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VOORWOORD 
 
 
Geachte lezers, lezeressen, 
 
Het laatste nummer van Brinkpraat jaargang 33 is weer afgeleverd bij Rekladruk, de drukkers uit 
Gytsjerk. Was de vorige editie rijk bedeeld met kopy, deze keer lijkt het iets zuiniger te zijn.  
Maar niet minder belangrijk! 
Zoals de 50e gondelvaart staat op stapel; Spitkeet met allerhande activiteiten; KEARN laat van zich 
horen; psz de hamsterkes over een belangrijk thema; een schrijven over inloopochtenden; oproep 
voor de 55+ middag; geschiedenis van Drogeham; tevens een nostalgische foto aangeleverd door 
Klaas de Jong; de Fûgelwacht met een activiteitenoverzicht; De Tarissing met o.a. mooie plannen; 
Koningsdag staat alweer in de steigers; en nog veel meer valt te lezen in deze Brinkpraat. 
 
 
 
      Het redactieteam wenst u en jou veel leesplezier! 
        
        
N.B.: een tip voor de adverteerders - binnenkort wordt weer gevraagd om eventueel uw 
advertentie aan te passen/te wijzigen! 
 
 
 

 
 
 
 

De kopij voor het volgende nummer van Brinkpraat 
moet binnen zijn vóór 6 mei 2019 

op bovenstaand mailadres



 

 

 

 
Spitkeet Paasfeest 
Paasmaandag, 22 april, is het bij De Spitkeet zoals gewoonlijk weer paasfeest.  Dat 
betekent in de eerste plaats natuurlijk eieren zoeken voor de jeugd. Er worden op het 
terrein houten eieren verstopt. Wanneer iemand vijf van deze eieren heeft gevonden 
kunnen die bij de paashaas worden geruild voor een echt ei. Dat kan dan prachtig worden 
beschilderd. Ook kunnen de kinderen zichzelf laten schminken. Daarnaast kunnen ze een 
klompje deeg aan een stok krijgen en daar boven een kolenvuurtje een lekker broodje van 
bakken. Met wat bruine suiker een lekkernij. In de huisjes zitten vrijwilligers die uitleg 
willen geven over het wonen en werken rond 1900 in deze streek. Bovendien wordt daar 
suikerbrood en roggebrood aangeboden. 
 
Spitkeetwandeltochten 
Op zaterdag 4 mei organiseert De Spitkeet de jaarlijkse spitkeetwandeltocht. De 
wandelaars starten vanuit het Skieppehok, De Dunen 3 9281 KT in Harkema en kunnen 
kiezen uit vier afstanden van ongeveer 40, 25, 15 en 7 km. Deelnemers aan de 40 en 25 
km starten vanaf 8.00 uur, die voor de 15 en 7 km vanaf 9.30 uur. De sluitingstijd is voor 
alle afstanden 17.00 uur.  
 
Het Spitkeet Koffieconcert 
Een dubbelconcert met medewerking van het vrouwenkoor ‘Noaten op’e Sang’ en 
muziekvereniging ‘Uit Vriendschap’. Het concert vindt plaats op zondag 19 mei a.s. en 
begint om 14.00 uur.  
 
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beste buurtbewoners, 

Het is weer tijd voor de brinkpraat en jullie mee te nemen in de Tarissing! 

Mooie plannen: We gaan van binnen verbouwen! 

Van buiten verandert er ook iets: we nemen afscheid van het noodlokaal en 
krijgen daardoor een ander aanzicht van de school.  

De verbouwing begint eind april, begin mei. We kijken ernaar uit en zullen ook 
bedrijven vragen rekening te houden met ons parkeerbeleid rondom de 
school.  

Dit schooljaar zijn we ook gestart om weer te kijken naar de doorgaande lijnen 
tussen de peuterspeelzaal de Hamsterkes en onze school. Een compliment: 
wat staat er al veel op papier en wat vindt de overdracht goed plaats. De 
speerpunten zijn nog in conceptfase en gaan volgend schooljaar in werking. 
Het is altijd goed om met dromen en denken te beginnen voor je gaat doen. 
Trots op de peuterleidsters, onze onderbouw en onze samenwerking. 

