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VOORWOORD 
 
 
Geachte lezers, lezeressen, 
 
De eerste Brinkpraat van 2019 is weer van de persen gerold. 
Deze dorpskrant heeft een veelzijdige inhoud. 
Voor ons dorp wordt het een gedenkwaardig jaar wat verenigingen betreft, maar liefst 2 
jubilea vragen uw/jouw aandacht, te weten Gondelvaart op Wielen en Concours Hippique! 
De geschiedenis van Drogeham is weer aanwezig evenals de foto uit de oude doos; De 
Fûgelwacht met het jaarprogramma; uitnodigingen voor jaarvergadering t.w. De Laatste 
Eer en Plaatselijk Belang; verslag over het reilen en zeilen van een Concours Dag in 
Drogeham; psz De Hamsterkes met hun verhaal; You vs You met belangrijk nieuws; mts. 
Kamminga van de Wilgenhoeve presenteert een nieuwe advertentie, van harte welkom; 
nieuws over de vorderingen van de musical en toneelvereniging “Mei fleur en faesje”; 
World Servants laat van zich horen, zo ook DaCapo; de huisartsenpraktijk met een 
nieuwsgierig “wist u datje”; uw aandacht wordt gevraagd voor inloopochtenden; de jeugd 
kan weer schaatsen op Thialf; en er is werk aan de winkel voor pakes en beppes bij de 
Spitkeet en nog veel meer valt te lezen in deze Brinkpraat. 
 
 
      Het redactieteam wenst u en jou veel leesplezier! 
        
        
 
 
 
 

 
 
 
 

De kopij voor het volgende nummer van Brinkpraat 
moet binnen zijn vóór 11 maart 2019 

op bovenstaand mailadres



 

GESCHIEDENIS VAN DROGEHAM 
 
 
boerderij Ike Buorren 3 
De boerderij aan de Ike Buorren stond onder nummer 14 in het stemkohier. Oorspronkelijk stond deze 
boerderij waarschijnlijk ten zuiden van de Lytse Wei. Rond 1800 woonden de drie gebroeders Kuipers op 
deze boerderij. Gerrit was houtkoper, Atze was kuiper en Marten was landbouwer. Rond 1830 woonden 
Roel Mekkes Nicolai en Joukje Andries van der Veer op de stelpboerderij. Omstreeks 1860 is de boerderij 
overgenomen door zoon Anne Roels Nicolai die ongetrouwd was. In deze tijd woonden er twee 
huishoudens in de boerderij. In 1902 is Anne Nicolai overleden. Er werd toen boelgoed gehouden. Hij had 
o.a. veertien kalve, vare en guste koeien. In de krant stond het volgende opmerkelijke bericht: In het 
Friesche dorp Drogeham is een man overleden, die met een neef in eene bekrompen woning leefde en maar 
twee stoelen bezat, zoodat, wanneer hij bezoek kreeg, de neef zoolang staan moest. Hij was zoo gierig, dat 
hij zichzelf noch zijn neef behoorlijk kleedde. Evenwel heeft hij een vermogen van circa f 40.000 nagelaten 
(Dat zou in onze tijd een waarde van € 517.860 hebben).  
 
De boerderij werd overgenomen door zijn neef (oomzegger) Reid Sieds van der Leij die getrouwd was met 
Hiltje Harms Meinardy. Daarna werd het bedrijf overgenomen door Sytze Gjalts Zandberg en Jantje van der 
Lei en vervolgens woonden Sake Sytzes Zandberg en Antje Gosses Kamminga hier. In 1965 heeft Jan 
Postmus er, onder de naam DAB, een garagebedrijf in gevestigd. In 2017 is de voormalige boerderij 
afgebroken om plaats te maken voor appartementen. 
 
boerderij Lytse Wei 1 
Dit boerderijtje is gebouwd in 1910 door Gabe Jacobs de Vries en Aaltje Jans Hoekstra. Gabe had een 
autobusonderneming. In 1941 kwamen zoon Jakob Gabes de Vries en echtgenote Anke Annes van der Harst 
hier wonen. Jakob werd boer. In 1949 verhuisde hij met zijn gezin naar een boerderij in de Kooten. Hierna 
woonden er Gjalt Sytzes Zandberg en Jetske Annes Rinzema en daarna Janke Postmus. Tegenwoordig 
wonen hier Rinse Algra en Alie Postma. 
 
