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VOORWOORD  
  
  
Geachte lezers, lezeressen,  
  
Brinkpraat nummer 3 is met een herfsteditie van de persen gerold.  
Het aanbod van kopij is weer veelzijdig en alleszins het lezen waard.  
Te beginnen met: Brassband Dacapo komt o.a. met een herfstconcert; actie-4-kids  
oftewel Schoenendoos-actie; opbrengsten van 3x een 'lijst'collecte; Mei “Fleur en 
Faesje” terugzien en vooruitblikken; Sinterklaas met Zwarte Pieten houdt intocht in 
Drogeham, een week later zijn ze aanwezig bij Spar Bruggeman; Geschiedenis van 
Drogeham; “fan de Fûgelwacht” komt met een filmavond; Fit en Sûn over voeding; Over 
eikels  en kastanjes; oproep vrijwilligers jeugdhonk; ferdivedaasje bij de Spitkeet; 
Stichting Oud Achtkarspelen met jaarprogramma; Iepen Tsjerkepaad afgesloten; en nog 
veel  meer valt te lezen in deze Brinkpraat.  
  
NB. Een kort artikeltje over hoe verder met De Brinkpraat.  
  
  
            Het redactieteam wenst u en jou veel leesplezier!  
                
                
  
  
  
  

  
  
  
  

De kopij voor het volgende nummer van Brinkpraat 
moet binnen zijn vóór 18 november 2019  

op bovenstaand mailadres 
  
Aan alle inwoners van Drogeham.  
  
  



Dorpskrant ‘De Brinkpraat’ in 2020.  
Al vele jaren maken wij voor ons dorp Drogeham dorpskrant De Brinkpraat.  
De Brinkpraat verschijnt 6 keer per jaar met daarin allerlei verschillende informatie wat 
grotendeels betrekking heeft op activiteiten in en rondom Drogeham. De laatste tijd 
merken wij dat bepaalde activiteiten/gebeurtenissen niet in de dorpskrant komen te staan 
doordat de krant ‘te weinig’ uitkomt.  
  
Het idee is om vanaf volgend jaar De Brinkpraat ongeveer 10 keer per jaar te laten 
uitkomen. Wij hebben als redactie hierover ook de mening gevraagd aan alle verenigingen 
& instanties van Drogeham. De uitkomst hiervan is positief.  
Langs deze weg willen we jullie als inwoners van Drogeham hierover informeren. We 
hopen dat jullie het ook leuk vinden om vaker de dorpskrant in je brievenbus te vinden met 
de laatste nieuwtjes.  
  
Mocht je nog een idee hebben over een rubriek of een andere suggestie, laat het ons 
weten. Wij bespreken dit dan in onze redactievergadering.  
Je kunt dit doen via de mail naar: brinkpraat@chello.nl maar uiteraard kun je jouw 
informatie ook kwijt bij een van de redactieleden.  
  
Redactie Brinkpraat  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Brassband Da Capo  

  

Het seizoen is bij Da Capo ook al weer in volle gang. Als start natuurlijk de deelname 
aan de gondelvaart met dit jaar het thema: Brassed off. Mede dankzij de hulp van 
onze jeugdleden hadden we de bloemen in rap tempo op de wagen geprikt. Ook aan 



de kindergondelvaart heeft Da Capo meegedaan, de jeugd heeft op de wagen 
gespeeld.    

In de maand november zal het donateursgeld bij u thuis worden opgehaald door een 
lid van de vereniging. Alvast hartelijk dank voor uw jaarlijkse bijdrage en 
betrokkenheid bij de vereniging.  

Zaterdag 16 november houdt Da Capo een herfstconcert. Het jeugdorkest zal ook 
optreden. Daarnaast kunt u genieten van een optreden van het popkoor ‘POP4YOU’ 
uit Hardegarijp.  

U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van dit gezellige dorpsconcert. 
Aanvang: 20.00 uur in de Jacob-Tsjerke aan de Sânnen 22, Drogeham. Toegang is 
gratis. Er wordt een verloting gehouden waar u leuke prijzen kunt winnen. Hopelijk 
tot dan!  

  

Een muzikale groet van,   

Brassband Da Capo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
Beste Dorpsgenoten,  
  
In de vorige Brinkpraat heeft u al kunnen lezen over de Schoenendoosactie.   
Voor de organisatie Actie4Kids is het dit jaar een jubileumjaar, zij organiseren dit al 25 jaar!!!   



