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Geachte lezers, lezeressen,
Na de gebruikelijke zomerstop is het weer tijd voor een nieuwe editie van Brinkpraat.
Fit en Sûn laat van zich horen; zo ook DaCapo; het klaverjassen gaat weer aan de slag;
huisartsenpraktijk is ook present; moestuinvereniging “de Pronker” zoekt nieuwe aanwas;
Gondelvaart heeft een jubileumeditie; Spitkeet is weer actief; CPB Drogeham presenteert
het nieuwe programma; inloopochtenden doen ook weer mee; Klaas de Jong heeft weer
een oude foto in petto; werkgroep vluchtelingenhulp over een Intergratie Diner; Plaatselijk
Belang met het leefbaarheidsfonds; geschiedenis Drogeham met “oude” nieuwtjes; actie
Schoenendoos komt voorbij; 55+ komt met een gezellige middag; 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 7 oktober 2019
op bovenstaand mailadres

Een geluid van Huisartsenpraktijk Drogeham
Zelfstandige periode aios (arts in opleiding tot specialist) huisartsgeneeskunde
Van maandag 9 september tot en met vrijdag 20 september zal onze huidige derdejaars aios Adrie Heeres
haar zelfstandige periode hebben. Tijdens deze twee weken kan de aios ervaren hoe het is om zelfstandig
alle facetten van het huisartsenvak te beoefenen. Bij knelpunten heeft zij altijd toegang tot een andere
huisarts voor hulp. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dokter Heeres deze twee weken op een goede
manier zal kunnen volbrengen.
Griepvaccinaties
Op donderdag 17 oktober 2019 zullen we de jaarlijkse griepvaccinaties weer uitdelen van 15:30-17:30 uur.
Degenen die volgens ons systeem in aanmerking komen voor een griepvaccinatie zullen hiervan persoonlijk
bericht krijgen.
Ondersteuners in de huisartsenpraktijk
Het beroep van huisarts is de afgelopen jaren sterk veranderd en verandert nog steeds. Vanwege de
stijgende kosten in de gezondheidszorg is de tendens steeds meer dat de huisartsenpraktijk taken erbij
krijgt. De huisarts zelf kan al deze extra taken niet meer zelf doen en derhalve worden deze taken voor een
deel uitgevoerd door ondersteuners die verbonden zijn aan een praktijk. Dit betreft onder andere de
praktijk assistentes, praktijkondersteuner GGZ, Certe, praktijkondersteuners voor chronische ziekten, maar
ook de thuiszorg.
Deze ondersteuners zijn dus in wezen ook ‘de huisartsenpraktijk’ aangezien zij in opdracht werken van de
huisarts en alle informatie bespreken met de eindverantwoordelijke: de huisarts zelf. Zo houdt de huisarts
het overzicht, blijft overal van op de hoogte en stuurt deze bij waar nodig is. De huisarts krijgt meer een rol
van manager. Wij merken dat hierover soms verwarring bestaat aangezien de verwachting is dat ‘contact
met de huisarts’ betekent ‘de huisarts in eigen persoon’. Dit kunnen dus ook andere medewerkers zijn en
wij hopen dat deze uitleg zaken verheldert

Initiatieven van de werkgroep

Onderdeel van MEYD
(Mei Elkoar Yn Droegeham)

