
Jaargang 34    •    nr. 2    •    Februari 2020
1

Colofon
Over Brinkpraat
Brinkpraat is de dorpskrant van Drogeham en verschijnt 10 keer per jaar.

Redactie
Petra Hartholt Lândyk 2 tel. 332972
Janneke Hoeksma Lytsewei 34 tel. 331887
Anja Veenstra  Ikkersreed 14 tel. 331331
Trynke Veenstra Sânkop 17 tel. 331857

Contact
brinkpraat@chello.nl

Rekeningnummer
NL64 RABO 0304 2239 80

Drukwerk
Drukkerij Mulder Surhuisterveen

Heeft u kopij voor de Brinkpraat, dan graag
inleveren vóór de vermelde kopijdatum:
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Van de redactie

Genoeg kopĳ ?
Wij (redactieteam) borduren nog even verder op de reacties die we mochten ontvangen. Naast de 
positieve, zijn er ook “meelevende” reacties, bv hoe komt het als er geen voldoende kopij wordt 
aangeleverd? Daar zijn wij op voorbereid, maar tot nu toe is er geen reden tot “klagen” en hopen 
we dat dit enthousiasme zo blijft!

Met passen en meten lukt het ook deze keer weer alle kopij in de krant van maart te krijgen, wat ons 
wel genoodzaakt heeft tot het inkorten van hier en daar een stukje tekst of het doorschuiven naar de 
volgende maand als dat mogelijk is.

Wij zijn blij met de kopij die wordt aangeleverd en ook op tijd, we hopen dat wij daarop mogen 
blijven rekenen.

Verder willen wij jullie nog wijzen op 2 interessante websites, waarop veel oude foto’s staan van Dro-
geham.

1. facebook-pagina Ald-Droegeham www.facebook.com/groups/141069703649572/
2. fotoprogramma Stichting Oud-Achtkarspelen www.oudachtkarspelen.nl/fotomodule/

Als je oude foto’s hebt, zou het mooi zijn dat je ze op beide pagina’s zet of laat zetten. Dan kunnen 
een heleboel mensen ervan genieten. Op de eerste website kun je de foto’s zelf plaatsen. Voor de 
tweede website mag je de foto’s mailen naar: m.bruining@chello.nl

Tot slot de vermelding van wederom een nieuwe adverteerder. Deze keer is dat ‘DAB Drogeham’. 
Van harte welkom!

De Spitkeet

NL doet
Voor aanvang van het nieuwe seizoen van Openluchtmu-
seum ‘De Spitkeet’ zijn er diverse klussen om ervoor te 
zorgen dat alles er weer piekfi jn uitziet voor onze eerste 
gasten. Helpers zijn welkom op 13 en 14 maart. 
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.face-
book.com/spitkeet.



COMFORTABEL WONEN
ZORGELOOS BOUWEN

Op www.vdmwoningen.nl vindt u 

alle mogelijkheden en woonstijlen

VDM Woningen - De Buorren 40a - 9289 HH Drogeham - 0512-571234 - info@vdmwoningen.nl

of bestel gratis onze brochure
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Kerkenpagina

GKV Drogeham, diensten maart:
01-03: 09.30 uur ds. R. Prins – Leek
 14.00 uur ds. G. Meijer – Zuidlaren
08-03: 09.30 uur  ds. A. Krijgsheld – Ureterp (H.A.)
 14.00 uur  ds. L.G. Boonstra – Slochteren
11-03: 19.30 uur  ds. T. Groenveld – Drachten (Biddag)
15-03: 09.30 uur ds. P. Groen – Heerenveen
 14.00 uur  ds. J.H. Soepenberg – Assen Zuid
22-03: 09.30 uur ds. J. van der Wal – Appingedam 
 14.00 uur ds. J. van der Wal – Appingedam
29-03: 09.30 uur  ds. M.H. de Boer – Tolbert
 14.00 uur ds. J. Jongsma - Driesum

CGK Drogeham, diensten maart:
01-03: 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur ds. M.J. van Keulen
08-03: 09.30 uur ds. D.J. Steensma – Veenwouden
 14.00 uur  ds. M.J. van Keulen
11-03: 19.30 uur ds. M.J. van Keulen (Bidstond)
15-03:  09.30 uur ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur ds. K. Jonkman – Steenwijk
22-03: 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur ds. M.J. van Keulen
29-03:  09.30 uur   ds. M.J. van Keulen (H.A.)
 14.00 uur ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham, diensten maart:
(Diensten in Jacobtsjerke) 
01-03: 09.30 uur ds. W. van der Heide – Sexbierum
08-03: 09.30 uur ds. P. Beintema – Dokkum
11-03: 19.30 uur ds. E.J. Terpstra – Bunschoten Walburga
15-03: 09.30 uur ds. T. Noort – IJsselmuiden
22-03: 09.30 uur ds. M. Oomens – Burum (H.A.)
29-03: 09.30 uur ds. J. Tiggelaar – Nieuwleusen



Belangrijk bericht:Belangrijk bericht:

Want uw zorg is onze zorg !!!Want uw zorg is onze zorg !!!

U bent nog geen lid van onze uitvaartvereniging?
Het is wel verstandig daarover eens na te denken.

Wij komen graag bij u thuis voor nadere informatie
over een lidmaatschap. Belt u ons voor een afspraak?

Bent u lid van een andere vereniging, dan kunt u heel
gemakkelijk worden overgeschreven naar onze vereniging.
Ook daarover komen we u graag nader inlichten.