Ook heeft er op de Tarissing een avond plaatsgevonden met als onderwerp: 
preventie in het dorp en ging met name over gezondheid. Via de Facebook 
(dorpsbelang) heeft u al gelezen dat er 40 mensen uit de omgeving 
samenkwamen en gesproken hebben over 3 thema's: eten& drinken, geld en 
ontmoeting. Mooi dat in de ingevulde enquêtes onder deze groep mensen de 
school ook goed werd genoemd als samenwerkingspartner. 

Elk jaar bekijkt de school ook wat er met het thema gezondheid gestimuleerd 
wordt. Of het nu gaat over gedrag (de vreedzame school, eigenaarschap en 
zelf leren gezonde keuzes maken) of over voedsel (onze gezonde fruithappen, 
dankzij de ouders van de school gerealiseerd.) Sportpromotie of juist preventie 
lessen.   

In de maand januari en februari stond de school in het teken van toetsen, 
rapporten, oudergesprekken. In maart leven we toe naar Pasen, dat we in april 
groots willen gaan vieren! 

Als team zijn we in de maand maart bezig met activerende werkvormen in de 
groep en nodigen we een andere school (De Merlettes uit Kootstertille) uit om 
bij ons te komen kijken. We zijn trots en wisselen graag uit. 

In april zal de sponsorloop van de World Servants plaatsvinden, we gunnen de 
jeugd een goede opbrengst! 

 



Wordt uw zoon/dochter 4 in de komende maanden? Op 19 maart was er een 
open dag op school. Heeft u deze dag gemist? Dan bent u van harte welkom 
voor een kennismakingsgesprek. U kunt zich aanmelden 
via: tarissing@noventa.nl 

 

Hartelijke groet,  

namens het hele team van de Tarissing! 

 

Judith de Haan 

directeur van K.B.S. de Tarissing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Met ingang van januari 2019 is het KEaRN-project ’t Stationnetje in Hurdegaryp van 
start gegaan. ’t Stationnetje is gevestigd in het stationsgebouw van Hurdegaryp en is 
een plek voor jongeren tussen de 14 en 30 jaar woonachtig in de gemeente 
Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen.  

 

Je kunt bij ’t Stationnetje terecht als je kansen ziet, een supergoed idee hebt of een 
doel waar je graag aan wil werken. Wil je weer naar school, maar weet je niet welke 
opleiding je moet kiezen? Wil je weer aan het werk, maar heb je moeite met 
solliciteren? Of wil je een rustige plek om je huiswerk te maken of om te leren voor 
bijvoorbeeld je (auto) theorie-examen? Je kunt met elk doel bij ons terecht. 

 

Misschien vind je het juist leuk om iets voor een ander te beteken en kun je iemand 
helpen met jouw talent of kennis; ook dan zien we je graag bij ’t Stationnetje! 

 

Wil je deelnemen aan ’t Stationnetje of heb je vragen? Mail dan gerust naar: 
stationnetje@kearn.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Op koningsdag 27 april a.s. worden er door Plaatselijk 
Belang en V.V. Drogeham weer tal van activiteiten 
georganiseerd op sportpark t'Doltsje. Een traditie op deze 
dag is natuurlijk een prachtige fietstocht voor het hele gezin. 
Plaatselijk Belang doet haar uiterste best om ook dit jaar 
weer de mooiste plekjes en paadjes voor ons op te zoeken. 
Na afloop van de fietstocht staat er soep met een broodje 
klaar in de kantine voor maar 2,50 euro. S' middags zijn er 
activiteiten voor zowel de jongere jeugd als de jeugd vanaf 
voortgezet onderwijs tot en met 99 jaar. De zeskamp die 
ook dit jaar weer op het programma zal staan, beloofd een 
waar spektakel te worden. In groepen van 6 zal er een 
heuse competitie zijn tussen de teams, doordat ze het tegen 
elkaar op moeten nemen bij de spelonderdelen. Het belooft 
zwaar, behendig, snel en creatief te worden (ook voor een 
nat pak dient men niet terug te deinzen...:) achter de 
schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen en 
zullen we binnenkort het gehele programma bij alle 
inwoners middels een flyer in de brievenbus presenteren. 
Hou ook de socials in de gaten voor een nieuws en een tipje 
van de sluier! 