Beweegmaatje vanaf 1 oktober
Ben je tussen de 15 en 35 jaar? Wil je graag meer bewegen, maar vind je het lastig om daadwerkelijk in
actie te komen en weet je niet zo goed welke sport bij je past? Misschien heb je al meerdere pogingen
ondernomen, maar vind je het makkelijker als iemand met je mee gaat. Daar hebben we vanaf 1 oktober
het Beweegteam voor, met zes Beweegmaatjes die samen met jou aan de slag gaan!
Wat houdt het in?
- Gratis 3 sporten uitproberen waarbij je voor elke sport 3 lessen of trainingen mag meedoen.
- De sporten waar je kennis mee kunt maken zijn: survival, fitness, bootcamp, volleybal, aerobics, tennis,
voetbal, zaalvoetbal en korfbal.
- Een Beweegmaatje gaat met je mee om deze sporten uit te proberen.
- Sportkleding is niet noodzakelijk. Maar mag natuurlijk wel.
- Je Beweegmaatje is ook je vraagbaak die met jou op zoek gaat naar de antwoorden op vragen over bv.
spierpijn, geschikte schoenen, eventueel lidmaatschap, contributie etc.
- Als je dat wilt, neemt je Beweegmaatje na een paar weken nog eens contact met je op om te vragen hoe
het gaat en of je nog een andere sport wilt uitproberen.
- Huisartsenpraktijk Drogeham ondersteunt dit initiatief van harte en verwijst er actief naar door. Als je
twijfelt over deelname vanwege gezondheidklachten kun je eerst langs de huisarts gaan om te bespreken
of het verstandig is om te sporten.
Voor meer informatie kun je terecht bij het Beweegteam:
Anita Bakker
06-10324915 anitabakker12@hotmail.com
Anne Roy Visser
06-25356505 anneroyvisser@hotmail.com
Hinke Spoelstra
06-45945362 a.spoelstra@hetnet.nl
Jouke Spoelstra
jouke_spoelstra@msn.com
Marjan Alma
06-51696483 fitcentre@youvsyou.nl
Sierk Kooistra
06-50881476 sierkkooistra@telfort.nl

Wil jij de stap nemen om te gaan sporten?
Bel of mail iemand van het Beweegteam en wij gaan met jou op zoek naar de sport die het beste bij je past.
En we gaan met je mee om verschillende sporten uit te proberen en op al je vragen antwoorden te vinden!

Kookworkshop zaterdag 19 oktober
Lekker makkelijk, koken met pakjes en zakjes, gesneden groente er bij en klaar is je maaltijd. Maar weten
we nog wel hoe we moeten koken zonder?
Op zaterdag 19 oktober wordt er een kookworkshop georganiseerd voor alle Droegehamsters die gezellig
samen willen koken. Deelnemers maken 3 verschillende kruidenmengsels (en krijgen deze mee naar huis, in
potjes). Met één van deze kruidenmengels wordt vervolgens een maaltijd bereid. Tijdens de workshop is er
de gelegenheid om vragen te stellen.
En als de maaltijd klaar is, natuurlijk lekker smullen met z’n allen!!
De 1ste workshop wordt gegeven door Sija Boonstra, Regina Jorna en Geartsje van Dijk. Bij meer dan 15
enthousiastelingen, komt er nog een kookworkshop.
Praktische informatie:
Datum: zaterdag 19 oktober
Aanvang: 17.00 uur
Plaats: Dealders Plak Drogeham
Deelnemers: maximaal 15 personen
Kosten: €10,00 per persoon

Lijkt het jouw gezellig om deel te nemen aan de kookworkshop: koken zonder pakjes en zakjes?
Geef je dan voor 5 oktober op via r.jorna5@chello.nl of onderstaand strookje in te leveren bij Bindert
Japikstrjitte 14.
PS: *Ken je iemand die niet kan lezen en of schrijven. Laat hem/haar weten dat er een kookworkshop is op
zaterdag 19 oktober. Misschien leuk om samen te gaan!
__________________________________________________________________________________
Ik wil mij graag opgeven voor de kookworkshop op zaterdag 19 oktober.
Naam:
Aantal personen:
Mailadres:

Aan alle verenigingen & stichtingen in Drogeham

Enkele jaren terug heeft de Gemeente het Leefbaarheidsfonds ingesteld. Iedere vereniging van
Plaatselijk Belang ontvangt uit dit fonds elk jaar een behoorlijke bijdrage, die bedoeld is om de
leefbaarheid in de dorpen te bevorderen.
De Gemeente verwijst mede door de oprichting van dit fonds, de aanvragen om kleine bijdragen
aan verenigingen, door naar de vereniging van Plaatselijk Belang.
Om een bijdrage uit dit fonds te ontvangen vragen wij u het volgende te doen:
* schriftelijk of per mail een verzoek indienen vóór 1 november 2019
* dit verzoek moet bestaan uit: - een overzicht van de activiteiten
- een goede onderbouwing
Het is aan het bestuur van Plaatselijk Belang om eventuele bijdragen toe te wijzen.
De vereniging van Plaatselijk Belang wil graag dat Drogeham een levendig dorp blijft, dat
plaatselijk, regionaal en zelfs landelijk bekendheid geniet.
Ontwikkelingen als recreatie, woningbouw en de nieuwe planvisie voor het dorp zijn ook zaken die
aandacht en geld kosten. Dus niet alle gelden van het leefbaarheidsfonds kunnen worden besteed
aan de verenigingen/stichtingen.
Kort samengevat:
* aanvraag moet binnen zijn vóór 1 november 2019
* schriftelijk verzoek inleveren bij het secretariaat: Bindert Japiksstrjitte 34 of
per mail: pbdrogeham@gmail.com
GÉÉN AANVRAAG, GÉÉN BIJDRAGE!!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Plaatselijk Belang.