Uitvaartvereninging “De Laatste Eer” Drogeham

Er zijn zaken die bij het leven goed geregeld moeten worden.
Kies daarom voor een lidmaatschap bij onze vereniging.
Dan hebt u een zorg minder.

telefoon: 0512-332590
e-mail: info@delaatsteeerdrogeham.nl

internet: www.delaatsteeerdrogeham.nl

DAMES
EN

HERENKLEDING

OPEN DONDERDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 UUR TOT 18.00 UUR

www.baggy-choice.nl / baggychoice@outlook.com
Noarderein 3, 9289 LG Drogeham, Telefoon: 06-20790807
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Dorpsagenda
Maart:
2 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
4 Sportvario schaatsen Kardinge – 9.00 uur 
5 Jaarvergadering Plaatselijk Belang, Fakkel – 20.00 uur
5 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
10 Modeshow Baggy Choice – 19.30 uur
12 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
13, 14 NL doet  –  Spitkeet Harkema
14 Fûgelwacht jeugdactiviteit Doe Zoo Leens
16 Fûgelwacht vergadering met nazorgers
16 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
17 Lezing “In de gevangenis ontmoet ik mensen....” door Ineke Baron-Janssen,
 ZWO PKN Drogeham, Pro Rege – 19.30 uur
17 Lezing “De omschakeling van hout naar ijzerboten bij de Friese skûtsje-werven, 
 stichting Oud-Achtkarspelen, De Schakel Buitenpost – 19.45 uur
19 Fryske C.P.B. spreker Willem Wilstra: “Het zeegat uit”, Fakkel – 19.45 uur
19 Gondelvaart op Wielen blokhoofdenvergadering, Fakkel  
20 Worstactie v.v. Drogeham – vanaf 18.30 uur 
20,21,28 Toneeluitvoeringen Mei Fleur en Faesje, Fakkel – 20.00 uur
21 Tentoonstelling en foto-expositie “Ald Koatstertille”, Herv. Kerk K’tille
23 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
26 55+ middag, Fakkel – 14.30 uur
26 Fûgelwacht ledenvergadering, Hamster Mieden 
29 Koffi econcert Da Capo, Jacobstsjerke – 11 uur 

April:
1 Sportvario balsport, Gymzaal Sterke Jerke – 9.00 uur
4 Open dag VDM Woningen 11-15 uur
13 Paasfeest – Spitkeet Harkema
16 Fryske C.P.B. jubileum 70 jaar, Fakkel
18 Jeugdwerk Faith rommelmarkt, Fakkel – 7.00-12.00 uur
22 Fûgelwacht fi lmavond, Fakkel – 19.00 uur

Wilt u ook uw activiteiten vermelden in de dorpsagenda? 
Geef het door via brinkpraat@chello.nl



De Singel 35, 9281 LL Harkema • Tel: 0512-364029 
email: info@mondzorgharkema.nl

www.mondzorgharkema.nl

Wij leveren zorg op maat, door onze kennis te 
combineren met uw wensen en verwachtingen. 
Hierbij nemen wij de tijd om u op uw gemak te 
stellen, en uw vragen te beantwoorden. 
De praktijk heeft diverse specialismen in huis. 
Naast de tandarts kunt u denken aan een mond-
zorgkundige, klinisch tandprotheticus (voor 
gebitsprotheses en klikgebitten) en orthodontie 
ook voor volwassenen. 

Mensen met tandartsangst helpen wij 
graag over de drempel.

Nieuwe patiënten zijn welkom.

Namens het team van Mondzorg Harkema,
Pier Th. Houtsma, tandarts

 Professioneel
 Ruime openingstijden
 Hi-tech oplossingen voor

totale gebitsrehabilitaties
 Persoonlijke benadering
 Moderne techniek
 Korte wachttijden
 Orthodontie
 Logopedie

17.00-21.00 uur
Dinsdag is de praktijk tevens

’s avonds geopend

UW GROENE
vakwinkel

BESTELLINGEN KUNT U OOK PLAATSEN VIA EMAIL:
INFO@DELEYENDROGEHAM.NL

TEL: 0512-331502
GRATIS THUISBEZORGD!!!

Binnenkort ook weer vuurwerk!

Bij  DE LEYEN  in DROGEHAM  vindt u alles op het gebied van:

- uw tuin - huishoudelijke artikelen
- uw dieren - bedrukking van bedrijfskleding
- puikbeste kleiaardappelen - dealer gasflessen
- ijzerwaren/gereedschappen - bloemen/planten
- doe-het-zelf artikelen   enz…enz….enz….
- agrarische produkten

Welke manier kies jij
om fitter te worden?

Fitness - Personal training - Group training
Voeding - Bootcamp - Sportmassage

Voor meer informatie: kom langs op de Lytse wei 30-a 
in Drogeham, kijk op www.youvsyou.nl of neem 

contact op via fitcentre@youvsyou.nl of 06-38 920 940
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Toneelvereniging Drogeham
Toneelver. Drogeham brengt de komische klucht “DÛBBEL OP” van Jon van Eerd!
Speeldatums zijn : Vrijdag 20 maart /  Zaterdag 21 maart & Zaterdag 28 maart
Tijd/plaats : 20.00 uur in de Fakkel Drogeham
Kaartverkoop : Kaartverkoop start op Zaterdag 8 Februari 2020.
Voorverkoop : € 10,00  aan de zaal:  Mits er dan nog kaarten zijn   € 12,50
Verkoopadres : Snackbar D’ Alde Boek Drogeham – kaarten reserveren kan vanaf 

8 februari ook via Tel.:  06 28 737 909  (A. de Jong) App sturen mag ook.

Met op Zaterdag 21 maart live optreden van Allround Zangeres Jayden en op Zaterdag 28 maart een 
live optreden van Duo The Blizzards. Tevens op alle 3 avonden houden wij een verloting met mooie 
prijzen!

Open dag Oranje Nassauschool
Op 17 maart houdt de Oranje Nassauschool haar Open Dag. 

Het team laat die dag belangstellenden graag de school 
zien en vertelt graag over het onderwijs. Natuurlijk is zo’n 
Open Dag ook een prima gelegenheid om de sfeer te 
proeven op school. En dat zit op deze kleine, overzich-
telijke, voluit christelijke school wel goed. ‘Al mijn colle-
ga’s zijn overtuigd en belijdend christen.’, vertelt Henk van 
Dijken, directeur van de Oranje Nassau. ‘We werken hard 
met onze leerlingen aan resultaten, maar willen we hen 
ook leren wat het betekent om als christen te leven in onze 
maatschappij. Dat doen we vanuit de Bijbelse overtuiging 

dat ieder kind een geliefd kind van God is.’ Van Dijken benadrukt overigens dat ieder actief christe-
lijk gezin waar de Bijbel en het evangelie belangrijk zijn, van harte welkom is. ‘De school heeft niet 
voor niets onder haar naam ‘scholen met de Bijbel’ staan. De Oranje Nassau is ontstaan vanuit de 
gereformeerde traditie, maar we zijn allang niet meer alleen voor gereformeerden!’, vult hij aan. 