boerderij Lytse Wei 14 
In de buurt van de huizen met de nummers 6 t/m 8a stond vroeger een boerderij die in het stemkohier 
nummer 13 had. Deze boerderij was reeds voor 1800 verdwenen. Daarnaast stond op Lytse Wei 14 de 
boerderij met stemnummer 12. Deze boerderij stond oorspronkelijk op ongeveer dezelfde plaats als de 
huidige boerderij aan de Lândyk. In 1839 werd de boerderij door Martinus van Vierssen in de krant te koop 
aangeboden: Eene zathe en landen, met huizinge, schuur, hornleger, hoving met boomen en plantagie, 
staande en gelegen te Drogeham, groot 35 bunder 55 roede 80 el, en zulks in 18 perceelen, zijnde in huur en 
gebruik bij Ype Wijbes van der Meulen. Koper werd Hendrik Durks van der Berg die getrouwd was met 
Jetske Hendriks van der Veen. Rond deze tijd is er een nieuwe kop-rompboerderij aan de weg gebouwd. Hij 
kwam met de kop naar de weg te staan. De oude boerderij was ook een kop-rompboerderij, maar stond 
met de kop naar het zuiden gericht. Vanaf die tijd is de boerderij steeds in handen gebleven van dezelfde 
familie. In 1873 werd de boerderij overgenomen door dochter Maaike Hendriks van der Berg en haar 
echtgenoot Klaas Gooitzens Luimstra. In de periode van 1890 tot 1910 werd de boerderij aan diverse 
personen verhuurd. Omstreeks 1910 kwam zoon Hendrik Klazes Luimstra, die getrouwd was met Anje 
Klazes ter Veer, op de boerderij. In 1920 werd de boerderij overgenomen door zwager Johannes 
Hillebrands Hartholt, die getrouwd was met Baukje Klazes Luimstra. Rond 1960 hebben zoon Goitzen 
Johannes Hartholt en z’n vrouw Lammechien Gils het bedrijf in handen gekregen. Vanwege de rondweg is 
er in 1996 een nieuwe boerderij aan de Lândyk gebouwd, waar nu Johan Hartholt en Petra Veenstra 
wonen. De oude boerderij werd afgebroken om plaats te maken voor nieuwe huizen. 
 
Simon Hoeksma (s.hoeksma@hetnet.nl) 
 



Fan de Fûgelwacht 
 
De Fûgelwacht heeft weer een website. De website is nog niet perfect, maar het begin is er. 
Nieuwsgierig? Kijk op  https://drogeham.friesevogelwachten.nl 
Alle activiteiten en ander nieuws kunt u op deze website vinden.  
 
Het bestuur van Fugelwacht Droegeham e.o  heeft voor dit jaar een aantal activiteiten in de 
planning staan. 
Als u dit leest is de koekactie al achter de rug. In de volgende Brinkpraat zullen wij u het resultaat 
vertellen.  
De opbrengst gaat naar de aanschaf van nieuwe vogelnestkasten en eendenkorven. 
Verder alvast de volgende activiteiten 
 
ledenvergadering 
donderdag 28 maart 2019 om 19.30 bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham.  
De leden van de werkgroepen zullen dan de resultaten presenteren. 
 
jeugdactiviteiten 
- zaterdag 11 mei vanaf 14.00 uur vogelnestkasten maken en gps wandeling bij  
            Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham. 
            Opgeven kan tot 1 mei 2019 bij Sjoerd Pultrum, telefoon 0512-332640 of 
            sjoerdpultrum@hotmail.com 
- jeugdvogelwachtdag  
 Zaterdagmorgen 25 mei in Boksum. Opgeven kan tot 15 mei 2019 bij Sjoerd Pultrum,  

telefoon 0512-332640 of sjoerdpultrum@hotmail.com 
- zaterdagmiddag 12 oktober 2019 

Excursie. Nog niet bekend waar naar toe. 
 