Nu dachten wij als we nu eens proberen 100 dozen te verzamelen…..   
Wat zou het mooi zijn als deze straks allemaal voor in de kerk staan. Maar wat zouden die 100 
kinderen er blij mee zijn!!  
  
Iedereen kan aan deze actie meedoen. Maar u mag ook artikelen of een   
financiële bijdrage aanleveren bij onderstaande adressen dan kunnen deze gebruikt worden om 
een schoenendoos te vullen.  
————————————————————————————————————————————   
- vanaf 18 oktober liggen er folders bij de Spar, Jacob-Tsjerke en bloemenwinkel Hartholt (er 

worden ook folders op school uitgedeeld)  
  
- voor het transport van de schoenendoos wordt 5,00 euro gevraagd  

  
- t/m vrijdag 8 november kunnen de dozen worden ingeleverd bij bovengenoemde adressen  

  
- zondag 10 november is er een dienst in de Jacob-Tsjerke aanvang 11.00 uur, voor de dienst 

kunnen er dan nog dozen worden ingeleverd.  
  
- LET OP:  
* plak de doos niet dicht maar doe er een (post)elastiek omheen  
* scheur de envelop los van de folder, vul het met 5,00 euro en plak het dicht  
* stop de envelop onder het (post)elastiek bovenop de deksel  
* wilt u/jij het geld overmaken: gegevens staan op de achterkant van de envelop  
  
We hopen op 100 versierde en gevulde schoendozen!  
Dus kom in actie voor deze kinderen, hun blijdschap is onbetaalbaar.  
  
Jeugdwerk Faith    Lisan Koekoek     Janneke Hoeksma 
        B. Japikstrjitte 18    Lytse wei 34  
        06-57211103     06-20773803  
          
  

  

  

  

  
  

 
Opbrengst Collecte Nierstichting  
In Drogeham is tijdens de Nationale Collecteweek het mooie bedrag van   
€ 866,-- ingezameld. Met dit geld kan de Nierstichting verder werken aan een toekomst met zo weinig 
mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Alle gevers en alle collectanten die dit mooie 
bedrag hebben opgehaald hartelijk bedankt! Namens de Nierstichting, Koos Hoeksma en Tsjikke Krol  



  
  
  
  
  
  

                   Samen komen we steeds dichterbij       

Dichterbij nog meer kennis, nieuwe successen en betere behandelingen. Dichterbij de dag dat niemand 
meer hoeft te sterven aan kanker…….dat is dé droom van het KWF.  
  
Van elke euro die u geeft gaat €0,84 naar kankerbestrijding en €0,16 naar beheer, ondersteunen van acties 
en salaris personeel. U ziet dat uw euro goed wordt besteed!  
De collecte in ons dorp heeft het mooie bedrag van €1.325,00 opgebracht.  
  
Dank aan alle collectanten en alle gevers namens KWF kankerbestrijding afdeling Drogeham, Beitske 
van Dijk.  
  
  
  
  

9 t/m 15 september 2019 Spier Fonds, voorheen Prinses Beatrix Fonds                 

  
Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk, andere weer niet en 
allemaal hebben ze een effect op de spieren. Spieren raken verzwakt of vallen helemaal uit. De meeste 
spierziekten zijn progressief en een groot deel van de mensen komt in een rolstoel terecht. Vaak al op zeer 
jonge leeftijd.  
Er is een onderscheid te maken in daar waar het mis gaat. Dat kan in de spier zelf zijn, maar ook in de  
zenuwen of het ruggenmerg. Waarom het mis gaat is nog niet altijd bekend. Daar doen we 
wetenschappelijk onderzoek naar, omdat daarmee ook de oplossing begint. Uiteindelijk moeten alle 
spierziekten de wereld uit!  
  
Samen met u hebben we het mooie bedrag van €854,25 opgehaald voor dit Fonds. Iedereen 
die hier aan heeft meegewerkt hartelijk bedankt.  
  