Op 17 maart bent u welkom van 09.00 uur tot 16.00 uur aan de Linthorst Homanloane 5 in Kootster-
tille. Wanneer u liever op een ander moment eens langskomt, kunt u contact opnemen via telefoon-
nummer 0512-331870 of via e-mail: dir.oranjenassau@noorderbasis.nl. 

55+ middag
Gezellige 55+ middag in de Fakkel
Op donderdag 26 maart 2020 a.s. om 14.30 uur organiseert de 55+ commissie als SOOS weer een 
gezellige middag in de Fakkel. Deze middag zal de heer J. Bijlsma uit Broeksterwoude ons vertellen 
over de natuur in het buitenveld en over boerderijen, ook laat hij ons mooie dia’s zien, kosten zijn 
5.00 euro p.p inclusief 2 koffi e of thee en cake.

23 Januari j.l. hebben we ook een gezellige middag gehad met zangeres Griet Wiersma. De zaal zat 
lekker vol, geweldig. 
Wij nodigen u allen uit zet de datum alvast vast. Heeft u vervoer nodig, dan halen wij u op. 
U kunt contact opnemen met: Ge Reitsma tel. nr. 351584 of Bienke Storm tel. nr. 332603

Tot ziens op 26 maart 2020 in de Fakkel om14.30 uur
Hartelijke groeten van de 55+ commissie.
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Rommelmarkt Bazaar 
Op zaterdag 18 april in en rondom de Fakkel.
Van 7.00 tot 12.00 uur.

Ook dit jaar is er een rommelmarkt met diverse kramen en vele activi-
teiten zoals de boekenkraam, rad van fortuin, knap spul en nog veel 
meer. Vrijdag 17 april vanaf 18.00 uur komen wij bij u langs om de 
goederen op te halen. Wilt u ze bij deur/weg klaarzetten? (Liever geen 
kasten, banken, grote computerbeeldschermen ; fl atscreens mogen 
wel). De opbrengst is voor een deel bestemd voor de “Stichting 
Wensambulance”!Ook is een deel voor ons eigen “Jeugdwerk Faith”. 
Alvast hartelijk dank en tot ziens op onze rommelmarkt en bazaar!

Jeugdwerk Faith PKN Drogeham!

VV Drogeham
Onlangs zijn twee 
teams van VV 
Drogeham voorzien van 
nieuwe shirts.
De JO19-1 door 
SBW Makelaardij, 
Hypotheken en 
Verzekeringen en de 
JO17-1 door HairReset 
Instituut Jantien.

Hiervoor is de voetbalvereniging hun zeer erkentelijk.

Worst actie
De jaarlijkse worstactie is op Vrijdag 20 maart
De jeugd van VV Drogeham komt vanaf half 7 bij u langs met 
Friese droge worsten!!
Kosten: €3,50 per stuk en 2 voor €6,-

Fan de Fûgelwacht
Misschien heeft u al gelezen dat de gemeente Achtkarspelen vogelhokjes ter beschikking heeft 
gesteld voor de betrijding van de eikenprocessierups. Fûgelwacht Droegeham e.o. doet ook mee.
Komende activiteiten
• Jeugdactiviteit Doe Zoo in Leens op 14 maart 2020 - Opgeven kan tot 1 maart bij Sjoerd Pultrum, 

telefoon 0512-332640 of via sjoerdpultrum@hotmail.com
• Ledenvergadering Fûgelwacht 26 maart 2020 bij Hamster Mieden, De Buorren 66, Drogeham

De agenda en een aantal stukken voor deze vergadering komen op de website. 
De leden krijgen alle stukken via de mail of in de brievenbus.

Het bestuur



 
*Genieten en leren van dieren en natuur op onze leerboerderij. 

*Een fijne plek om te werken aan je leerdoelen. 
*We verzorgen jeugdzorgtrajecten,  onderwijs & zorg, onderwijs & recreatie 

voor kinderen, scholen en andere groepen. 
 

Meer informatie?    Kijk op onze website www.hamstermieden.nl 
 

de Buorren 2, 9289 HG  Drogeham 
telnr. 0512-331602 

O P E N I N G S T I J D E N: 
maandag t/m donderdag van 11:30 - 22:00  

(van 1 oktober t/m 1 april op maandag en dinsdag tot 20:00) 
vrijdag / zaterdag van 11:30 - 23:00 

zondag 15:00 - 21:00 

-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*- 

tweewielers
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Vogelrubriek Fûgelwacht
Het bestuur wil zijn best doen om elke maand met een vaste rubriek in Brinkpraat te komen over 
activiteiten van de Fûgelwacht, wetenwaardigheden in de natuur in zijn algemeenheid en uit de 
omgeving van Drogeham. We beginnen vanaf maart met een serie over een aantal vogelsoorten. 
Hieronder de eerste.

Mussen 
Mussen zijn bruinachtige vogels. Ze hebben een vrij dikke snavel, Ze eten eigenlijk alles. Mussen 
hebben een hele grote familie. We beperken ons tot de huismus en de ringmus.

Huismus
De huismus leeft het liefste in een groepje, in de buurt van huizen. Huismussen zijn sociale vogels. 
Ze zitten graag samen hun veren te poetsen. Je hoort ze druk met elkaar tjilpen vanuit een dichte 
struik. Zie je maar eentje dan is het wellicht geen huismus. De huismus is een zangvogel, maar roept 
niet alleen maar “tsjielp. De huismus is ook een standvogel en gaat meestal niet ver weg. Er moet 
wel voldoende voedsel zijn. De mussen nestelen op daken, in muurgaten, in bomen. Soms zijn er 
wel meerdere broedsels van 4 of 5 eieren in het jaar. De eieren zijn wit of groenachtig met bruine, 
purperen en groenachtige vlekken. De Huismus is een klein vogeltje van zo’n 14-16 cm groot. Ze 
vliegen vaak maar korte stukjes en ze lopen niet, maar ze hippen. Mannetje en vrouwtje hebben een 
totaal verschillend verenkleed.