Volwassenactiviteiten 
- zaterdag 8 juni 2019 

Excursie. Nog niet bekend waar naar toe. 
- donderdag 7 november filmavond, aanvang 19.30 uur bij Thom Krol, De Buorren 66 in 

Drogeham 
 
Het bestuur 

 
 

 

 

 

 

 

 



   UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” 
DROGEHAM 

                         Secretariaat: Postbus 37 9289 ZH  Drogeham,  tel: 0512-332590 
                                           e-mail: info@delaatsteeerdrogeham.nl 
       website: www.delaatsteeerdrogeham.nl 

 
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Drogeham nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de 
algemene jaarlijkse ledenvergadering op maandag 18 februari 2019 om 19.30 uur in gebouw  
‘De Fakkel’ te Drogeham 
 
Agenda 
 
1 Opening 
2 Bestuursmededelingen 
3 Notulen ledenvergadering 2018 / Opmerkingen – Aanvullingen? 
4 Jaarverslag secretaris 2018 
5 Jaarverslag penningmeester 
6 Verslag kascommissie 
7 Benoeming nieuw lid kascommissie 
8 Vaststelling contributie 2019 
9 Vaststelling ledenkorting 2019 
10 Bestuursverkiezing; Ons bestuurslid  Fokke v/d Meer is aftredend en herkiesbaar  

Tegenkandidaten kunnen worden gemeld voor 15 februari bij onze secretaris  
Aukje Pultrum-de Jong Tel: 0512-332640 / 0613786828  

11 Rondvraag  
12 Pauze 
13 Nijboer Uitvaartzorg – Een kijkje achter de schermen. 
14 Sluiting 
 
Notulen van de vergadering gehouden op 12 februari 2018. 
De Voorzitter opent de vergadering en leest Johannes 15: 9-17 voor alsmede een gedicht en gaat daarna 
voor in gebed. Bestuursmededelingen door de voorzitter: G. Overzet is met kennisgeving afwezig. Ook 
wordt medegedeeld dat leden wijzigingen zoals geboorten en verhuizingen aan ons door moeten geven. 
De notulen van de ledenvergadering 2017 worden goedgekeurd. Het jaarverslag van 2017 wordt door de 
secretaris voorgelezen en voor akkoord ondertekend. Een verslag van de gehouden en bezochte 
vergaderingen, alsmede een clustervergadering van Achtkarspelen. Daarna noemen we de namen van de 
11 overleden leden. Grietje leest het gedicht “Ik zou” voor waarna een moment van stilte in acht wordt 
genomen. Het jaarverslag van de penningmeester wordt uitgelegd en goedgekeurd. De kascommissie doet 
verslag van haar controle: Alles is keurig in orde en er wordt dan ook decharge verleend. Dhr. K. Alma is 
aftredend als lid van de kascommissie: Volgend jaar zal mevr. M. Veenstra samen met dhr. W. Wijma de kas 
controleren. De contributie en de ledenkorting voor 2018 blijven gelijk. 
Ons bestuurslid Kees Hamstra is aftredend en herkiesbaar. Kees ontvangt hiervoor applaus. 
Rondvraag: We komen terug op de vraag van Grietje van der Wiel vorig jaar gesteld op de jaarvergadering 
betreffende een lichtjesavond. We hebben alle partijen benaderd. Helaas wilde niet iedereen medewerking 
verlenen. Wel heeft Ds. Jouke Droogsma gebeld met een voorstel. Het idee is om gezamenlijk een 
gedachtenis avond te houden voor iedereen in Drogeham. Degenen die willen kunnen een gedicht 
voorlezen en/of een kaarsje aansteken. Dit kaarsje kan dan de volgende dag naar het graf van de 
overledene gebracht worden. Ook wordt er gepaste muziek gedraaid tijdens de gedachtenis avond. Dit 
voorstel wordt door iedereen als positief ervaren. Na de pauze verteld Wieke de Boer over de 
Gemeentelijke Uitvaart. Het was een boeiend en leerzaam verhaal. We hebben weer nieuwe kennis 
opgedaan. Na afloop worden er nog een paar vragen gesteld. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar 
komst en wenst iedereen wel thuis. Er waren 36 leden aanwezig bij deze vergadering. 
 



Nieuws van Huisartsenpraktijk Drogeham. 

Het nieuwe jaar begint zoals we het inmiddels een beetje gewend zijn; op dit moment is er in Nederland 
sprake van een griepepidemie. Op de website www.thuisarts.nl kunt u alles te weten komen over deze 
virale infectie. In veel gevallen doen tijd en rust het meeste werk maar soms is het nodig om contact met 
ons op te nemen. De website www.thuisarts.nl is overigens voor een veelheid aan andere ziekten en 
klachten een betrouwbaar te raadplegen website.  