 

Oant sjen op 27 April 

 

Plaatselijk Belang en V.V. Drogeham 

 



 

 
 

 

 

 

 

Wauw, een 50ste gondelvaart op wielen, wat een mijlpaal om te vieren! En dat gaan 
wij ook zeker doen, de voorbereidingen zijn in volle gang.  

Maar eerst zijn we ook nieuwsgierig naar de ontwerpen voor de 50ste editie.  Op 
donderdag 28 maart worden de ontwerpen gepresenteerd aan elkaar in de fakkel, 
we zijn erg benieuwd wat de buurten en groepen gaan laten zien en wat de 
ontwerpen zijn! In ieder geval kunnen wij als bestuur al een eerste verrassing 
bekend gaan maken, dus houdt de brinkpraat en onze facebook en instagram pagina 
in de gaten. 

In april zullen de eerste tenten alweer opgebouwd worden, een prachtig mooi 
gezicht in Drogeham, dan begint het allemaal alweer wat te kriebelen! 

Voor degene die het nog niet hadden genoteerd, vrijdag 20 en zaterdag 21 
september is het zover, de viering van onze 50ste Gondelvaart op wielen. 

 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Stichting Gondelvaart op wielen Drogeham 

 

 

 



 
 
Te tu te tu 

De afgelopen periode hebben we het thema ziekenhuis 
behandeld. We hebben een liedje over een ambulance 
geleerd. Een dokters tas geknutseld met daarin kleine pillen, 
grote pillen, röntgenfoto, dekentje en kussen voor in 
ziekenhuisbedje en een tekening van een ambulance. 

Thuis hebben de kinderen een ziekenhuisbed geknutseld en 
daar een knuffel in gelegd. Deze stonden daarna in het 
ziekenhuis op school en werden goed verzorgt door alle 
peuters zodat de knuffels snel weer beter waren en weer 
mee naar huis mochten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 

 

 

INLOOP KOFFIEOCHTEND 
                   
WOENSDAGMORGEN 17 APRIL VAN  10.00- 11.30 UUR   
 
 
IN DE ZIJVLEUGEL VAN DE JAKOB - TSJERKE aan de Sannen. 
 
Na 3 succesvolle koffieochtenden is hier de datum voor de 5e  
koffiemorgen (de 4e was op 20 maart). 
Fijn dat er onder het genot van een kopje koffie even tijd is voor 
persoonlijke ontmoeting en gezelligheid. 
 
Deze ochtenden zijn niet alleen voor kerkmensen maar voor iedereen in 
het dorp: oud en jong, alleen of samen. Kortom iedereen die van een 
praatje houdt.  
De protestantse - gemeente wil een open kerk zijn in ons dorp. 
 Voel u welkom en neem gerust iemand mee.  
 
Als u vervoer nodig heeft dan kunt u contact opnemen met Willem 
Wiersma:   
tel.nr 331910 of e-mail w.wiersma59@upcmail.nl  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Op donderdag 28 maart a.s. organiseert de 55+ commissie 
weer een gezellige middag voor iedereen v.a. 55 jaar uit 
Drogeham in de Fakkel.  

De heer K. Witteveen uit Assen laat ons dia's zien en vertelt 
ons over Prinsjesdagen en herdenkingen. Hij heeft jaren bij 
Defensie gewerkt en heeft draaiboeken voorbereid. We 
hopen dat het een gezellige middag wordt. Aanvang van 
deze middag is 14.30 uur, kosten zijn €5.00 p.p.inclusief 2 
kopjes koffie of thee + cake.  

Dus graag tot ziens op donderdagmiddag 28 maart a.s in de 
Fakkel in Drogeham. Hebt u vervoer nodig, dan kunt u 
contact opnemen met: 

G.Reitsma tel.nr.351584 en B.Storm tel.nr.332603. 

