan voetballen…. 

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  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.) 

 

Fûgelwacht 

______________________________________________ 
 

 

Dizze kear woe ik efkes begjinne mei Arend van der Heide en syn 

frou.  Sy sille ferhûzje nei it Súrhústerfean. Arend wie yn it doarp en by 

de fûgelwacht in bikend man.  Op syn karakteristieke fyts troch de 

omkriten om de bisten en natûr te skogjen.  Faaks wol ree om in 

praatsje mei de ien of oar te meitsjen.  Altyd oer de natûr fansels.  

Tige neisgjirrich om syn ferhalen en nijtjes te fernimmen.  Op de fiets 

fan Súrhústerfean nei de Kompenije is wol te dwaan maar makkeliker 

is om de fiets by Jurjen Visser del te setten.  Sa ha se  ek ôfpraat wol 

ik leauwe.  Wat dat betreft sille we Arend dochs noch wol moetsje 

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


kinne yn ús omkriten.  Arend hie u.o. in flink tal nêstkastjes ûnder syn 

behear en in diel derfan stjit er no ôf nei de Fûgelwacht.  Mar in oar 

tal bliuwt dus ûnder syn behear.  Arend wie net in man fan de 

kompjûter mar de resultaten fan de kastjes kamen altyd netsjes op 

papier by ús binnen.  Dat miste net.  Arend, al hâldst der net 

hielendal mei op,  dochs wolle wy jo tige tank sizze wat jo foar de 

fûgelwacht  dien en bistjutte hawwe.  Eins moat ik sizze wat jo bitsjut 

hawwe foar de natûr yn ús omkriten.  Wy winskje jim beiden in noflike 

tiid yn it neie wenplak.  En fansels ek dêr binne fûgels en oare bisten. 

Oant  sjen. 

Bijzondere waarnemingen: 

- In de omgeving van Folgersterlaan en 

Klamersreed is de roep van de Bosuil 

gehoord. 

- Bij Pieter en Sjoukje is  vlak voor de 

terrasdeur een Fazantenhaan gezien. 

- In de houtwallen bij de Klamersreed is                                  

        de Houtsnip gezien. 

Fûgelwacht  Kompenije, Sietse Wijbenga. 

 
 

 

 

 

 

Fallaetswei 30 

9222 NM Drachstercompagnie      

 



 

Jeugdactiviteitencommissie 

_____________________________________________ 

 

De uitslag van de kleur en knutselwedstrijd van het J.A.C. 

Wat een inzendingen mochten wij ontvangen naar aanleiding van 

de kleur en knutselwedstrijd die wij van het J.A.C. in de vorige Barte 

hadden uitgeschreven! 

De aanloop was rustig, maar op de laatste inleverdag was het af en 

aan rijden aan de Feart! 

 

 

 

De jury heeft alles goed bekeken en na lang wikken en wegen een 

keuze gemaakt. Het was geen makkelijke keuze. 

Woensdag 2 December werden de prijswinnaars verrast door een 

bezoekje van 2 zwarte pieten die de prijzen uitreikten.  

 

Wij feliciteren nogmaals:  

Meyke                         Fardau               Eelco 

Mila                             Doutzen              Ilse 

Yward                         Jasmijn                Sven 

Noud         

     

Groeten van het J.A.C. 



De Sinterklaas Bingo. 

Doordat de gezellige intocht dit jaar niet door kon gaan, was er voor 

de kinderen een alternatief bedacht; een online Sinterklaas bingo!! 

Op 28 november konden de kinderen inloggen op You Tube en zo 

het spel meespelen.   De presentatie werd verzorgd door de 

inmiddels welbekende zwarte pieten. die de balletjes draaiden met 

een grap en een grol.   

Er werden 2 rondes 

gespeeld voor 

groep 1 tm 4 en 3 

rondes voor groep 5 

tm 8. Voor iedere 

ronde waren er drie 

prijzen te winnen. Er 

werd eerst gespeeld 

voor de hoekjes, 

daarna bovenste en onderste rij en daarna voor de volle kaart. 

Wanneer ze bingo hadden konden ze een foto op de groepsapp 

zetten en werd de kaart gecontroleerd. Wanneer de bingo 

daadwerkelijk klopte gingen de cadeau-pieten op pad om de prijs 

bij de winnaar of winnares thuis af te leveren. Er zijn opnames 

gemaakt door Mindert zodat wij deze later tijdens een filmavond 

nog eens terug kunnen kijken.  

Onderweg merkten de pieten op dat er veel kinderen voor de 

ramen stonden te zwaaien. En ook kwamen ze onderweg nog veel 

kinderen tegen die ze konden verwennen met wat  pepernoten.    

Ondanks de beperkingen kunnen we toch nog terug kijken op een 

gezellige middag!  

Langs deze weg willen wij de Sint, Pieten, Annie, Mindert, Johan en 

Nijsgjirrich bedanken voor hun enthousiasme en gastvrijheid!!!  