Mathilda Veenstra- de Haan  
TONEELVER. "MEI FLEUR & FAESJE" DROGEHAM  
  
Wat hebben wij een geweldig winterseizoen 2018/2019 gehad. Met 
de klucht "Dokterke Boartsje" was het 2 avonden dringen geblazen en 
hebben wij stoelen erbij moeten zetten. 2 avonden was de zaal 
overvol en de reacties nadien waren zeer lovend!! Voor komend 
seizoen zijn er nieuwe en oud spelers terug bij onze toneelvereniging 
gekomen. Daar zijn we trots op!! Wij zijn met onze club een andere 
richting ingeslagen en er wordt door de regisseur naar moderne maar 
hoogdravende kluchten  gekeken. Ook moet er altijd een uitdaging zijn 
voor de spelers. Je moet altijd proberen om diversiteit aan te brengen 
in je spelen, want dan wordt jezelf uitgedaagd. Dankzij de grote 



opkomst hebben wij daarom ook besloten om komend jaar naar 3 
avonden te gaan. Ook dit jaar is de regisseur er samen met de 
leescommissie in geslaagd om met een topstuk aan de slag te gaan. 
Want wij halen de klucht van niemand minder dan Jon van Eerd naar 
Drogeham! Jon van Eerd is  Nederlandse bekendse kluchtenspeler en 
schrijver. Hij speelt zelf altijd de hoofdrol in zijn kluchten. De kluchten 
hebben in alle grote theaters gestaan en nu komt er dus 1 naar 
Drogeham. De Klucht die wij dit jaar voor u op de planken zetten is de 
klucht "DÛBBEL OP"  Er gebeurt teveel om op te noemen………later 
hierover meer.  
  
Maar èèn ding staat vast.... u beleeft wederom de avond van uw leven!!   
  
De klucht wordt gespeeld in de Fakkel. De Speeldatums zijn als volgt:  
  
Vrijdagavond 20 maart 2020 om 20.00 uur  
Zaterdagavond 21 maart 2020 om 20.00 uur  
Zaterdagavond 28 maart 2020 om 20.00 uur  
  
Zet deze avonden alvast in uw agenda!! Het 
Bestuur.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SINTERKLAAS & ZWARTE PIETEN BRENGEN BEZOEK AAN SPAR!!  
  
Op Zaterdagmiddag 30 November van 13.30-15.00 uur brengt de  
Sint met zijn gevolg een bezoek aan Spar Bruggeman in Drogeham.  
Deze dag van 08.00 tot 15.00 uur maakt u als klant bij besteding van  € 
15,00 euro kans op diverse leuke prijzen. U kunt uw bon inleveren in  
de speciale cadeaudoos in de winkel. Na 15.00 uur maakt de Sint de  
winnaars bekend.   
  
Voor de kinderen in de leeftijd 2 tot 6 is er een leuke activiteit in de winkel 
te doen. Daarnaast kan er vanaf Vrijdag 1 november een kleurplaat uit de 
winkel gehaald worden. Deze kan tot uiterlijk Vrijdag 29 November 



ingeleverd worden. Sinterklaas maakt op Zaterdagmiddag 30 November 
de winnaars van de kleurwedstrijd bekend. Alle prijzen worden door Spar 
Bruggeman & St. Nicolaas Productions aangeboden.  
  
Verder is het mogelijk om met de Sint en de Zwarte Pieten op de foto te gaan!! U 
moet zelf wel een fotocamera of telefoon meenemen. Daarnaast is er voor de 
volwassen koffie met iets lekkers en wordt er aan de kinderen strooigoed uitgedeeld.  
  
Kortom er is voor een ieder wat te beleven en wij nodigen u allen van harte uit  bij 
Spar Bruggeman Drogeham!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
GESCHIEDENIS VAN DROGEHAM Boerderijen (14)  
  
De boerderijentocht door Drogeham wordt vervolgd bij de Hamsherne.  
  
Boerderij Hamsherne 16  
Deze boerderij staat een eindje achteruit en is bereikbaar via de Mûntsegroppe. Rond 1850 werd hier een 
arbeidershuis gebouwd. Dit huis is langzaam uitgebouwd tot een boerderij. Op deze boerderij woont 
inmiddels de vijfde generatie van de familie De Haan. De eerste bewoners waren Egbert Edzes de Haan en 
Sytske Eelkes de Vries. In 1882 woonden de broers en zusters Eelke, Edze, Sipke, Aaltje, Taeke en Trijntje 
hier. Eelke was getrouwd met Akke Folkerts de Jong, maar deze overleed al op 31-jarige leeftijd in 1898. 
Rond 1900 werd de arbeiderswoning verbouwd tot boerderij. In 1916 werd het bedrijf overgenomen door 
Egbert de Haan, zoon van Aaltje de Haan en een onbekend vader. Egbert trouwde met Romkje Wonderman 
uit Opende. Na het overlijden van Egbert werd het bedrijf voortgezet door zijn zoons en dochter Sipke, Dirk, 



Sietse, Aalzen en Eelkje de Haan. In 1993 is de plaats afgebroken en werd er nieuwe boerderij neergezet. 
Tegenwoordig wonen hier Jan de Hoop, een kleinzoon van Egbert de Haan, en Martha Postma.   
  