Vriendelijke groeten van de 55+ Commissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GESCHIEDENIS VAN DROGEHAM 

 

Boerderijen (11) 

In de buurt van de Lytse Wei 16 en Lytse Wei 26 stonden de boerderijen die in het stemhohier onder de 
nummers 11 en 10 vermeld stonden. Beide boerderijen waren al voor 1800 verdwenen.  

 

Boerderij Lytse Wei 28 

Deze boerderij stond in het stemkohier onder nummer 9 vermeld. Van plm. 1810 tot 1854 woonden hier 
Witteveens. In 1860 kwamen Pieter Bokes Bosma en Klaaske Sietses Sietsema hier wonen. Klaaske was een 
oomzegger van de vorige bewoner, Jan Tjerks Witteveen. De Bosmastrjitte is naar deze familie genoemd. 
De landerijen die hier lagen waren eigendom van de familie Bosma. In 1865 is de boerderij afgebrand, 
waarna in 1866 een nieuwe boerderij is gebouwd. Het werd evenals de vorige boerderij een kop-
rompboerderij, maar dan met de kop naar het noorden gericht. De oude boerderij was met de voorkant 
naar het zuiden gericht. In de krant stond: ‘aanbesteding wegens het bouwen eener woonhuizing met 
schuur en bijgebouwen, voor den heer P.B. Bosma te Drogeham’. Rond 1910 kwamen zoon Wietze Pieters 
Bosma en Rieka Jacobs van der Veen op de boerderij wonen. In 1918 werd het bedrijf geveild. In de krant 
stond: ‘eene zathe en landen, bestaande uit: boerenbehuizinge, waarin groote en ruime schuur, met stalling 
voor 24 koeien en 6 paarden, voorts Lytshûs, waarin stalling voor 12 koeien, potstal en 5 varkenshokken, 
wagenhok, stookhut, erf, boomgaard en bouw- en weiland, in 13 perceelen, mooi aaneengelegen aan den 
Lutjeweg, onmiddellijk bij en aan de buurt te Drogeham, en strekkende tot den Boschweg, te zamen groot 
kadastraal 24.21.90 hectaren’.  

 

Koper werd Marten Wytzes Postmus, getrouwd met Froukje Wopkes Hoekstra, die hier in 1925 ging 
wonen. In de tussentijd werd de boerderij verhuurd aan Sijbe Tjeerds de Bruin en Baukje Jans Zijlstra. 
Daarna werd in de veertiger jaren de boerderij overgenomen door zoon Wytze Martens Postmus en z’n 
vrouw Baukje Jans Kloosterman. In 1971 brak er andermaal brand uit. De boerderij brandde geheel af, 
alleen de stookhut bleef staan. Er werd een nieuwe vrijstaande woning gebouwd met daarachter een stal. 
Zoon Marten Wytzes Postmus heeft het bedrijf voortgezet. Na beëidiging van het bedrijf in 1974 gingen 
Anne van der Meer en Sjoukje Storm hier wonen.  

 

Boerderij Lytse Wei 30 

Al vanaf 1766 woonden er Hoeksma’s op deze boerderij, die onder nummer 8 in het stemkohier vermeld 
stond. Van plm. 1815 tot 1875 woonde Pieter Nannes Hoeksma op de plaats. Hij was eerst getrouwd met 
Sytske Ates Zijlstra en na haar overlijden met Wytske Popkes Zuidema. Deze boerderij is in 1865 afgebrand, 
nadat de naastgelegen boerderij van Pieter Bokes Bosma eerst in brand was geraakt. In de Kollumer 
Courant stond een hele tijd later: ‘Handenwringend liep de radeloze oude boer heen en weer nu hij de 
vernietiging van have en goed door het niets ontziende element moest aanschouwen. Niet gering was de 
schade hem door dit onheil berokkend. Maar ene nieuwe behuizinge verrees op de plek der oude’. Er werd 