Team JAC 



In memoriam J.C. (Jappie) Bos 

Op 8 december is Jappie Bos overleden. Jappie was vanaf de oprichting 
in 1946 lid van de korfbalvereniging TFS. Hij was toen 12 jaar, en heeft 
zijn eerste wedstrijd in het tweede twaalftal van TFS gespeeld. Later 
heeft hij jarenlang in de seniorentwaalftallen gekorfbald. Tot zijn 50ste 
jaar! En daarna nog enkele jaren in de fameuze Knarren. 

Al vroeg was Jappie heel actief voor de vereniging. Dat begon met zijn 
taak als balbewaarder, samen met zijn broer. De ballen moesten goed 
ingevet blijven, en op spanning gebracht. 
Hij heeft jarenlang in het bestuur van de vereniging gezeten, eerst 5 jaar 
als penningmeester, later 13 jaar als voorzitter. En daarna ook nog wel 
weer voor kortere perioden lid van het bestuur van kv TFS. Hij heeft de 
vereniging door goede en slechte tijden geloodst. 
Jappie is altijd bijzonder actief voor de korfbalsport geweest en voor 
TFS in het bijzonder: 14 jaar scheidsrechter, 13 jaar scheidsrechters- 
beoordelaar, wedstrijdsecretaris, lid van de rayon- en halcommissie 
Drachten, wedstrijdleider op seriedagen, verzorgen van programma-
boekjes, lid van de jubileumcommissie, Het schilderij dat in de kantine 
hangt, is door Jappie gemaakt en heeft hij tijdens het 50-jarig jubileum 
geschonken aan de vereniging, oprichten van de sponsorcommissie, 
coach van een juniorenteam, trainer bij de kv Oerterp, en vast nog meer. 
Jappie heeft aan de wieg gestaan van het logo van TFS.  

Jappie Bos was een bijzonder trouw lid van TFS. In 1976 wordt hij 
geëerd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van het KNKB en van TFS 
met een Bondsspeld. Later, in 2006 ontvangt hij deze vanwege het 
volbrengen van het 60-jarig jubileum, en wordt erelid van de kv TFS. In 
2007 ontving Jappie voor zijn vele maatschappelijke werk een 
koninklijke onderscheiding. Zijn inzet voor de korfbalvereniging was 
daar een belangrijk onderdeel van. 

Met het overlijden van Jappie is een jarenlang grote steunpilaar van de 
vereniging heengegaan. Zonder supervrijwilligers als hij kunnen 
verenigingen niet, kon TFS niet. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. 
Zijn naam is voor altijd verbonden aan de korfbalvereniging Troch 
Freonskip Sterk uit Drachtster Kompenije.    

 kv TFS 



OUDERENSOOS 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
We ontvingen een heel verdrietige boodschap: 

Ons zeer gewaardeerde lid Jappie Bos is op 8 december overleden. 

Hij is 86 jaar geworden. 

Hij was opgenomen in Nij Smellinghe. 

Hij wist al een tijd dat hij ernstige hartproblemen had; de artsen 

hadden hem nog een kans willen geven door een operatie, maar 

voordien kwam er een eind aan zijn leven. 

 

Jappie heeft veel betekend voor onze vereniging: 

In 2000 is hij lid geworden en van 2007 tot 2016 was hij bestuurslid. 

Eerst 4 jaren als vice-voorzitter en daarna 5 jaren als voorzitter. 

In die jaren is het ledental aardig gegroeid en dat kwam onder meer 

door de inzet van Jappie, die zijn leiderschap met humor en grapjes 

toonde. 

Hij hield ervan om na een gezellige gezamenlijke maaltijd nog met 

een verrassing te komen. 

En bij de Nieuwjaarsbegroeting liep Jappie langs de tafels met 

lekkere  drankjes in zijn tas. 

Jappie was een dóórzetter; als hij iets van de grond wilde krijgen, 

dan gaf hij niet snel op. 

Veel steun heeft hij gehad van zijn vrouw Siep, die op de 

achtergrond altijd aanwezig was en méédacht. 

Ze mochten vorig jaar nog hun 60ste trouwdag gedenken. 

Wij zullen Jappie missen. 

We wensen Siep en de kinderen veel steun en sterkte in deze 

moeilijke tijd. 

 

Het bestuur. 

 

 



 

Brassband Halleluja 

 

Als u dit leest dan ligt het Kerstfeest van 2020 al lang weer achter 

ons. Normaliter heb je het als muzikant redelijk druk in die tijd. Vaak 

wordt er gerepeteerd voor een Kerstconcert en we bereiden ons 

voor op het begeleiden van een kerkdienst. En je speelt vaak ook 

nog wel eens ergens waar je gevraagd wordt, bij b.v. een 

Kerstviering van ouderen. En dat zijn allemaal heel fijne dingen om te 

doen. Kerst 2020 was dus alles anders en dat was wel even wennen. 