Boerderij Hamsherne 18  
Deze boerderij stond in de buurt van de vorige boerderij. Het adres was eerst Hamsherne 18, maar werd 
later veranderd in Mûntsegroppe 18. Tot 1921 viel deze plaats onder Drogeham, maar door een 
grenswijziging kwam de boerderij in dat jaar onder Harkema te vallen. In 1842 lieten Eerd Wytzes de Boer 
en Grietje Tjerks Witteveen hier een kop-rompboerderij bouwen. Zij waren eerst boer op de Hamsherne 12. 
Rond 1855 kwamen Jacob Abes Nauta en Dieuwke Douwes Douma hier wonen. In 1898 werd de boerderij 
overgenomen door zoon Abe Jacobs Nauta en Romkje Dirks Wonderman (zij was de tante van Romkje de 
Haan-Wonderman van Hamsherne 16). Vanaf 1939 kwamen zoon Dirk Abes Nauta en Johanna  
Harkes Visser op de boerderij. Na het overlijden van Dirk Nauta werd de boerderij door buurman Egbert de 
Haan gekocht. Zijn zoon Eelke de Haan, getrouwd met Aukje de Jong, werd hier toen boer. De laatste jaren 
was de boerderij onbewoond en verkeerde in vervallen staat. In 2015 is de plaats door onbekende oorzaak 
afgebrand.   
  
Boerderij Lytse Wei 2 (Harkema)  
Al sinds 1748 stond op deze plaats een boerderij die onder het dorp Harkema-Opeinde viel. Rond 1842 
waren Rudolf Cornelis Folkersma en Geertje Wiebes Zwaagstra de bewoners. In 1890 werd de boerderij 
bewoond door zoon Wiebe Rudolfs Folkersma en 1910 door zoon Johannes Rudolfs Folkersma. Omstreeks 
1920 kwamen Rones Tjidsgers Postma en Martsen Willems Hoogsteen hier wonen en later werd de plaats 
overgenomen door zoon Tjidsger Rones Postma en Sjoukje Rinzes Storm. In 1938 brandde de boerderij af. 
In de Leeuwarder Courant stond: Doordat een vierjarig zoontje van den heer Tj. Postma met lucifers 
speelde, geraakte een hoop stroo, gelegen bij een houten hok, gistermiddag circa half twee in brand. (…….). 
Door deze brand is een oud gebouw verloren gegaan. Het jaaranker, dat zich voorheen in den voorgevel 
bevond, gaf aan dat het gebouwd was anno 1748. In het laatst van de vorige eeuw werd het bewoond door 
de, in die tijden zeer bekende allopaath Johannes Folkersma uit het geslacht ‘Rudolf jongens’, die een 
specialiteit geweest schijnt te zijn in het bereiden van geneeskrachtige zalven. De afgebrande boerderij 
werd vervangen door een nieuwe burgerwoning.  
  
Boerderijen Lytse Wei  
Aan de Lytse Wei stonden nog meer boerderijen waar voor langere of kortere tijd het boerenbedrijf werd 
uitgeoefend. Te denken valt aan:  op nummer 61: Yme Drost (vanaf plm. 1955 tot plm. 1985)  
op nummer 59a: Eppie de Haan en zoon Melle de Haan (vanaf plm. 1980) op 
nummer 57: Freerk Tijes Vaatstra (van 1872 tot 1920)  
op nummer 36: Sjoerd van Minnen en zoon Marten van Minnen (van plm. 1855 tot plm. 1980) 
op nummer 34: Jurjen Freerks Vaatstra (van 1920 tot 1938) op nummer 43: Pieter Uilkes 
Bijma (van plm. 1920 tot plm. 1940).   
  
Reacties en aanvullingen zijn welkom.  
  