Klaverjassen
Het is misschien bij velen van u niet bekend dat er regelmatig, in de wintermaanden, wordt geklaverjast.
De kaart avonden zijn in de voetbalkantine en per avond wordt er gespeeld om vleesprijzen. De inleg
bedraagt 5 euro.
Iedereen is van harte welkom om één of meerdere keren mee te spelen. U bent tot niets verplicht en u
hoeft ook geen lid of sponsor te zijn van vv Drogeham.
Wanneer u van de 13 kaartavonden er minimaal 10 heeft mee gespeeld, speelt u automatisch mee in de
competitie. Aan het eind van de competitie ontvangen de drie beste spelers een geldprijs.
Kom gerust een keer langs, het is gezellig, en er wordt niet met het mes op tafel gespeeld.
De kaart avonden beginnen om 20.00u op onderstaande data:
11 en 25 Oktober
8 en 22 November
6 en 27 December
3, 17 en 31 Januari
14 en 28 Februari
13 en 27 Maart
24 April laatste kaartavond met prijsuitreiking competitie.
De kaartcommissie
Henk Storm
Hillie Zijlstra
Peter Kronemeijer

Gezond Natuur Wandelen
Wilt u regelmatig met een groep langs een natuurrijke route wandelen? Stichting Gezond
Natuur Wandelen Nederland organiseert elke week gratis wandelingen van een uur in het
groen. Tijdens iedere wandeling wordt één à twee keer kort iets verteld over de natuur en
het landschap waar op dat moment gelopen wordt. Meestal vertelt een van de begeleiders
iets, soms ook een deelnemer. Het zijn geen natuurexcursies, maar door even aandacht te
besteden aan natuur en landschap hopen we nog meer mensen bewust te maken van de
waarde ervan voor de samenleving, de gezondheid en het welzijn.
Eén van de locaties die als startpunt voor deze wandelingen wordt gebruikt is De Spitkeet.
Elke woensdag van 09.30 tot 10.30 uur wordt er gewandeld vanaf het themapark. Na
afloop kan nog even gezellig nagezeten worden in de ontvangsruimte van De Spitkeet.
Inwoners die meer willen bewegen of gewoon gezellig met een groep de natuur in willen
kunnen gratis mee wandelen. Opgeven is niet nodig.
Spitkeet Fruitdag
Op zaterdag 28 september wordt op het park van De Spitkeet in Harkema van 11.00 tot
15.00 uur de jaarlijkse Fruitdag gehouden. Op het terrein van het museum staan ruim 30
fruitbomen van oude rassen waaronder sinds kort ook enkele oude Friese rassen. Om
meer bekendheid aan die oude rassen te geven wordt ieder jaar in september door de
“Vrienden van het Oude Fruit” in samenwerking met museum De Spitkeet deze dag
georganiseerd. Hier vinden dan diverse activiteiten plaats. Zo is er een tentoonstelling
van een groot aantal oude fruitrassen waar bezoekers ook eigen fruit kunnen laten
determineren als ze van elke soort vijf stuks meenemen. Bovendien kan men van de
oude rassen proeven en informatie krijgen over de aankoop van deze bomen.
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet

GESCHIEDENIS VAN DROGEHAM
Boerderijen (13)
We gaan verder met de boerderijen in de Hamsherne. Ten westen van de boerderij op Hamsherne 1 stond
een boerderij die nummer 3 in het stemkohier had. Deze boerderij was reeds voor 1750 verdwenen.
boerderij Hamsherne 1
De boerderij achter de poel op Hamsherne 1 is omstreeks 1860 gebouwd door Rienk Martens Westra en
Aukje Lammerts Laanstra en is jarenlang in dezelfde familie gebleven. In 1868 werd de boerderij
overgenomen door zoon Lieuwe Rienks Westra en Saakje Hendriks Tillema. In 1906 kwamen oomzegger
Tjeerd Luitzens van Dekken en zijn vrouw Jantje Lieuwes van der Meulen op de boerderij. Vervolgens werd
de plaats in 1920 overgenomen door hun zoon Luitzen Tjeerds van Dekken en schoondochter Toltje Klazes
Postma. In de zestiger jaren van de vorige eeuw nam hun zoon Tjeerd van Dekken het bedrijf over. Een
brand verwoestte de boerderij in 1996. Daarna is de stelpboerderij opnieuw opgebouwd. Na het overlijden
van Tjeerd in 1999 zijn Jan Sangers en Fetje Hiemstra hier komen wonen.
boerderij Hamsherne 3
Op deze kop-romp-boerderij, die onder nummer 2 in het stemkohier stond, hebben jarenlang Witteveens
gewoond. Vanaf 1738 woonden er achtereenvolgens vier generaties uit deze familie op deze plaats. In 1738
waren Jan Tjerks en Grietje Egberts de bewoners. Omstreeks 1775 kwamen zoon Egbert Tjerks Witteveen
en Rikstjen Wiebes hier wonen en rond 1815 Tjerk Egberts Witteveen en Imke Heerkes Kloosterman. Vanaf
1840 oefenden Egbert Tjerks Witteveen en Wytske Wytzes de Boer hier het boerenbedrijf uit. In 1860
kwamen broer Riekele Tjerks Witteveen en Trijntje Edzes de Haan hier wonen. Van 1890 tot 1915 hebben
er Geertsma’s op de boerderij gewoond. Waarschijnlijk is in deze periode of net daarna de oude kop-rompboerderij vervangen door een nieuwe stelpboerderij. In 1915 kwamen Fokke Louwes Oosterhoff en
Bieuwkje Sikkes van Bruggen hier wonen en vanaf 1936 woonden hier Hendrik Siettes Vriesema en Teikje
Sijtzes Storm. In het midden van de vijftiger jaren werd de boerderij overgenomen door Goitzen van der
Veen en Goitske Kloosterman. Vanaf 1975 wordt er niet meer geboerd en wonen Durk Nicolai en Durkje
Pitstra hier.
boerderij Hamsherne 12
Deze stelpboerderij stond onder nummer 1 in het stemkohier. In de achttiende eeuw woonde hier Hielke
Andries. Hij koos in 1811 voor de achternaam Henstra. Dit is een verwijzing naar Hamherne. Tot ongeveer
1860 werd door verschillende mensen op deze boerderij geboerd, onder andere vanaf 1840 Eerd Wytzes de
Boer en Grietje Tjerks Witteveen en vanaf 1850 door Egbert Tjerks Witteveen en Wytske Wytzes de Boer.
Daarna werd het een arbeidershuis. Jarenlang waren Hendrik Schievink en Grietje Praamstra de bewoners.
Nu woont Theun Nicolai er die hier omstreeks 1980 een nieuwe woning heeft laten bouwen.
boerderij Hamsherne 14
Rond 1860 is hier een stelpboerderij gebouwd waar vanaf 1867 werd geboerd door Jaring Fokkes Fokkinga
en Fokeltje Popkes Hemkes. in 1910 waren Pieter Martens Haarsma en Eelkje Pieters Sekema hier boer.
Rond 1920 werden Egbert Edzes Witteveen en Wietske Jans Jans Hiemstra de bewoners. In 1967 kwamen
Bram Schievink en Annie de Groot op deze stelpboerderij wonen.
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Werkgroep Vluchtelingenhulp Drogeham

Beste dorpsgenoten,
In september bestaan wij als werkgroep alweer twee jaar en het leek ons daarom leuk, met jullie terug te
blikken op het afgelopen seizoen.
Dit tweede jaar is alles mooi zijn gangetje gegaan. Er zijn verschillende gezellige avonden georganiseerd
en we hebben meegedaan aan het Nationaal Integratiediner.
Er worden nog steeds bezoekjes aan de gezinnen gebracht en het is leuk te zien, wat hier soms uit
voortkomt.
Inmiddels zijn wij ook weer bezig met het realiseren van de volgende editie van het Nationaal
Integratiediner in Drogeham. Dit landelijk initiatief vindt dit jaar plaats op dinsdag 1 oktober. Meer
informatie hierover, staat apart in deze Brinkpraat.
Lijkt het jou/u nou leuk, nu en dan een kopje koffie te drinken of er op uit te gaan met één van de
Drogehamster statushouders/gezinnen? Laat het een van ons dan weten, of stuur een email naar
werkgroepvluchtelingenhulpdham@gmail.com.