een nieuwe kop-rompboerderij gebouwd met de kop naar het noorden. Bij de oude boerderij was de kop, 
zoals bij de meeste boerderijen in Drogeham, naar het zuiden gericht. In 1875 werd de boerderij 
overgenomen door de gebroeders Sieger Pieters Hoeksma (getrouwd met Baukje Taekes Zijlstra) en Jelle 
Pieters Hoeksma (ongetrouwd). Van 1900 tot 1912 was de boerderij aan verschillende mensen verhuurd. In 
1912 kwam de boerderij in handen van Ritske Minzes Vries en Jantje Gerks Huisma. Na het overlijden van 
Ritske in 1925 werd de boerderij overgenomen door zijn zoons Johannes, Pieter en Jan Vries. Zuster 
Engeltje Vries zorgde later voor de huishouding. Toen Engeltje in 1999 overleed is de boerderij verkocht 
aan Wiebo en Korrie de Jong. 

 

Boerderij Lytse Wei 32 

Op deze plaats stond eerst een arbeidershuis. Kort na 1900 is hier een boerderij gebouwd. Rond 1910 
kwamen Halbe Wopkes Oldenburger en Baukje Willems Iestra hier wonen. In de veertiger jaren werd de 
boerderij overgenomen door hun zoon Willem Halbes Oldenburger die getrouwd was met Baukje Jans 
Tadema. Daarna kwamen in de zeventiger jaren  Jan Freerks Veenstra en oomzegger Froukje Freerks 
Oldenburger op de plaats. Willem en Baukje hadden een bungalow aan de andere kant van de weg laten 
bouwen. In 1978 is de kop-rompboerderij door nieuwbouw vervangen. Vier jaar later emigreerde de familie 
Veenstra naar Australië. In de krant werd te koop aangeboden: ‘semi-bungalow met dubbele garage, voer-
ligboxenstal, melkstal, erf en grond, alsmede diverse percelen weiland’. De nieuwe bewoners werden Frank 
Roest en Janneke Wijma. Zij vestigden hier dierenartsenpraktijk ‘Tusken Diken en Feanen’.   

 

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fan de Fûgelwacht 

 

Het bestuur van Fugelwacht Droegeham e.o  heeft voor het jaar 2019 een aantal 
activiteiten. 

 

Cursus herkenning vogelgeluiden 
Vorig jaar heeft Auke Dotinga een prachtige en leerzame cursus herkenning 
vogelgeluiden gegeven. 
Bij voldoende belangstelling zal hij die cursus opnieuw geven.  
Aanmelden kan tot 5 april 2019 bij Wouter Boonstra, 0512-352199 of 
wouterboonstra@planet.nl 

 

ledenvergadering 
28 maart 2019 om 19.30 bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham.  
De leden van de werkgroepen zullen dan de resultaten presenteren. 
De agenda staat op de website https://drogeham.friesevogelwachten.nl 

 
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. We denken aan een zeehondenexcursie vanaf Lauwersoog, onder 
voorbehoud omdat het is nog niet bekend of er op deze dag een boot gaat 
varen. 
Opgeven kan tot 1 mei 2019 bij Wouter Boonstra via 0512-352199 of 
wouterboonstra@planet.nl 

- donderdag 7 november filmavond, aanvang 19.30 uur bij Thom Krol, De 
Buorren 66 in Drogeham 

 

Het bestuur 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerngroep Mei Elkoar Yn Droegeham: positieve gezondheid 
 
Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang heeft de kerngroep Mei Elkoar Yn Droegeham (MEYD) zich 
gepresenteerd. Op initiatief van de gemeente in samenwerking met de huisarts werd op dinsdag 22 januari 
in De Tarissing een eerste bijeenkomst gehouden voor professionals in de zorg en een aantal 
vertegenwoordigers/bewoners uit Drogeham. De avond ging over positieve gezondheid en hoe die in 
Drogeham verbeterd zou kunnen worden. Daaruit is de kerngroep MEYD ontstaan.  
 
Positieve gezondheid 
Gezondheid is meer dan de lichamelijke gezondheid alleen. Ook andere factoren spelen een grote rol om 
gezond oud te kunnen worden. Voldoende slaap, voldoende natuurlijke beweging, gezonde voeding en een 
sociale omgeving waar je belangrijk bent, zijn de lessen die zijn geleerd uit de 5 Blue Zones. Blue zones zijn 
plekken op de wereld waar mensen opvallend oud worden. 
 