Het mannetje heeft een zwarte bef en lichtgrijze wangen, boven het oog zit een wit vlekje. De kruin is 
grijs met kastanjebruine zijkanten. De snavel is stevig en in de zomer zwart van kleur en in de winter 
veel lichter. De onderzijde is egaal grijsachtig en de rug is mooi bruin en zwart gestreept. De vleugel 
heeft een witte streep die je goed ziet bij het wegvliegen.

Het vrouwtje heeft een egaal zachtbruin kopje en een beige oogstreep. De buikzijde is egaal licht-
grijsbruin, de rugzijde bruin, oker en zwart gestreept en hier en daar ook vaak wat witte veertjes. 
De snavel heeft een lichte kleur. De Huismus staat op de rode lijst van bedreigde dieren, omdat ze 
de laatste jaren drastisch in aantal achteruit zijn gegaan. Redenen van die achteruitgang zijn onder 
andere de broedmogelijkheden.

De Huismus nestelt graag onder dakpannen, maar door nieuwe bouwwijzen is dat zo goed als onmo-
gelijk geworden. Er zijn wel speciale nestvoorzieningen die je op het dak kan aanbrengen. 
In veel tuinen ligt beton en er zijn minder struiken. De huismussen kunnen dan minder schuilen en 
wegkruipen bij gevaar. 

Broedperiode: tussen april-augustus met 2 à 3 broedsels. Per legsel 3 tot 5 bruingevlekte, witte eie-
ren. Broedduur: 11-14 dagen

Ringmus
Ze hebben hun naam te danken aan de witte ring, die als het ware een halsbandje vormt. De ringmus 
is te onderscheiden van de huismus door het prachtige roestbruine schedelkapje. De witte nekring 
wordt op de rug onderbroken. De rug is wat fi jner getekend en intenser van kleur. Wat ze ook onder-
scheid van het mannetje huismus is de witte zijkant van de kop met de grote zwarte wangvlek. De 
grote witte vlek achter het oog met daarin een zwarte vlek lijkt net een tweede oog. De Ringmussen 
zijn met 12-14 cm iets kleiner dan de Huismussen. De meeste ringmussen blijven hier. Ringmussen 
komen meer voor in de plattelandsgebieden en minder in steden, omdat ze wat schuwer zijn dan 
huismussen. Ringmussen zie je het meest in kleinschalige gebieden met voldoende begroeiing in de 
omgeving. 
 
Broedperiode: april-augustus met 2 à 4 broedsels. Per broedsel 2 tot 7 bleekgrijze eieren met bruin-
achtige vlekjes. Broedduur: 11-14 dagen
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Bij ringmussen is er geen verschil in verenkleed tussen mannetjes en vrouwtjes.

Het bestuur 

Literatuur:
Het vogelboekje van Dr. Jac Thijsse en Vogels van dr. A.K. Vink

Geslaagde brainstorm activiteiten werkgroep MEYD
Op donderdag 13 februari zijn op uitnodiging van de activiteiten werkgroep 15 vrijwilligers bij elkaar 
gekomen in de te verbouwen Doarpskeamer (voormalig jeugdhonk) om te brainstormen over te or-
ganiseren activiteiten in Drogeham. 

Uit een eerste inventarisatie bleek dat er al heel veel georganiseerd wordt in Drogeham, maar dat 
velen niet op de hoogte zijn van het bestaan van elkaars activiteiten. Daaruit werd geconcludeerd 
dat het ontbreekt aan overzicht en een centraal coördinerend punt. De Brinkpraat heeft al een goede 
voorzet gegeven met een activiteiten agenda.

Daarnaast werd erg duidelijk dat er een grote behoefte is aan samenwerking. Vanuit verschillende 
invalshoeken worden al activiteiten georganiseerd, maar dit wordt steeds lastiger door gebrek aan 
vrijwilligers, geld/middelen en deelnemers. Daarmee vergaat natuurlijk ook de motivatie. 
Koppelen van bestaande activiteiten kan voor alle partijen veel opleveren. 

Concrete ideeën die aan bod gekomen zijn: 
• Grote belangstelling voor een spijkerdorp in de zomer, voor jong en oud, bijvoorbeeld families. 
• Activiteiten organiseren die met de natuur te maken hebben om vooral de jeugd achter hun 

beeldschermen vandaan te krijgen.
• Het zou mooi zijn als het kerstgala van weleer weer nieuw leven in geblazen wordt. 
• Activiteiten die voor jong en oud georganiseerd worden, kunnen motiverend werken om mee te 

doen. Te denken valt aan een levensbieb (ouderen vertellen de jeugd over vroeger), een spellen-
middag met klassieke spellen (sjoelen, rummikub, dammen), maar ook de spellen van de jeugd 
van nu (lasergamen, VR bril spellen).

• Om drempels te verlagen voor deelname is een persoonlijke benadering belangrijk. Onlangs zijn 
vrijwilligers bijvoorbeeld met de auto langs de bejaardenfl at gereden om actief mensen mee te 
nemen naar de Doarpsdei. 

• Een verwenmiddag voor vrouwen kreeg veel aandacht.

Als activiteiten werkgroep van de MEYD zien wij een rol voor coördinatie en aansturing. Dit zullen we 
verder vorm gaan geven. Hierover zal dan ook gecommuniceerd worden in De Brinkpraat.



Brancheorganisatie
voor de Pedicure

Hilda Laagland Nicolai
Pedicure/Schoonheidsspecialiste

Aantekening Diabetische Voet

Lytsewei 31, 9289 LA Drogeham
Tel. (0512) 331476

Mob. (06) 15 43 67 75
hildalaagland@gmail.com

  nicolai verf
                                 sinds 1930

DHZ-verven, bouwverven,
behang, vloercoatings,
jachtlakken, tractorverf,
autolakken, spuitbussen,
landbouw- en industrieverf

Alles op
verfgebied!