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl Fan de Fûgelwacht  

De laatste activiteit van Fûgelwacht Droegeham e.o. van dit jaar is de altijd zeer geslaagde  
filmavond op:  

- donderdagavond 7 november 2019  
- aanvang 19.45 uur  
- bij Thom Krol, Buorren 66 in Drogeham.  

Er zijn intussen interessante films uitgezocht door Auke Dotinga en Tjeerd de Jong  

Wij zien u graag - ook niet leden zijn welkom - op 7 november 2019.  



In november 2019 gaat het bestuur zich beraden over activiteiten in 2020.   
Als u ideeën heeft horen wij dat graag. U kunt ze mailen naar wouterboonstra@planet.nl of 
boonstrawolter@gmail.com.   
Onze secretaris zal die dan meenemen naar de vergadering.  

Het bestuur  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SINTERKLAAS KOMT GEWOON MET ZWARTE PIETEN NAAR DROGEHAM!!  
  
Op Zaterdag 23 November om 14.00 uur zal Sinterklaas een bezoek  brengen 
aan Drogeham. De Sint laat aan de organisatie weten dat hij de nieuwe 
Pieten die op tv verschijnen allemaal thuis laat en diverse  Zwarte Pieten 
mee brengt naar het Brinkdorp. Ook gaf de Sint aan waarom de Zwarte 
Pieten niet op tv zijn te zien. Deze Zwarte Pieten worden namelijk eerder al 
naar Nederland gestuurd om alle voorbereidingen te treffen. Immers de 
Zwarte Pieten zijn bekend al jaren met alles en de nieuwe Pieten nog 
helemaal niet, en daarom komen de nieuwelingen met de Sint mee dit jaar 
op zijn reis naar Nederland.  



  
Verder laat de organisatie nog weten dat de Sint dit jaar op een nieuwe locatie 
wordt opgewacht. De Sint zal worden opgewacht op het terrein tegenover de 
Brandweerkazerne. Dus niet midden in het dorp! De reden hiervoor is dat de  
lijnbussen als het verkeer dan gewoon door Drogeham kan gaan en mocht het 
iets uitlopen in het centrum, zitten we met meerdere lijnbussen die om moeten 
rijden en daarom is er besloten om op een rustiger locatie te starten.   
  
Na aankomst is er een ronde door het dorp en is er voor alle kinderen van de  
groepen 1 tm 4 een gezellig samen zijn in de Fakkel. Dit is van 15.00-16.00 uur en 
oppas is aanwezig. U kunt uw kinderen vanaf 16.00 uur weer komen ophalen. 
Wij wensen u allen een fijne Sinterklaasperiode toe!!  
  
Namens de organisatie,  
Alle de Jong   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

Initiatieven van de werkgroep  

   

Onderdeel van MEYD   



(Mei Elkoar Yn Droegeham)  

  

  

 

   Voeding   

  

  

Voeding is een veel besproken onderwerp. Is het ene dieet nog niet klaar dan is er al wel een andere 
bedacht. Je hoort ook vaak over goede en slechte voeding, en veelal is dat gebaseerd op een mening of een 
deel van een onderzoek. Wanneer je het gehele onderzoek zal lezen kom je er vaak achter dat iets in de 
juiste context geplaatst moet worden alvorens je er een (verkeerde) conclusie uit trekt. Goed en fout is dus 
afhankelijk van de context. En komt de informatie van een deskundige of niet?  

  

Een mooi voorbeeld zijn koolhydraten, er is een grote groep mensen die zeggen dat koolhydraten slecht zijn 
voor je en je deze zo veel mogelijk moet vermijden. Dan vraag ik je, wat moet de wielrenner dan doen? Of 
de marathonloper? Deze verbruiken veel koolhydraten tijdens hun sport en zullen deze vrij veel tot zich 
nemen. Dus ja, wederom context.   

  

Door de vele meningen, wisselende verhalen en tegenstrijdige berichten weten we soms niet meer wat dan 
wél goed voor ons is. Een goed idee is om de Schijf van Vijf aan te houden. Eet gevarieerd, met regelmaat 
en het liefst zo vers mogelijk. Mij is ooit eens gezegd: Overal waar geen streepjescode op zit is goed voor je. 
Zeker als het op je bord er ongeveer hetzelfde er uit ziet als voor het bereiden. Kijk maar eens op 
www.voedingscentrum.nl  

  
Straks heb ik 2 tips om slimmere keuzes te maken wanneer je je voeding wil verbeteren, deze tips zijn niet 
zozeer gericht op wat je eet, daar heb je de Schijf van Vijf voor, maar hoe je het kan toepassen. Deze tips 
komen voort uit veel gestelde vragen.  