Namens de werkgroep:
Dirrianne Tabak
Sija van Keulen
Alycke Sikkema

Alie Jonker
Willemieke Visser
Tineke Claus

Integratiediner Drogeham
1 oktober 2019 /

18:00 – 20:00

/

In de Fakkel

Het integratiediner is een gezellig etentje met een groep mensen, waarbij je allemaal iets te eten
meeneemt en geniet van elkaars eigengemaakte gerechten. Lekker samen eten, met de achterliggende
gedachte, dat mensen met elkaar en elkaars cultuur in contact komen.
Wil je meedoen met het Drogehamster Integratiediner, op dinsdag 1 oktober 2019 van 18:00 tot 20:00
in de Fakkel. Geef je dan op via werkgroepvluchtelingenhulpDham@gmail.com of via onderstaande
personen.

Namens de werkgroep:
Dirrianne Tabak
Sija van Keulen
Alycke Sikkema

Alie Jonker
Willemieke Visser
Tineke Claus

INLOOP KOFFIEOCHTENDEN

Ook dit komend winterseizoen willen we 1 x per maand een morgen organiseren, om samen als
dorpsgenoten, een kopje koffie te drinken. Gewoon een praatje maken. Elkaar zien, elkaar iets
vertellen. Kortom naar elkaar omzien en naar elkaar luisteren. De bedoeling is om dit elke 3e
woensdag van de maand te doen.
De eerstvolgende keer is woensdagmorgen 16 oktober a.s. van 10.00 uur tot ongeveer half 12.
Het schept geen verplichtingen. Neem gerust uw buren of kennissen mee. Van harte uitgenodigd.
We zien u, jou, jullie graag op 16 oktober in Pro Rege aan de Sannen.
Tot ziens.

Op donderdag 24 oktober a.s organiseert de 55+ Commissie weer een gezellige
middag voor iedereen v.a 55jaar uit Drogeham in de Fakkel.
Deze middag organiseren wij een gezellige Bingo middag met leuke prijsjes.
Aanvang van deze middag is 14.30 uur, kosten zijn€5.00 p.p.incl 2koffie of thee
en cake en de bingo.Dus graag tot ziens op donderdagmiddag 24 oktober
a.s.in de Fakkel. Hebt u vervoer nodig ,dan kunt u contact opnemen met Ge
Reitsma tel.nr.351584 of B.Storm tel.nr.332603.
Vriendelijke groeten van de 55+ commissie.
P.S Noteer alvast op donderdagmiddag 23 januari 2020 dan hopen we onze
nieuwjaarsvergadering te houden met zangeres GRIET WIERSMA ook houden
we samen een gezellige broodmaaltijd.