Gealstrjitte 40
9289 HV Drogeham
tel. 0512-331233
www.nicolaiverf.nl

zat. na 12.00 gesloten

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

Jolanda Veenstra
M .061390428

Anna’s Kniphoekje
0628276418

 
Knippen: € 12,-
Kinderknip:  € 9,-
Permanent v.a.:  € 35,-
en nog veel meer!

Maandag:  13.00-18.00
Woensdag: 09.00-12.00
Donderdag: 13.00-18.00

 
 
 

      

Bosmastrjitte 11 Drogeham

M. van der Bij  
VOEG-KLUSSENBEDRIJF 

Pastorykamp 7 
9289 JN Drogeham 
Tel.        0512 - 33 16 08 
Mobiel  06 - 10472842 
E-mail   m.v.d.bij4@kpnplanet.nl

Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk

Voor bedrijf en particulier

Walbrechta 1, 9289 JW Drogeham

0512 33 10 25 | info@metselbedrijfmulder.nl

’n paar handige handen

Wim Koekoek
De sânnen 2

9289 HK Drogeham
Tel. 06-53928743

koekoekab@gmail.com

Gedempte Vaart 50,  Surhuisterveen • T: 0512 - 841996

E: info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl • I: www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl

Flyers - Folders - Briefpapier - Enveloppen

Naamkaartjes - Brochures - Schrijfblokjes 

Familiedrukwerk - Kalenders - Catalogussen 

Ontwerp - Printen - Boeken - Posters

Verspreiding - Reclameborden - Vlaggen

Spandoeken - Steigerframes - Banners 

 

Jan Gerkeswei 6, 9289 XL  DROGEHAM 
Telefoon: +31(0)512-331205 

WWW.DEJONGHOUTWAREN.NL
WWW.SCHOPSTEEL.NL

WWW.HOUTBUIGEN.NL

Brickmarkt
 Voor al uw nieuwe en gebruikte Lego sets

en losse onderdelen.

 
 

De Buorren 56, 9289 HH  Drogeham
Tel. 0512-354204 / 06-21473430

www.brickmarkt.nl  

 
 

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Gondelvaart op wielen
Gondelvaartperikelen
De meeste mensen kruipen langzaam weer uit hun 
winterslaap en zo ook een gedeelte van de gondel-
bouwers uit Drogeham. De periode tussen oktober en 
februari is voor veel bouwers om even weer op adem 
te komen en na te denken over het komende gondel-

jaar. Dit geldt ook voor de Fjouwersprong. Er zijn wat bestuurlijke wijzigingen geweest en ook is de 
1e verkennende vergadering al gehouden. Er zijn verschillende zaken waarover nagedacht moet 
worden zoals; plaatsing van de tent, wanneer zetten we deze op, waar bouwen we de gondel. Maar 
de meest belangrijke vraag is wel: Wat wordt het ontwerp... Bij de Fjouwersprong laten we op een 
openingsfeest, begin maart, de leden zelf een ontwerp uitkiezen door middel van een stemming.
Leden kunnen zelf hun ontwerpen indienen en hier een korte presentatie bij houden op de avond zelf.

Na de presentatie is de stemming volgens het al oude principe “meeste stemmen gelden” en 
wordt het ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp wordt gepresenteerd tijdens de vergadering van het 
hoofdbestuur waar alle buurten hun creaties tonen op 26 maart. Medio april wordt er met een se-
lect gezelschap een plan gemaakt over de uitwerking  van het ontwerp, fi guratie en aankleding.
Vanaf dat moment geld er een redelijk strakke planning v.w.b. het bouwen van de gondel star-
tende met 1x per week en een aantal zaterdagen om de tent de hoogte in te krijgen. Vanuit ver-
schillende projectgroepen wordt de gondel dan langzaam klaargestoomd richting september. Er 
moet dan gedacht worden aan het maken van losse onderdelen die op de gondel geplaatst wor-
den, maken van kostuums o.i.d. voor de fi guratie, zoeken van sponsoren, aankleding van de gon-
del (welke materialen gaan we gebruiken), elektra aanleggen voor de verlichting en muziek enz.

Al met al is het bouwen van een gondel elk jaar weer een hele uitdaging waarbij veel energie en tijd 
wordt gevraagd van de vrijwilligers. Nu kunnen wij bij de Fjouwersprong terugvallen op een leuke en 
grote groep vrijwilligers die vooral plezier willen hebben in datgene wat ze doen met een natje en 
een droogje op hun tijd. Maar als er mensen zijn die ook een bijdrage in welke vorm dan ook willen 
leveren aan dit mooie evenement jullie zijn van harte welkom. Wel staan wij dit jaar voor het voldon-
gen feit dat we de tent niet eerder op mogen bouwen dan medio juni en er op dit moment nog geen 
locatie beschikbaar is waar we eventueel zouden kunnen starten met de bouw van de gondel medio 
april. Dus elke tip over een locatie is zeer welkom en kan worden doorgegeven bij het hoofdbestuur 
(zij zorgen dan wel dat deze op de goede plek komt). Het mooist zou zijn een locatie volledig onder 
dak, maar een kapschuur o.i.d. kan ook. zolang er maar droog gewerkt kan worden.

Tot zover een blik in de keuken van hoe het bouwen van een gondel er aan toegaat.

Groet,

De Fjouwersprong

Sportvario 2.0
Toch nog schaatsen deze winter? Dat kan op woensdagmorgen 4 maart a.s. in Groningen
Vertrek: 9 uur vanaf de gymzaal. Kosten: € 10,- per persoon.
Info: Anneke van der Galiën (331773) of Beitske van Dijk (332951)



Nijewei 99 - 101  |  HarkemaBIJKON.NL

telefoon
0512 - 36 28 55

telefoon
0512 - 36 05 71

•  lengtes tot 5 meter op 
voorraad

•  diverse kleuren en
 accessoires
•   uit voorraad leverbaar, 

ook aan particulieren

 Openingstijden

 maandag tot vrijdag: 
 van 7.30 - 16.45
 zaterdag:  
 van 8.30 - 12.00

Is uw bedrijfspand

gedateerd of toe aan een 

flinke onderhoudsbeurt? 