  

Ik heb zo’n trek bij afvallen, wat kan ik hier aan doen?  

Eet een lekkere salade! Doordat je minder eet vult je maag ook minder. Om de maag zitten receptoren die 
een signaal sturen naar je hersenen wanneer de maag vol zit. Daarom wordt er wel eens gezegd om veel 
water te drinken voor dat volle gevoel. Water wordt alleen snel verwerkt door het lichaam waardoor dit 
effect maar van korte duur is. Denk niet alleen aan minder calorieën eten maar ook aan meer 
volume/gewicht. Eet maar eens een grote hoeveelheid sla, kool of andere groente. Dit vult goed, verteert 
veel langzamer dan water en je krijgt lekker veel mineralen en vitaminen binnen. Daarbij ook veel vezels die 
op hun beurt ook weer een verzadigd gevoel geven. Dus, een lekkere salade en je kan prima afvallen zonder 
een hongergevoel.  

  

    

      



Ik wil wel lékker blijven eten!  

Zeker doen, graag zelfs! Wat ik nog wel eens te horen krijg is dat mensen denken nooit meer iets lekkers te 
mogen of een bepaald product nooit meer mogen eten of drinken. Als trainer heb ik ooit eens iemand elke 
dag chocolade laten eten. Deze persoon had in de avond een momentje voor zichzelf met thee en 
chocolade. Dit was een ontspannend moment en dat wil je iemand niet ontnemen. De keuze is toen 
gemaakt om van 1 reep melkchocolade onbewust eten naar 2 stukjes pure chocolade te gaan en die 
bewust te eten. Voor deze persoon een kleine aanpassing maar heeft een groot effect. Drink je veel cola? 
Eet je veel chips? Heb je alleen patat om de mayonaise te kunnen kauwen? Minder dan met je cola, of chips 
en eet je patat met een beetje mayonaise. Eet het zelfde maar dan slimmer. Ontzeg je dus niks, maar ga er 
verstandig mee om.  

  

De kunst is om bij anderen advies in te winnen om eens met je mee te denken. Soms denk je dat je goed 
bezig bent maar kan het ook beter of makkelijker. Wees ook niet té specifiek met je voeding. Ooit is mij de 
vraag gesteld: “Moet ik na het sporten een rijpe banaan eten of is een groene ook goed want die vind ik 
lekkerder”. Mijn antwoord daarop was: “ Eet eerst maar eens een banaan”.  

  

Succes met bedenken en voor snel/kort advies ben je altijd welkom bij You vs You Fitcentre of bij één van 
de huisartsen.  

  

Namens werkgroep Fit & Sûn Drogeham,  

  

Hugo van Echtelt  
You vs You Fitcentre  
  
  
  
  
  
De herfstperiode is weer aangebroken, tijd om eikels en kastanjes te gaan zoeken.     Voor de 

komende herfst en winterperiode, kunnen we veel door jullie gezocht voer gebruiken.  

Voor elke kilo verdien je € 0,10.  

Graag zo droog mogelijk inleveren, i.v.m. de opslag.  

Jullie mogen het gezochte eten komen brengen, bij Thom en Tsjikke Krol op de Buorren 66.  

Alvast bedankt voor jullie inzet!  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

OPROEP VRIJWILLIGERS JEUGDHONK  

   

Het jeugdhonk Up (naast het gymlokaal) heeft vrijwilligers nodig om activiteiten te organiseren voor onze 
jeugd in Drogeham.  

Iedereen van 4 tot 18 jaar is welkom in het jeugdhonk!   

We hebben de afgelopen jaren geprobeerd verschillende activiteiten te organiseren voor deze doelgroep 
maar het wordt steeds moeilijker om hiervoor vrijwilligers te vinden.  

Ondanks verschillende oproepen lukt het ons niet om voldoende animo te vinden voor de begeleiding van 
de activiteiten. Dit is daarom een laatste oproep aan de inwoners van Drogeham voor een nieuwe 
enthousiaste groep vrijwilligers.  