Positieve gezondheid in Drogeham 
De omgeving is dus heel belangrijk om goede en gezonde keuzes te kunnen maken en om te zorgen dat er 
een sterk sociaal netwerk is. In de samenwerkingssessie van 22 januari zijn de belangrijkste en de meest 
haalbare thema’s uitgewerkt en is de Kerngroep MEYD ontstaan.  
 
Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
Op donderdag 14 maart heeft de kerngroep zich gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van plaatselijk 
belang en zijn de thema’s toegelicht waar aan gewerkt gaat worden in de verschillende werkgroepen: 
• Werkgroep Gemeenschapshuis (contactpersonen Klaas Alma en Neeltje vd Wal) 
• Werkgroep Gezonde Voeding (contactpersonen Hinke Spoelstra en Anita Bakker) 
• Werkgroep Hamsterhulp (contactpersonen Mathilde Veenstra en Froukje vd Molen) 
 
Aan het einde van de bijeenkomst werd gelegenheid gegeven om hulp en ideeën aan te dragen via ‘een 
papieren duit in het zakje’. Voor de werkgroep Hamsterhulp hebben zich meerdere mensen aangemeld die 
hand-en spandiensten willen leveren. Ook voor de werkgroep gezonde voeding werden ideeën 
aangedragen variërend van kookworkshops, Facebookpagina voor het uitdelen van teveel gekookte 
maaltijden, voorlichtingsavonden over voeding tot een samengestelde maaltijdbox in samenwerking met 
Spar/You vs You.  
 
Met de enthousiaste reacties is de hoop dat mooie dingen voor Drogeham gerealiseerd kunnen gaan 
worden. Het streven is om iedereen via De Brinkpraat op de hoogte te houden en ook op de website van 
Plaatselijk Belang is een kopje voor de MEYD aangemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chr. Brassband Da Capo           

 

Koffieconcert 

Op zondag 31 maart nodigt chr. Brassband Da Capo u uit voor een koffieconcert.  Het jeugdorkest 
zal ook optreden. U kunt luisteren naar een gevarieerd muziekprogramma. 

Aanvang: 11.00 uur in de ger. kerk vrijgemaakt, de Buorren 63 in Drogeham.   U/jij bent van harte 
welkom. De toegang is uiteraard gratis. 

Ei actie 

Da Capo houdt woensdag 17 april haar jaarlijkse ei-actie. Vanaf 18.00 uur komen de muzikanten 
langs om verse eieren te verkopen. De opbrengst is onder andere voor het onderhoud van de 
instrumenten en kopen van nieuwe bladmuziek. 

Jeugd 

Da Capo telt 17 jeugdleden. Hiervan zit een groot deel ook bij het jeugdorkest. We zijn natuurlijk 
erg blij met onze jeugdleden. Op 6 april gaan ze meedoen met een jeugdfestival in Akkrum. 

Op dit moment krijgen de kinderen uit groep 5 en 6  van basisschool de Tarissing  muziekles op 
een blaasinstrument. Het gaat hier om een samenwerkingsproject tussen Da Capo en 
Cultuurcentrum 'De Wâldsang'. 

Het koperproject heeft als doel om kinderen in aanraking te brengen met koperen 
blaasinstrumenten en blaasmuziek.  Leerlingen die verder willen met een koperen 
blaasinstrument, kunnen hierna wekelijks muziekles nemen op donderdagmiddag na schooltijd. 

Tot slot:  We zijn druk aan het repeteren voor het Gouden Spikerfestival in Ureterp waar we aan 
meedoen op 12 april. Op dit festival laten we een concertprogramma horen met een mars, koraal, 
verplicht werk en een solistisch stuk. Op het koffieconcert kunt u deze stukken ook al beluisteren. 
Hopelijk tot dan! 

Een muzikale groet van, 

Brassband Da Capo 

 
 
  

 

 

 