Drogeham is bijna klaar voor de 50ste Gondelvaart op wielen
Langzamerhand komt iedereen terug van de vakanties, ook tijdens deze periode is er hard gewerkt aan de
gondels. De 50ste editie wordt aan alle kanten uitgebreid gevierd. Ten eerste vanwege het feit dat er maar
liefst 11 wagens aan de start verschijnen, daarnaast hebben wij als organisatie wederom fantastische
korpsen aan ons kunnen verbinden waaronder het Jong Pasveerkorps uit Leeuwarden en zijn er extra
festiviteiten georganiseerd voor jong en oud in het derde weekend van september. Zo ook de
kindermiddag. Dit vindt plaats op zaterdag 21 september van 14:30-16:00 uur bij het kermisterrein. Dit jaar
zijn er 12 speelgoedpaarden waar de kinderen op kunnen rijden, 2 springkussens en kunnen de kinderen
een suikerspin of popcorn halen. Daarnaast krijgen de kids uiteraard ook weer muntjes voor de kermis!
En op zaterdagavond om 22:30 uur vindt er weer een spectaculaire vuurwerkshow plaats op het
voetbalterrein it Doltsje! Veiligheid staat voorop, dus blijf achter de hekken staan en volg de instructies op
zoals die staan aangegeven. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en
ongevallen, voor, tijdens en na het vuurwerk.
Gondelvaart op wielen is een prachtig evenement en is leuk voor jong en oud, en ook voor de
allerkleinsten. De figuratie, de ontwerpen en natuurlijk de magische beleving in het donker is een avontuur
op zich. Wij hopen dat we met elkaar een hele fijne en bijzondere 50ste editie met elkaar mogen beleven.
Wij nodigen alle inwoners dan ook uit op vrijdag en zaterdagavond om 20:30 uur. Dan gaan de gondels
rijden, maar ze staan ook al eerder op het parcours zodat de gondels goed van dichtbij bekeken kunnen
worden.
De ontwerpen voor het jaar 2019 nog even op een rijtje;
The Bining Blizzard, Pinokkio, Invention du Professeur, Boodschappen, Reggae Night, De tijd vliegt, Brassed
off, Sesame Street, Apport, Nova Zembla en de 50ste Gondelvaart op wielen draait door.

Bijzondere moestuinvereniging ”de Pronker”, zoekt leden
Moes tuinieren is weer helemaal van deze tijd, gezonde en verse onbespoten groenten, lekker
bezig en bewegen in de buitenlucht op moestuincomplex “de Pronker” aan de Lytse wei
de pronker is opgericht in 1976 met 37 leden nu telt de moestuinvereniging nog 17 actieve leden
die voor een prijs van 13.50 euro per jaar 100 vierkante mtr. Een tuin huren
De grond is zo goed is dat onze leden jaarlijks groenten bij de ouderenflat het Slotstee brengen
zodat ook de ouderen in Drogeham mee kunnen genieten van de heerlijke verse groenten uit de
moestuinen van de pronker Ook menig buur en familie wordt regelmatig verrast op lekkere verse
groenten die heerlijk worden bereid en gegeten
Een eigen moestuin vraagt tijd, maar daarvoor krijgt u heerlijke groenten, veel tuinder tips,
dagelijks toegang( dus tuinieren wanneer het u past), een ruime parkeergelegenheid, leuke sociale
contacten en bij slecht hebben schuilmogelijkheden en met het huren van een moestuin blijft u
sûn en fit
Heeft u interesse in het zelf kweken van gezonde en verse onbespoten groenten en wilt u lekker
bezig zijn in de buitenlucht, neem dan contact op met een bestuurslid, via whats- app en huur een
moestuin bij de Pronker.
Henk Veenstra06-271301830
Piet Tabak:06-613926
Henk Miedema06-40892256
Henk Postmus06-214405627

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes en bloemen en
bezoekjes tijdens en na ons verblijf in het ziekenhuis.
Het heeft ons goed gedaan.
vrgr. Alle en Ineke Kooistra

Evenementen in Noordoost-Friesland

De organisatie Regiomarketing en Toerisme (RMT) heeft een website ontwikkeld waarop een heleboel
recreatieve informatie over de regio Noordoost-Friesland staat. Daarmee geeft deze site een goed beeld
van wat er allemaal in onze mooie regio te doen en te zien is. Er worden in Noordoost-Friesland namelijk
een heleboel evenementen georganiseerd. Het zou mooi zijn dat al deze evenementen zoveel mogelijk op
deze website gepubliceerd worden.

Echter om deze te publiceren moet RMT wel op de hoogte zijn van het evenement. Daarom een oproep
aan alle organiseerders van evenementen om informatie over de te organiseren evenementen door te
geven aan deze website. Dit is namelijk een uitgelezen kans om meer publiciteit aan uw evenement te
geven. Bovendien is het voor de bewoners en de toeristen een mooie mogelijkheid om er achter te komen
wat er in de regio te doen is. Voor meer informatie zie: www.eropuitinfriesland.nl/evenementen.

Wilt u een evenement doorgeven dan kan dit via info@rmtnof.nl.