Bij onvoldoende reacties zijn we genoodzaakt het jeugdhonk te sluiten.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met :  

Wim Koekoek  



Voorzitter Stichting Jongerenwerk Drogeham  

E: koekoekab@gmail.com  

T: 06 5392 8743  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Ferdivedaasje wike bij de Spitkeet  

Tijdens de herfstvakantie van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 oktober 2019 organiseert  
Themapark de Spitkeet weer allerlei leuke & mooie activiteiten voor de jeugd t/m 12 jaar. 
Dinsdag t/m donderdag ben je van 11.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom om samen 
met je ouders, pakes en beppes, vriendjes en vriendinnetjes naar ons museum te komen 
om mee te doen aan een leuke speurtocht of voor het maken van een mooi knutselwerkje 
met het thema dieren.          
Op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur komen de vrijwilligers van de 
dierenambulance en kun je van alles te weten komen over hun diverse werkzaamheden 
en een blik werpen in de ambulance. Vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur 
organiseren wij de Coole Grimm Night. Op deze avond opent het museum zijn deuren en 
hebben wij het park omgetoverd tot een waar sprookjespark. Ga jij mee op reis door deze 
magische wereld?  
  
Voor kinderen is de entree dinsdag t/m donderdag gratis. Wel wordt er € 2,00 per activiteit 
gevraagd. Volwassenen betalen de normale entreeprijs van € 5,50. Entreeprijs voor de 
vrijdagavond bedraagt € 2,- p.p.   
  



  
Stamppotfiets- en wandeltochten  

Zoals gewoonlijk sluiten wij ons zomerseizoen ook dit jaar weer af met de 
stamppotwandel- en fietstochten. Deze vinden plaats op zaterdag 26 oktober a.s. Ieder 
jaar neemt de belangstelling om aan deze tochten deel te nemen toe en wij verwachten 
ook dit jaar weer veel deelnemers.  

De wandelaars kunnen deze keer kiezen uit drie afstanden, nl 8, 15 en 25 km. Voor de 
fietsers zijn er twee afstanden beschikbaar nl ongeveer 34 en 50 km.  

De start is voor alle afstanden tussen 10.00 en 14.00 uur. Wij verwachten een ieder 
uiterlijk om 17.00 uur weer terug.  

Het is een stamppottocht. Dat betekent dus dat er voor de fietsers en wandelaars na 
afloop een bord heerlijke stamppot klaar staat. Thuis eten koken is die dag dus niet meer 
nodig.  

  
  
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.  
  
  
  
  
  
  
Beste brinkpraatlezers, beste dorpsgenoten,   
  
Zo’n drie jaar heb ik met veel enthousiasme flink kunnen bouwen aan de 
Tarissing. Met de kinderen, ouders, teamleden en bedrijven in de omgeving is 
de Tarissing helemaal toegerust weer voor de toekomst. We hebben prachtige 
successen geboekt en veel samengewerkt. Ik ben trots op wat wij met zijn allen 
neerzetten, voor de kinderen en voor het dorp. Hartelijk dank dan ook voor die 
fijne samenwerking, mooie gesprekken en de schouders eronder. Want er is een 
tijd van komen en gaan. Ik ga nu in Drachten aan de slag als directeur van een 
basisschool. Ook in de toekomst rijd ik met veel blijdschap door het mooie 
Drogeham. Het gaat iedereen goed en mijn interim opvolgster Marthe Postma 
wens ik dan ook veel succes en plezier toe in Droegeham!  
  
Hartelijke groet,   
  
Judith Osinga- de Haan  
Voormalige directeur van de Tarissing  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

PROGRAMMA SEIZOEN 2019-2020  
  
Lezing: Hannekemaaiers door mevrouw 
Gerhild van Rooij dinsdag 5 november 2019, 
19.45 uur locatie: De Schakel, Voorstraat 15, 
Buitenpost  
  
Lezing: Gevangenen in Friesland 
door de heer Willem Helfrich dinsdag 
14 januari 2020, 19.45 uur  
locatie:  Bibliotheek, B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen  
  
Cursus stamboomonderzoek dinsdag 18 
februari 2020, 19.30 uur locatie: Bibliotheek, 
Kerkstraat 51, Buitenpost  
  
Lezing: De omschakeling van hout naar ijzerboten 
bij de Friese skûtsje-werven door de heer Jelmer 
Kuipers dinsdag 17 maart 2020, 19.45 uur  
locatie: De Schakel, Voorstraat 15, Buitenpost  
  
Inloopspreekuren  
woensdag 9 oktober: Bibliotheek Buitenpost  
woensdag 15 november: Bibliotheek Surhuisterveen  
  



Van 15.00 tot 17.00 uur wordt een inloopspreekuur gehouden. U 
kunt langs komen om onze collectie te komen bekijken, vragen  
te stellen over de geschiedenis of foto’s en documenten aan ons 
ter beschikking te stellen.  
  