Dit jaar zal er ook een nieuwe medewerker starten bij ons in de praktijk. Freya Noppert Westerman is per 1 
januari 2019 aangesteld als ‘Praktijkondersteuner Ouderenzorg’. In tegenstelling tot vroeger wordt er van 
ouderen en daarmee ook van ons als samenleving door onder andere overheid en zorgverzekeraars 
verwacht dat we problemen op het gebied van zorg, wonen en welzijn zoveel mogelijk aan huis proberen 
aan te pakken. Dit is soms een complexe situatie die veel tijd kost. Een ‘Praktijkondersteuner Ouderenzorg’ 
is op dit terrein gespecialiseerd.  

Verder kunnen we melden dat Hinke van der Veen bij ons is gestopt nadat ze de stage voor 
doktersassistente succesvol heeft afgerond.  Per 4 februari zal Rosa Dijkstra Werkhoven als stagiare 
doktersassistente bij ons starten.  

Tot slot een klein ‘wist-u-datje’: wist u dat het al weer 10 jaar geleden is dat wij in de deze praktijk zijn 
komen werken? Op naar de volgende 10! 

Medewerkers Huisartsenpraktijk Drogeham 

 

 

 

 

 

 

Peuterspeelzaal De Hamsterkes 

Wat hebben we veel gedaan de afgelopen tijd. Heerlijk sinterklaas gevierd met 
kadootjes. De kinderen hebben allemaal hun schoen gezet die uiteindelijk waren 
gevuld met pepernotenen en een manderijn. 
Toen de goedheilig man was vertrokken kwam de kerst. Samen met de peuters 
hebben we de kerstboom versierd en het verhaal achter kerst besproken. 
Liedjes gezongen. Al met al een hele drukke geslaagde maand. We wensen 
iedereen nog een gezond en gelukkig 2019. 
 
De hamsterkes.  
 
 



INLOOP KOFFIEOCHTENDEN 
  

Onder het motto “niets moet, alles mag” wordt er elke 3e 
woensdagochtend van de maand een gezellige koffie-inloop 
georganiseerd.Vanaf tien uur tot ongeveer half twaalf bent u van 
harte welkom in de zijvleugel van de Jacob-Tsjerke aan de 
Sannen voor ontmoeting, onder het genot van koffie en cake. 

  
De Protestantse Gemeente richt zich op deze manier naar buiten 
en wil zo een open kerk zijn in ons dorp. 

  
Wij hopen dat deze koffieochtenden een bijdrage zullen zijn in 
de persoonlijke ontmoetingen  en mensen hier tevens warmte 
en gezelligheid zullen ervaren.Voel u welkom en neem gerust 
iemand mee. 

  
Als u vervoer nodig hebt dan kunt u contact opnemen met 
Willem Wiersma: tel.nr 331910 of e-mail 
w.wiersma59@upcmail.nl 

  
Inmiddels hebben we 19 december en 16 januari de eerste ervaringen met 
deze inloopochtenden opgedaan. In december mochten we 20 mensen 
welkom heten. Bij het schrijven van deze uitnodiging weten we nog niet 
hoe het in januari was. 

  
Mocht u ook wel eens in een gezellige sfeer met meer 
dorpsgenoten een “bakje”…willen doen, voel u dan welkom op 
woensdagmorgen 20 februari a.s. vanaf  10.00 uur. 

  
  



Toneelver. "Mei Fleur & Faesje" nieuws 
 
Bij het schrijven van dit stukje hebben wij inmiddels 2018 achter ons gelaten en zitten 
we alweer in 2019! Vanaf onze kant vandaan wensen wij u allen dan ook een Gelukkig, gezond,  
voorspoedig maar vooral een glanzend nieuwjaar!! 
 