Wilt u een moderne

uitstraling? 

Bijkon Renovatie
realiseert met relatief 
geringe ingrepen een
ware metamorfose.
Laat u verrassen door
de mogelijkheden.

Gespecialiseerd in prefab-wapening
en verwerking op de bouw

Vestigingen in Drachten, 
Kootstertille en Schuilenburg

Postbus 107
9200 AC Drachten

WADRO BV tel. (0512) 33 23 11
Wadro Drachten BV tel. (0512) 58 28 22

Wapeningscentrale Kootstertille tel. (0512) 33 18 04
WADRO Schuilenburg BV tel. (0512) 33 23 11

IJZERSTERK IN MAATWERK!

Ikkersreed 5

9289 KZ Dr

Tel: 0512-35

Info@Zandb

Schuifpuien – Kozijnen – Ramen
Deuren -  Machinale houtbewerking

Oastkern 25A, 9288 XJ Kootstertille  

(T) 0512-331682 (E) info@hamstra-kozijnen.nl

Mail of bel voor vrijblijvende offerte!

Ikkersreed 5

9289 KZ Drogeham

Tel: 0512-352435

Info@Zandbergwegenbouw.nl
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4 april open dag bij VDM Woningen
Zaterdag 4 april organiseert VDM Woningen een Open Dag op de hoofdlocatie in Drogeham. 
Van 11.00 tot 15.00 uur is jong en oud welkom. VDM Woningen zet haar deuren open voor 
iedereen die benieuwd is hoe het hier reilt en zeilt. Afgelopen jaar heeft VDM Woningen haar hele 
fabriek van binnen en buiten vernieuwd en verduurzaamd. De nieuwe geautomatiseerde productie-
lijnen en de nieuwe vingerlasstraat draaien inmiddels op volle toeren. Tijdens de Open Dag laten 
medewerkers graag zien hoe de duurzame VDM woningen uit de fabriek rollen. 
VDM Woningen hoopt tijdens de Open Dag zoveel mogelijk bezoekers enthousiast te maken voor 
de bouw. Met tal van activiteiten voor jong en oud van 11.00 tot 15.00 uur wordt het een echte 
familiedag. Voor bezoekers is er een rondleiding door de fabriek, zijn de nieuwste innovaties in de 
bouw zichtbaar en kunnen kinderen kennismaken met de bouw in het timmerdorp of gewoon lekker 
springen op het springkussen. 
Meer informatie over de Open Dag bij VDM Woningen is te vinden op: www.vdm.nl/familiedag

Chr. Brassband Da Capo
Solistenconcours
Zaterdag 8 februari was het solistenconcours van de muziekfedera-
tie van Achtkarspelen. Maar liefst 18 jeugdleerlingen van Da Capo 
deden hieraan mee! Met begeleiding van piano lieten ze een solo 
horen. Een aantal van onze jeugdleden speelden voor het eerst een 

solo voor publiek. Best wel spannend en heel knap. Het solistenconcours bestaat uit 5 divisies. In elke 
divisie wordt één winnaar aangewezen. Een solist komt uit in de divisie waarin het gekozen muziek-
stuk is ingedeeld. Naast de 5 divisies is er een jeugddivisie voor kinderen die nog niet zo lang spelen 
t/m 12 jaar. Deelnemende leerlingen van Da Capo waren:
• Jeugddivisie: Femke Jagersma, Klaasjan Pool, Femke afke Nutma, Youri Jager, Baukje Hanne 

Alma, Marthijn de Jong 
• 5e divisie:  Fardau Hamstra 3e prijs, Rosanne van den Bout, Jelmer Hamstra, Nora van Petegem
• 4e divisie: Femke de Jong 1e prijs met lof, Hinke Mare Alma 2e prijs met lof, 
• Djûke Jagersma 3e prijs, Sanne Kremer, Alwin v/d Wal, Lisanne de Jong
• 2e divisie: Krista van der Vinne 1e prijs met lof en dagwinnaar, Thijs Tabak 3e prijs
´s Avonds deed het jeugdorkest van Da Capo mee met het jeugdorkestenfesival. Een jurylid schreef 
een opbouwend juryrapport. Als afsluiter speelden alle jeugdorkesten een gezamenlijk stuk.

Koffieconcert
Op zondag 29 maart houden we een koffi econcert.  Het jeugdorkest zal ook optreden. We 
hebben een gevarieerd muzikaal programma voorbereid. Bij de koffi e of thee zorgen de muzi-
kanten voor een lekker stuk zelfgebakken taart of cake. Het concert begint om 11.00 uur in de 
Jacob-Tsjerke aan de Sânnen 22. U/jij bent van harte welkom en de toegang is uiteraard gratis.



Bruggeman Drogeham

Openingstijden

Maandag 08:00 – 19:00
Dinsdag 08:00 – 19:00
Woensdag 08:00 – 19:00
Donderdag 08:00 – 19:00 
Vrijdag 08:00 – 19:00
Zaterdag 08:00 – 19:00
Zondag 13:00 – 18:00

Je vindt het bij SPAR !

Bezorgservice
Cadeaukaarten
Maaltijdservice Eet smakelijk!
De ambachtelijke bakker
PostNL pakketservice
Stomerijservice
Zelfzorg geneesmiddelen
Pinautomaat
Vlees van Slager Otte Boersma
Bloemen van rozenkwekerij Hartholt

De Buorren 26
9289 HG Drogeham
spardrogeham@despar.info
0512-331250

� Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen

� 0512 - 36 80 70    � info@bouwbedrijf-vandijk.nl

� bouwbedrijf-vandijk.nl

denken  |  bouwen  |  leven
Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren 

samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. 

Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: 

wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. 

Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Hair and Beauty salon

Knippen voor
slechts €12,50

+ 31 6 29217772www.salon-meraki.nl
info@salon-meraki.nl

Salon Meraki is een kleinschalige salon gevestigd in Drogeham
voor zowel heren als dames, alleen op afspraak.

Op de website vindt u meer informatie en o.a. de prijslijst.