  
Voor meer informatie zie: www.oudachtkarspelen.nl  
www.facebook.com/oudachtkarspelen  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WALBURGATSJERKE  

6x heeft de Walburgatsjerke van Drogeham de deuren geopend ten behoeve van 
Iepen Tsjerkepaad 2019.  

In totaal zijn daar 45 belangstellenden op afgekomen. Waaronder 4 organisten, 
sommige van heinde en ver met prachtig orgelspel.  

Voor de vrijwilligers is een bedankje zeker op z'n plaats, te weten                              
Cor Annema, Trienes en Sjoukje de Boer, Wytze Tjoelker, Hinke van der Wal.  

                                               Namens de coördinator, Trynke Veenstra – Everts.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
Volleybalvereniging Sterke Yerke zoekt nieuwe leden  

Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Lijkt volleybal je leuk om te doen? Kom vrijblijvend eens langs om te 
kijken en om mee te trainen.  

Op maandagavond van 19:45 tot 21:15 uur trainen wij in de gymzaal in Drogeham onder begeleiding van 
onze fantastische trainster Grietje Ophuis. We zijn een enthousiast team voor alle leeftijden! We spelen de 
wedstrijden thuis op de maandagavond en uitwedstrijden op verschillende avonden, daarom is het goed te 
combineren.  

Lijkt het je leuk of wil je meer informatie? Neem gerust contact met mij op!  

Groetjes Jellie Hamstra-de Vries  
Voorzitter Volleybalvereniging Drogeham  
0613662479  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  

50ste Gondelvaart op wielen gevierd met record aantal bezoekers    

De 50ste Gondelvaart op wielen was in alle opzichten een editie met een dikke gouden rand. Wat was het 
een prachtig gondelweekend. We hebben iedereen laten zien waar Drogeham goed in is. De 
saamhorigheid, de verbinding de vriendschappen het samenwerken oftewel onze mienskip, en uiteraard 
geweldige wagens bouwen.   

Het weer was geweldig en dat zien we ook terug in de bezoekersaantallen, op de vrijdag en zaterdagavond 
is het nog nooit zo druk geweest en met een prachtig vuurwerkshow op de zaterdagavond, dat maakte wat 
ons betreft het plaatje compleet. Want wat waren ze mooi en wat was het niveau hoog, dat was ook de 
mening van de juryleden die hier vorig jaar ook waren. Wat ook leuk is om te benoemen is dat er ook 
andere corso’s aanwezig waren (o.a. Vollenhove), die waren onder de indruk van de wagens, het niveau en 
de opzet van onze gondelvaart op wielen.   

Ook onze burgemeester was onder de indruk van onze Gondelvaart op wielen, via een brief die wij binnen 
hebben gekregen geeft hij aan onder de indruk te zijn en dat hij heel Drogeham een compliment wil geven 
voor het harde werken.  

En ook wij zijn weer zo trots, we weten, het zijn altijd dezelfde woorden, maar gemeend. Zo knap en 
bijzonder dat we elk jaar weer verrast worden met de enorme creatieve creaties, ook namens ons de 
complimenten voor deze prachtige 50ste editie, dankzij jullie kunnen wij terugkijken op zeer geslaagde 50ste 
editie.  

En dan kijken wij alweer naar de toekomst, in november zullen wij weten of er een 51ste editie komt. Aan 
ons zal het niet liggen, want wij zijn er meer dan klaar voor!   

Bestuur Gondelvaart op wielen  
   

  

  

  

  



  
  

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Te Huur: Sint- en pietenpakken  

Sinterklaaspak  en 2 zwarte pieten pakken (compleet)                                                                             

Samen voor €40,-.  

Buurtvereniging  “de Trije hoek” inlichtingen 
bij A. Steendam, tel: 332669  

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
-------------------  