Op het toneelfront hebben wij ook helaas wat tegenslagen moeten verwerken maar door 
radicaal optreden konden we gelukkig door. Met de komst van Aukje Pultrum-de Jong en 
Sjoerd Prins, beide wel bekend op toneelgebied, zijn we weer voltallig en slagen we er  
weer in om 2 geweldige toneelavonden voor u op de planken te kunnen zetten.  
Vanaf 2 januari zijn we weer in de fakkel aan het repeteren. Het stuk is in de begin weken  
alleen op tekst aangekomen en wordt nu op het podium echt gezet en ingekleurd om in  
regietermen te blijven. Wij hebben in elk geval met de ploeg veel vertier en kunnen om vele 
situaties in een knoop liggen en wij hopen dat u dat ook ligt op Zaterdag 9 Maart of op 
Zaterdag 16 maart a.s. beide avonden is het om 20.00 uur in de Fakkel!  
 
"Maak u maar klaar!! want als het zover is?? Dan wil iedereen wel "Dokterke Boartsje"   
 
Het Bestuur. 
 

 

 

 

 

 

 

Help Pake en Beppe de vakantie door 
In de voorjaarsvakantie van 19 februari t/m 22 februari is De Spitkeet in Harkema speciaal 
geopend voor pakes en beppes die met hun kleinkinderen iets leuks willen doen op het 
gebied van knutselen (ook vaders en moeders zijn met hun kinderen hartelijk welkom). De 
Spitkeet is open van dinsdag t/m vrijdag. Kinderen t/m 12 jaar hebben op vertoon van 
pake en/of beppe gratis toegang. Voor volwassenen geldt de normale toegangsprijs. 
Donateurs hebben vrije toegang. Kinderen kunnen aan één activiteit deelnemen en 
betalen daar een bijdrage voor. Hun werkstuk mogen ze meenemen naar huis. 
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet 

 

 



Jubileum editie Concours Hippique en Gondelvaart op wielen 
In het jaar 2019 vieren deze prachtige evenementen een jubileum. Concours 
Hippique viert hun 40 jarige editie en Gondelvaart op wielen hun 50 jarige editie. 
Plaatselijk Belang heeft samen met een delegatie van de besturen gesproken 
over diverse ideeën waaronder een gezamenlijke vlag, het idee is om een 
gezamenlijke vlag te ontwerpen die tijdens deze evenementen in ons prachtige 
brinkdorp opgehangen kunnen worden. 

Om te inventariseren of hier behoefte aan is kunnen jullie je belangstelling 
doorgeven. Dit kan op 2 manieren: 
- via gondelvaartopwielen@gmail.com  

- of onderstaande strook in te leveren bij Jellie Hamstra aan de Ikkersreed 2B. 
De kosten voor de vlag worden nog opgevraagd, die zullen we t.z.t bekend 
maken. 

Naam 
 
..................................................................................................... 
 
Adres: 
 
.................................................................................................... 
 
Aantal vlaggen: 
 
................................................................................................... 
 
Telefoonnummer of email-adres: 
 
.................................................................................................... 
NB: Indien je al eerder aan dit mailadres hebt doorgegeven een vlag te willen hoef je dit niet weer 
door te geven. 
 

Interesse kun je doorgeven voor 1 maart a.s. 

 
Met vriendelijke groet, 
Plaatselijk Belang 
Concours Hippique 
Gondelvaart op wielen 
 

 



Zaterdagmorgen 1 september, zes uur.  
De parkeerwachters arriveren, drinken een kop koffie en zoeken hen plaatsje. De eerste paardentrailers 
rijden op het concoursterrein.  In de VIP tent worden de laatste punten gecheckt en ruikt het naar vers 
gezette koffie.  
De weersvoorspellingen zijn goed.. het belooft een prachtige dag te worden.  
Rond negen uur wordt de eerste wedstrijd gereden.  De oude tractors nog eens  gestart en op het 
familieterrein begint het al gezellig druk te worden. Het bestuur en vrijwilligers zijn in de VIP tent  aanwezig 
en de jongens van terreinbeheer hebben alles  onder controle.   
Zo rond het middaguur is het een drukte van belang. Het concoursprogramma loopt als een trein en de 
eerste kampioenschappen zijn verreden.  
Rond half zes in de middag wordt om de grote prijs van Drogeham  gestreden. Het bestuur mag in de 
barrage en beoordelen welke deelnemer deze prijs  van € 1.000,00 gaat winnen. De prijs wordt  aangeboden 
door Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen te Drogeham.  
Zodra het concours is afgelopen, is het een drukte van belang binnen de barrage en tenten. In  een mum van 
tijd word het concoursterrein omgetoverd naar een heus festivalterrein. Vele vrijwilligers helpen mee om dit 
te realiseren.  
Rond negen uur neemt de EHBO plaats in hen pagodetent, de kassa´s worden geopend en de  
scanapparaten getest. In de twee tenten wordt gesoundtrackt en de vrijwilligers bijgepraat  over veiligheid 
en controles 18+. We zijn er klaar voor;  het feest kan beginnen. 
Rond de klok van23.00 uur is het een gezellige boel en als de laatste toegift van Vangraill rond half twee 
wordt gespeeld, is het feest ten einde. De tenten worden schoongeveegd en de barvrijwilligers ruimen de 
boel op. 
Nog even nagenieten met een drankje en terugkijkend op een zeer geslaagde concours en festival. 
Wanneer de laatste vrijwilliger het terrein verlaat, slaat de klok vijf uur. Bijna 24 uur op de been, moe, maar 
vooral voldaan gaan de lichten uit.  