Bindert Japiksstrjitte 1
9289 JH, Drogeham@salonmeraki

Maandag 19.00 / 21.00
Woensdag 9.00 / 13.00
en 19.00 / 21.00
Vrijdag 19.00 / 21.00
Zaterdag 9.00 / 12.00

Voor elke gelegenheid, bieden wij het juiste bloemwerk,
een breed assortiment voor een gunstige prijs!!!

Dus ook voor bruidswerk en rouwbloemstukken
bent u bij ons aan het juiste adres.

Lândyk 2 Drogeham 0512 – 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl

EUROREPAR CAR SERVICE DAB - NOARDEREIN 7, DROGEHAM - T. 0512 331955 - WWW.DABDROGEHAM.NL

APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION
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Running Dinner voor iedereen in Drogeham!!
Zoals u misschien nog wel weet is er vorig jaar een Running Dinner geweest;
dit was een geweldig succes. Vandaar dat we het dit jaar weer gaan organiseren.
Wanneer: woensdagavond 13 mei 2020

Wat houdt een Running Dinner in?
Met elkaar eten op verschillende adressen en in verschillende samenstellingen van tafelgenoten. 
Elke gang nuttig je weer met andere personen, een 
super gezellige activiteit, thuis of bij iemand anders.
Speciale kooktalenten heb je echt niet nodig, het het gaat om gastvrijheid, gezelligheid en ontmoe-
tingen!! 
Het voor- en hoofdgerecht is bij de mensen thuis, het nagerecht is gezamenlijk in 
de Fakkel. We hopen dat u / jij enthousiast bent geworden……? 
Moedig je buren en vrienden ook aan om mee te doen.

Verdere informatie staat in de volgende Brinkpraat.

Commissie Running Dinner.

Ria Fokkinga 06-38184067 Marije Hartholt
Ankje Van Bruggen 06-21621346 Jan Kazemier
Lisan Koekoek 06-57211103 Wilmer Hoeksma
Wieke Kootstra 06-22469176 
Ymie Broos 06-57006898
Janneke Hoeksma 06-20773803

Tentoonstelling en foto-expositie
Tentoonstelling en foto-expositie  ‘Ald Koatstertille’ 21 maart 2020
Sinds enkele jaren heeft Kootstertille een historische werkgroep ‘Ald Koatstertille’.
De leden hiervan zijn: Klaas Blom, Atty van der Heide, Klaas de Jong en Tineke Nicolai.
Deze werkgroep organiseert onder andere tentoonstellingen in de oude hervormde kerk van 
Kootstertille.
Zaterdag 21 maart 2020 wordt weer een tentoonstelling en foto-expositie gehouden
Hier zijn o.a. foto’s van de EHBO vereniging Drogeham-Kootstertille en de vroegere 
cementsteenfabriek De Tille (Haakma).
Tĳ d: Van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: In de oude hervormde kerk, de Benedictustsjerke, aan de Tillebuorren 42.
Wanneer u/jij hiervoor belangstelling hebt, dan bent u/jij van harte welkom! 
De toegang is gratis.

Geschiedenis van Drogeham
Boerderĳ en (18)
Waar nu de begraafplaats is, stond vroeger het Buweklooster. In 1580 werd dit klooster gesloten en 
deels afgebroken. De bezittingen van het klooster kwamen in het bezit van de provincie Friesland. 
In de periode van 1638 tot 1644 verkocht de provincie de bezittingen aan particulieren. Bij het Bu-
weklooster hoorden twee boerderijen. Later is een van de beide boerderijen opgesplitst in twee be-
drijven, zodat er drie boerderijen kwamen te staan. We beginnen met de meest zuidelijke boerderij.



G. de Haan
inboedels & ontruimingen gevraagd

open op afspraak: 06 - 51550354

voor meer info: 06 - 51550354  G. de Haan

Nailart   www.edileuza.nl

Voet-Hand verzorging tel: 06 4677 8333

 Nagelstudio Edileuza

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

Swarte Mar 3      
Noardburgum

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking

VV DROGEHAM 

spor ef in uw en! 
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Boerderĳ  Kleasterbreed 5
Deze boerderij stond in het stemkohier van Harkema-Opeinde vermeld onder nummer 3. Jarenlang 
was de boerderij in eigendom bij de familie Vegelin van Claerbergen. Omstreeks 1900 kwam de boer-
derij in bezit van de familie Kloosterman. Rond 1810 waren Jeen Oenes Postma en Geertje Oebeles 
de huurders. Na het overlijden van Jeen Oenes werd het bedrijf voortgezet door de ongetrouwde 
kinderen Oene, Sybrigje, Geertje, Oebele en Maaike Jeens Postma. In 1879 werd er boelgoed ge-
houden. Het was toen een groot bedrijf, er waren 38 kalve, melke en vare koeien, rieren en hokke-
lingen, enige suupkalveren, 5 beste paarden en 2 biggen. Vanaf 1880 waren Wybren Jans Hulshoff 
en Antje Berends Bouwsma de huurders. In 1915 bood de nieuwe eigenaar Bindert Kloosterman te 
’s-Gravenhage de boerderij te huur aan. Na enkele kortstondige bewoners werden Foppe Egberts 
Jansma en Elisabeth Jolles Balsma in 1921 de huurders. In 1937 vond er gedeeltelijke nieuwbouw 
plaats en werden de schuur en het stalgedeelte opnieuw opgebouwd. 

In 1939 werd de boerderij opnieuw te huur aangeboden. In de krant werd de plaats als volgt omschre-
ven: De geheel vertimmerde, nog nieuwe boerenhuizinge met schuur waarin stalling voor 37 stuks 
hoornvee, 10 kalveren en 4 paarden en ruime hooiberging, voorzien van drinkwaterleiding, stenen 
hok, waarin stalling voor 8 koeien en twee varkenshokken. De boerderij werd verhuurd aan Klaas Ger-
kes Dijkstra en Hiltje Jeens Wouda. In 1951 bood de familie Kloosterman de boerderij weer te huur 
aan en kwamen Jan Sierds de Jong en Grietje Wiebrens Visser op de boerderij. Uiteindelijk hebben 
zij de boerderij gekocht. In de zeventiger jaren werd de boerderij overgenomen door zoon Sierd de 
Jong en Sijke Kuipers. In deze tijd is er een nieuw voorhuis aan de zijkant gebouwd. Het oude voor-
huis stond ook aan de zijkant, maar meer naar achteren. Een aantal jaren geleden kwamen Peter van 
Santen en Corrie van der Ham hier wonen. 