Met vriendelijke groeten,
namens de ambtenaren Recreatie & Toerisme
van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel,
Simon Hoeksma

De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Drogeham €723,17 opgebracht.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten en het organiseren van aangepaste vakanties.
Het Epilepsiefonds bedankt alle collectanten en iedereen die heeft gegeven
aan de collectant.
Ellen Helder
Tietie Wolters

Dankbetuiging
Het heeft ons zeer goed gedaan om te zien, horen en voelen hoeveel mensen aan ons hebben
gedacht, na het vrij plotselinge overlijden van mijn lieve man, en onze trotse vader en opa.
Peter van Santen
Wij zijn erg dankbaar voor elk gebaar van medeleven aan ons betoond en putten er kracht uit om
door deze moeilijke periode heen te komen.
Corrie van Santen- van der Ham
Ronnie en Dita
Jolanda en Karst
Monique en Tjipke
Linda en Henk
en kleinkinderen

Beste dorpsgenoten,
Het afgelopen seizoen ontvingen maar liefst 42.728 kinderen, die
in moeilijke omstandigheden leven, een mooi gevulde
schoenendoos. Voor hun was dit een onvergetelijk moment. Zij
waren zo blij met de schriften, het speelgoed, de spelletjes en de knutselspullen uit de
schoenendoos. Iets anders dan alleen maar hout en plastic waarmee ze spelen in het kamp. De
dankbaarheid van de ouders voor de schoenendoos was groot. De verbondenheid die er is met de
mensen tijdens het uitdelen van de dozen is dan intens en mooi.
De schoenendozen van dit jaar worden uitgedeeld aan kinderen in Sierre Leone, Togo, Malawi,
Roemenië, Moldavië en vluchtelingenkamp Moria. Bij de dozen wordt een Bijbelboekje
gegeven.Bij het uitdelen van de schoenendozen wordt niet gekeken naar kleur, afkomst, geloof of
overtuiging:
Het gaat om liefde uitdelen zonder voorwaarden.
Iedereen kan aan deze actie meedoen. Met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken
met een cadeau; een mooi gevulde schoenendoos met schoolspullen, verzorgingsartikelen,
speelgoed en een knuffel. Hoe mooi is het om kinderen hier te leren delen met kinderen die het
moeilijk hebben heel blij te maken met spullen die u/jij hebt gegeven.
Dus kom in actie door een schoenendoos te versieren en te vullen voor de kinderen;
Hun blijdschap is onbetaalbaar!!

————————————————————————————————————————————————

- Vanaf 18 oktober liggen er folders bij de Spar, bloemenwinkel Hartholt en in het voorportaal van
de Jacob-Tsjerke.
- U/jij kunt de schoenendoos inleveren bij bovengenoemde adressen.
- Voor het transport van de schoenendoos wordt 5,00 euro gevraagd.
- Er worden ook folders op school uitgedeeld, deze dozen moeten worden ingeleverd op
bovengenoemde adressen!!
- Nadere informatie (wat betreft inleverdata, etc.) volgt in de volgende Brinkpraat.
Jeugdwerk Faith

Lisan Koekoek
Janneke Hoeksma

06-57211103
06-20773803

Programma Christelijke Plattelandsvrouwen Drogeham 2019 – 2020
(aanvangstijden 19.45 uur tenzij anders vermeld)
25 sept.:

woensdag: Rayonstartavond:
Nanne Kalma en Ankie van der Meer
19.45 uur in de Lantearne Surhuisterveen

17okt.:

Ds. Roelof van Dam, Buitenpost: thema “Heiligen”

14 nov.:

creatieve morgen, 9.00 uur

21 nov.:

Roelof van Dijk, verpleegkundige MMT-UMCG
vertelt over zijn werk op de trauma-helicopter

12 dec.:

Adventsviering

06 jan. :

Nieuwjaarsreceptie bij Froukea de Jong, 14.30 – 16.30 uur

16 jan.:

“Familie onderzoek, een fascinerende hobby”
Antonia Veldhuis, een rasechte vertelster, verzorgt deze avond

20 febr.:

Jaarvergadering, 19.30 uur

19 maart:

Dhr. Willem Wilstra vertelt over het zeemansleven en werken bij
KNRM-reddingsmaatschappij

16 april:
Jubileumviering, hoe en wat??Kom eens langs of neem contact op met
Sjoukje de Boer – Mozes, tel. 332794