Wat kun je als organisatie trots zijn op de vele vrijwilligers, donateurs, sponsoren, deelnemers en 
belangstellenden. Zonder jullie kunnen wij het echt niet en wij willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken. 
 
De draaiboeken zijn  alweer geopend en de eerste contracten al getekend voor 2019. Het concours bestaat 
dan 40 jaar. Een jubileumjaar! 
 
Het bestuur van Concours Drogeham wenst je een goed 2019 toe.  
 

Mogen wij ook dit jaar weer op je steun rekenen? 
Ben je nieuwsgierig wat er allemaal achter de schermen gebeurd? Voel je welkom en meld je aan als 
vrijwilliger via info@chdrogeham.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van CH Drogeham, 

Appie Alma, Eelkje Ruiter, Jaike Hamstra, Allard van der Wal, Froukje Dedden, Pascale Drijfhout, Albert 
Minkema, Lammert van der Veen en Trees Fokkinga. 

 

 



 

Sinds zaterdag 12 januari is er in Drogeham een nieuw fitnesscentrum. You vs You Fitcentre opende 
officieel zijn deuren in bijzijn van Jouke Spoelstra. Het fitnesscentrum is voor iedereen bedoeld die wil 
werken aan een beter conditie, wil afvallen of gespierder wil worden. Naast “vrij” fitness is er ook aanbod 
in personal training, groep training, sportmassage, voedingsbegeleiding en bootcamp. Marjan Alma-de 
Haan en Hugo van Echtelt zullen daar als trainer rondlopen en zitten bomvol energie om iedereen op weg 
te helpen. Afhankelijk van je doelstelling kan je een gepersonaliseerd schema krijgen die bij jou past. Geen 
algemene begeleiding maar begeleiding door ervaren en gediplomeerde personal trainers.  

Als je nog niet geweest bent nodigen Marjan en Hugo je van harte uit om eens te komen kijken en je vragen 
te stellen. Voor meer informatie kijk op www.youvsyou.nl of bel met 06- 38 920 940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Secretariaat: Bindert Japiksstrjitte 34, 9289 JK Drogeham 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de te houden JAARVERGADERING van Plaatselijk Belang 
Drogeham op donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur in de Fakkel. 
 
 

AGENDA (voorlopig) 
 
1. Opening door de voorzitter K. Alma. 
 
2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering. 
 
3. Notulen vorige jaarvergadering. Gelegenheid tot het stellen van vragen n.a.v. de  
    notulen. 
 
4. Jaarverslag 2018. 
 
5. Financieel verslag door L. Reitsma-Wijma. 
    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
 
6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Henrike de Jong. Tegenkandidaten 
    kunnen tot 5 minuten voor de aanvang van de vergadering gemeld worden bij het 
    bestuur. 
 
7. Toekomstvisie Drogeham. 
 
8. Rondvraag. 
 
9. Man/vrouw/ploeg van het jaar. 
 
10. Pauze. 
 
11. Optreden Hymphamp theater. 
 
12. Sluiting. 
 
13. Vergadering van de ijsbaanvereniging “De Eendracht”. 
 
    Met vriendelijke groet, 
    het bestuur van Plaatselijk Belang Drogeham 
    A. van der Galiën-Koster, secretaresse 



 

 
 
 
 
 
 



 

Mogen wij ook op uw / jouw hulp 
rekenen?! 