Boerderĳ  Kleasterbreed 3
Op deze kop-hals-romp-boerderij hebben jarenlang Kloostermannen gewoond. Hij stond in het stem-
kohier vermeld onder nummer 2. Onder stem nummer 2 vielen twee boerderijen; ook de boerderij 
op Kleasterbreed 1 viel namelijk onder deze stem. Waarschijnlijk was er eerst één boerderij en is het 
bedrijf later gesplitst en kwam er toen een tweede boerderij bij. In 1748 woonden hier Wytse Jans en 
Trijntje Nannes. Wytse had als bijnaam Cloesterman, uit te spreken als Kloosterman. In 1811 nam zijn 
schoonzoon Bindert Jacobs, die getrouwd was met Antje Wytses en toen de boerderij bewoonde, 
offi cieel de achternaam Kloosterman aan. Het oudste deel van de boerderij stam uit 1760. In 1807 is 
de boerderij deels opnieuw opgebouwd. 

Rond 1815 kwamen zoon Jacob Binderts Kloosterman en Martje Hendriks Tiezema op de boerderij. 
In 1858 waren de ongetrouwde broers en zusters Bindert, Douwe, Antje en Hiltje Jacobs Klooster-
man de bewoners. Vanaf 1897 werd de boerderij aan diverse kortstondige bewoners verhuurd. In 
1911 werden Sikke Jans Sikkema en Saapke Eelkes Hoekstra de huurders. Bijna gelijktijdig met de 
boerderij aan het Kleasterbreed 5 werden ook hier in 1937 de schuur en het stalgedeelte opnieuw 
opgebouwd. 

In de veertiger jaren kwamen zoon Eelke Sikkes Sikkema en Esther Wytzes Veldman op de boer-
derij. Op een gegeven moment heeft de familie Kloosterman de boerderij verkocht van de familie 
Sikkema. Omdat de meeste landerijen aan de overkant van de weg lagen, werd het bedrijf in 1984 
verplaatst naar de Rysloane en werd daar een nieuwe boerderij gebouwd, waar sindsdien zoon Sikke 
Sikkema en Marriëtte Spaans boeren. Enkele jaren geleden is de oude boerderij, die een rijksmo-
nument is, zoveel mogelijk in originele staat teruggebracht door de huidige eigenaars Hijltje van 
Abbema en Melanie Roorda. De boerderij heeft nu de functie van gastenverblijf.

Simon Hoeksma (s.hoeksma@hetnet.nl)



   

Eigenaar - Dhr. A. de Jong

 
 

De Buorren 30 
 

NL-9289 HG  Drogeham (Fr.)

Email: st.nicolaasproductions@hotmail.com 

 

Web.: www.st-nicolaasproductions.nl

St. Nicolaas Productions
“Als het om een traditioneel Sinterklaasfeest gaat”

Ook gediplomeerd in diabetische voet.  
   U kunt niet langskomen? 
 

    Dan kom ik bij u thuis!

Willem Lodewijkstrjitte 57, 9288 BK Kootstertille
Tel. 0512-331003 of 06-10 436 321   

Behandeling op afspraak

Pedicure
Trees Postma

Foar kreas skilderwurk bûten- of binnendoar?,
belje der Oepke de Skilder foar!

0512-364601                         06-50451705 
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

 
 
 

 

 

 
 
 

Kapsalon - Beautysalon - Zonnestudio

Dinsdag tot Vrijdag
Geopend van 09.00 tot 21.00 uur

en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

WWW.KLASKE.NL

Klaske 4 Total Beauty  

DROGEHAM
Tel. (0512) 331572

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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WEEKENDDIENSTEN EN AVONDDIENSTEN HUISARTSEN 
DOKTERSWACHT FRIESLAND 

0900 112 7 112 
Bĳ  levensbedreigende situaties: 112 

Platvorm W.v.g. en ouderen beleid: 
Voor klachten kunt u bellen naar: H. van der Kooi tel. 0512 - 361099, Jouwerkamp 9 Harkema 

Thuiszorg De Friese Wouden: 
Voor al uw hulpvragen betreffende verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, kraam zorg, voeding- 
en dieetvoorlichting en ouder- en kinderzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale 
nummer: 088 - 5126550 

ISIS Kraamzorg: 
Op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur op tel,nr.: 0513 - 727042
E-mail: info@isiskraamzorg, Website www.isiskraamzorg.nl 

Weekenddiensten Wĳ kverpleging Achtkarspelen: 
De Wijkverpleging is 24 uur per dag beschikbaar. 
Bij dringende hulpverlening kunt u in het weekend bellen: 0512-581376. 

Bode uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’: 
Nijboer uitvaartzorg, Tillewei 11A, 9289 HB Drogeham, tel. 0512-331420 b.b.g. 06-14179578 

Buurtagent Wim Fopma 
Wim Fopma, Tel.nr 0900-8844

WEEKENDDIENSTEN DIERENARTSEN 
Tijdens het weekend tijden en buiten de openingstijden is de 

dierenartsenpraktijk bereik baar op telefoonnummer: 

0512 - 332650 
Dierenartsenpraktĳ k Tusken Diken en Feanen
- Voor paarden en pony’s kunt u bellen Equinoord: 0594 - 645252 
De openingstijden en spreekuurtijden zijn als volgt: 

Hoofdvestiging: 
Drogeham, Lândyk 4 
08:00 uur tot 18:00 uur (behandeling kleine huisdieren alleen op afspraak) 

Locaties: 
Surhuisterveen, De Dellen 50 - Zwaagwesteinde, Ferlinge Stasjonstrjitte 1-b 
Ma, wo, vr.: 14.00 uur tot 17.00 uur (spreekuur van 16.30 - 17.00 uur) 
Di, do.: 14.00 uur tot 18.30 uur (spreekuur van 18.00 - 18.30 uur)

Belangrijke nummers
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