Wel hopen we natuurlijk ook weer op Kerstmorgen in het dorp te 

hebben kunnen spelen, dat wordt, hebben wij begrepen, altijd zeer 

op prijs gesteld. En in deze moeilijke tijden is dat dan weer iets om 

naar uit te zien.   

Sinterklaas zorgde nog voor een mooi lichtpuntje en voor wat 

lekkers, ook voor ons. We konden de bekende Sinterklaasversjes nu 

spelen in de tuin van (tante) Annie en Gauke van der Mei. Annie 

werd, volkomen terecht, in het zonnetje gezet voor al het werk dat 

ze rond de viering van de verjaardag van Sinterklaas voor Sinterklaas 

(die er in burger ook bij aanwezig was) en voor de zwarte Pieten 

heeft gedaan, zowel voor hun kleding als voor het schminken. En ter 

verhoging van de feestvreugde konden we dus toch onze 

Sinterklaasversjes spelen, waarbij ook onze jeugdleden Levina en 

Marije hun partijtje knap mee konden spelen.  
 

Nu bestaat het muziekkorps dus echt 100 jaar !! Is het de oudste 

vereniging in het dorp ? Het is moeilijk om ons voor te stellen hoe het 

dorp er indertijd uitzag en hoe de muzikanten bijvoorbeeld naar de 

repetities gingen. De meeste muzikanten zullen bij de oprichting in 

1920 in of vlakbij het dorp hebben gewoond, want er waren nog 

nauwelijks auto’s en ook weinig fietsen. Zou er na de repetitie ook 

zo’n gezellige nazit zijn geweest ? De straten waren niet zo goed 

voorzien van verlichting als nu en ook lang zo goed niet geasfalteerd 

of voorzien van klinkerbestrating. In het dorp waren vast ook 

meerdere kruideniers en bakkers gevestigd en waarschijnlijk ook 

minimaal 1 slager, groenteboer en melkboer. En die kwamen, 

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  

 



behalve de slager, allemaal bij de mensen langs met hun waar. En 

ieder kocht bij de middenstander die behoorde bij dezelfde kerk of 

bij een organisatie waar men verder een band mee had. Er zal ook 

een smederij zijn geweest (Smidswei ?) want  het land werd nog 

volledig bewerkt met de hulp van paardenkracht. Toch wel erg 

overzichtelijk allemaal. De muziek werd beluisterd via de radio, die 

overigens ook niet in elk gezin aanwezig was. En daarna werd 

muziek beluisterd via een grammofoonplaat, eerst van zeer 

breekbaar materiaal en later van  vinyl, daarna via een 

cassettebandje, vervolgens kwam de CD en nu is de vinylplaat weer 

in opkomst. En voor iedereen is er Spotify, al is het waarschijnlijk zo 

dat veel ouderen op die manier nu niet naar muziek zullen luisteren. 

De concerten van het muziekkorps zullen een cultureel hoogtepunt 

zijn geweest en we hopen natuurlijk dat we die traditie straks weer 

kunnen voortzetten.      

 

Deze foto is genomen tijdens het 75-jarig jubileum. Er staan 

muzikanten op die nu nog steeds in het muziekkorps spelen. Herkent 

u ze ? De foto is wat onduidelijk, als u de foto duidelijker wilt zien dan 



kunt u de foto vinden op onze website www.brassbandhalleluja.nl, onder 

het kopje Onze Band en de titel is Klassenfoto.  

 

Zo, ondanks dat we eigenlijk niets hebben kunnen doen staat er 

toch weer een stukje van ons in de Barte, zodat u weet dat we er 

nog steeds zijn en er ook nog minimaal 100 jaar hopen te zijn. 

In de vorige Barte gaf ik bij de foto aan dat er ook op een 

waldhoorn werd gespeeld. Daarvoor werd ik gecorrigeerd door één 

van onze muzikanten die in een ander muziekkorps de waldhoorn 

bespeelt. Volgens haar was het geen waldhoorn maar een kor. En 

wie ben ik dan om haar daarbij tegen te spreken ? Ik zou het beslist 

niet durven, dus bij deze een correctie op het stukje in de vorige 

Barte.  

 

 

 

IJsclub Drachtster Compagnie 

_____________________________________________
    

Aan de leden van IJsclub Drachtstercompagnie, 

 

Langs deze weg willen wij jullie laten weten dat door de corona de 

ledenvergadering van de ijsclub niet door kon gaan. 

De financiën zijn wel door de kascommissie nagekeken en goed 

gekeurd. 

 

Zoals de meesten wel zullen hebben gezien staat de ijsbaan 

inmiddels onder water. 

Het lijkt er nu nog niet op, maar laten we hopen dat er in het nieuwe 

jaar geschaatst kan worden. 

Ook dan zullen we de corona regels op moeten volgen. 

 

We wensen iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021! 

 

Bestuur IJsclub Drachtstercompagnie 
 

 

 

http://www.brassbandhalleluja.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/