 

 

 

Inmiddels bent u vast al bekend met World Servants Drogeham, heeft u lege 
flessen aan ons meegegeven of gegeten van de lekkere oliebollen die wij 
hebben verkocht. Door uw bijdrage in deze acties hebben wij inmiddels al een 
bedrag van ruim 10.000 euro bij elkaar gespaard voor onze reis naar Zuid-
Afrika!!! Wij willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor de steun die wij 
krijgen, maar....... wij zijn er nog niet. 

Dus organiseren wij nog meer activiteiten de komende maanden, wat kunt u 
van ons verwachten? In februari gaan wij potgrond verkopen, eind maart 
komen wij langs de deuren met World-Servantsbrood, we gaan samen met 
basisschool de Tarissing een sponsorloop organiseren, de kledingverkoop wordt 
geregeld ....Kortom er volgen nog diverse acties. 

We vinden het super dat u als inwoners van Drogeham ons ondersteunt om 
ons doel te bereiken, zodat wij de jongeren in Karatara, Zuid-Afrika, kunnen 
helpen aan een betere toekomst. Wij hopen dat we op u mogen blijven 
rekenen??!! 

U kunt ons volgen op facebook (@drogehamworldservants) of via 
www.worldservants.nl/drogeham, waarop ook de opbrengsten van de acties 
worden vermeld. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u ons 
mailen op worldservantsdrogeham@gmail.com. 

 

World Servantsgroep Drogeham, 

Aldert, Fokke-Hindrik, Andrea, Janke, Jetske, Inge,            
Anneke en Talliena 

 

 

 

 

 



 

Musical Saul 

 

4, 5, 6 en 7 april 2019  

spelen wij voor u musical Saul  

in de Jacob tsjerke te Drogeham. 

De repetities zijn in volle gang, 2 avonden per week                                 
wordt er al druk geoefend met zang en toneel.                                             
En nu ook blijkt weer dat er talent rondloopt in Drogeham en Kootstertille!  

Op dit moment zijn we druk bezig met het regelen van een aantal praktische 
zaken, zoals o.a. de kaartverkoop. Houdt hiervoor de Feanster, Actief en 
posters in de gaten. Binnenkort zullen wij u hierover informeren.                                                   

                                            

De musicalcommissie:                                                                              
Marten, Anne, Rinze, Hinke, Ymie en Petra 

 

 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 



Brassband Dacapo 
 
Na de traditionele optredens in december zijn we nu weer volop aan het 
repeteren voor het Spikerfestival te Ureterp  
en het voorjaarsconcert te Drogeham, beide vinden plaats in april. Bij het 
Spikerfestival gaan we de stijd aan met  
andere Brassbands en hopen we weer op een goeie eindklassering. Onze vaste 
dirigent Marianne Groothoff heeft het  
stokje inmiddels weer overgenomen van Amber Snip die tijdelijk haar taken 
overnam i.v.m. zwangerschap.  
Op basisschool de Tarissing zijn momenteel de groepen 5 en 6 voorzien van 
blaasinstrumenten die Dacapo  
beschikbaar heeft gesteld. De leerlingen krijgen gedurende 8 weken les van 
muziekschool de Waldsang waarna 
ze een optreden verzorgen voor hun familieleden. Ook Dacapo zal hierbij zijn 
medewerking verlenen. Hopelijk  
kunnen we, zoals meestal, binnenkort weer nieuwe leden verwelkomen! 
 
Tot Hoorns 
 
 



Wijzigingen aanbrengen in advertentie van De prijsstamper: 

Het juiste telefoonnummer moet zijn : 0512-332573.  ( één 5 minder dus!) 

Graag ook het mobiele telefoonnummer verwijderen.  

 

 

 

 

Wijzigingen aanbrengen in advertentie van Johanna Zandberg: 

Laatst is, mijn advertentie gewijzigd maar op 1 of andere manier is mijn telnummer verandert. 
Er staat een 4 bij tussen deze hoort er niet. (zijn nu 11 cijfer) 

Kan dit weer even verandert worden? het goede nummer is 06-12912575 

  

Groet Johanna  

Johanna`s Hierboetiek 

 


