
Jaarvergadering 2020 
Plaatselijk Belang Drogeham

Welkom



Agenda

1. Opening door de voorzitter K. Alma

2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering

3. Notulen vorige jaarvergadering. Gelegenheid tot het stellen van 
vragen n.a.v. de notulen.

4. Jaarverslag 2019

5. Financieel verslag door L. Reitsma-Wijma. Verslag kascommissie en 
benoeming nieuwe kascommissie.

6. Bestuursverkiezing: Gezocht nieuw bestuurslid



Agenda

7. Rondvraag
8. Voorstellen wijkagent
9. Voortgang MEYD (Mei Elkoar Yn Droegeham)

Inleiding (Anita Bakker)
Ontmoeten(Klaas Alma)
Fit & Sûn (Willemijn Meijer)
Activiteiten (Anita Bakker)

9. Sluiting 
10. Vergadering van de ijsbaanvereniging “De Eendracht”
11. Pauze
12. Pub-quiz n.a.v. 100 jarig-bestaan Plaatselijk Belang Drogeham



Openstaande vragen vorige jaarvergadering

1. Erik Bruggeman: er wordt vaak te snel gereden op de Buorren en de 
Sânnen, vooral ’s avonds. Er ontstaan soms levensgevaarlijke situaties. 
Antwoord: i.v.m. de lijndienst kan er niets veranderd/aangepast worden aan de 
verkeersdrempels. Politie is op de hoogte gesteld en zal vaker controleren.

2. Baukje van der Bij: kunnen er ook meer prullenbakken (vooral met zakjes 
voor hondenpoep) in het dorp geplaatst worden? Jan heeft navraag 
gedaan tijdens de federatievergadering hoe dit in andere dorpen 
is/wordt opgelost.
Antwoord: de afvalbakken die door de gemeente zijn geplaatst, worden gebruikt voor 
gewoon afval en ook voor de “poepzakjes”. Vrijwilligers legen de afvalbakken.



Notulen vorige jaarvergadering 2019

• Deze liggen voor u op de tafels

• En zijn gepubliceerd in de vernieuwde dorpskrant

• Gelegenheid tot het stellen van vragen n.a.v. de notulen



Flyer Hamsterhulp 

• Iedereen is in mei voorzien van een flyer van de Hamsterhulp.

• In de brinkpraat zal deze flyer ook verschijnen om het nogmaals 
onder de aandacht te brengen.





Gebruik van de Hamsterhulp 2019

• Afgelopen jaar zijn we in juni gestart met Hamsterhulp. De aanvragen 
kwamen direct daarna ook binnen. 

• Juni vervoer 3x naar Dokkum (ziekenhuisbezoek)

• Juli/aug (tuinonderhoud 2x)

• Okt (tuinonderhoud)

• Okt/nov (2x gezelschap bezoekje) 

• Okt/nov/dec (6 x 2 chauffeurs per keer voor vervoer cliënten thuiszorg naar 
Kootstertille en zangmorgen i.s.m. met een basisschool)



Hamsterhulp

Aanvragen van de Hamsterhulp kunnen op verschillende manieren 
binnenkomen:

1. Iemand kan zelf bellen
2. Thuiszorg
3. Huisartsenpraktijk
4. Familie/vrienden/bekenden

Mathilda Veenstra filtert de aanvragen en coördineert.
We zijn nog op zoek naar een tweede coördinator die Mathilda kan 
ondersteunen.



Uitgifte dorpsvlaggen

• Uitgifte van de dorpsvlag door de 
gondelvaart i.s.m. plaatselijk 
belang.

• 200 Normale vlaggen

• 20 Grote vlaggen



Opdooi De Buorren

Opdooi aan het wegdek de Buorren 
hersteld.



Koningsdag

• Koningsdag: de jaarlijkse fietstocht is 
door het natte en koude weer niet 
doorgegaan. Versnaperingen (nu 
genuttigd in de kantine) aangeboden 
door de Spar en d’Âlde Boek. 

• De overige activiteiten waren mooi 
opgezet en de opkomst was redelijk. 
De activiteiten zijn georganiseerd 
door de voetbalvereniging.



Dodenherdenking 4 mei

Herdenking 4 mei 
2019 i.s.m. Nijboer 
Uitvaartzorg, korps 
Augustinusga, 
malletband V.I.O.S. 
uit Kootstertille, 
schooljeugd. Goed 
geregeld met veel 
belangstellenden.



Bouwterreinen

• Woningbouwontwikkeling voor Drogeham wordt in de 
woningbouwmonitor 2018 voor de komende jaren het volgende 
advies gegeven: verdund vernieuwen, eventueel capaciteit afbouwen.

• Eerder was het de provincie die verantwoordelijk was voor de uitgifte 
van bouwterreinen. Deze verantwoordelijkheid is nu verschoven naar 
de gemeenten.



Zwerfafval

• Project aanpak zwerfafval loopt tot 2022. Gemeente krijgt hiervoor 
een rijksvergoeding.

• Hamstermeiden, Daeldersplak.

• Gemeente is tot dusver zeer tevreden met hoe het loopt in 
Drogeham.



AED

• 5 locatie met AED’s Drogeham: 
• Daeldersplak
• Flat ’t Slotstee (beheer plaatselijk belang)
• Chr. Geref. Kerk
• Dierenartspraktijk 
• Tsjerkebuorren (=particulier bezit). 

• 1x per jaar bijeenkomst voor hulpverleners
• Georganiseerd vanuit PB (Halbe v/d Weij)

• Wens vanuit plaatselijk belang
• Alle AED’s voorzien van slot met zelfde cijfercode
• Locatie Delte voorzien van een AED (Tennis, 

Gymlokaal en Doarpskeamer)
. 



Regels omtrent wildplakken (posters)

• Per 1-1-20 gelden nieuwe regels 
i.v.m. wildplakken en 
reclameborden om lantaarnpalen. 
Wildplakken komt in Drogeham 
weinig voor.

• Geschikte en aangewezen 
lantaarnpalen om reclameborden 
om te plaatsen zijn nr. 4672 aan de 
Sânnen en nr. 1499 aan de 
Tillewei.



Toegangsweg VDM wordt 
binnenkort geasfalteerd



Dorpsbezoek B&W

• Speerpunten waren:
• Opzetten van de MEYD (Mei Elkoar Yn Droegeham)

• Hamsterhulp

• Erbarmelijke staat tenniskantine

• Vernieuwen/verplaatsen tennisvelden

• Dorpshuis (Fakkel)

• “Doarpskeamer” (voormalig jeugdhonk)



Fiets en wandelpadenplan 

• Natuurinrichting en fietspad 
in Droegehamstermieden.

• Snoeiwerk hegebult gestart 
• Er wordt een 2 meter breed, 

betonnen fietspad aangelegd.



Bijeenkomst met R. Venema (rayon 
beheerder)

• Rudi Venema en Plaatselijk Belang 1x per jaar overleg en rondje dorp

• Klachten speeltuinen/afvalbakken/wegen etc. mailen naar PB, wij melden 
dit voortaan bij de gemeente aan Rudi Venema.

• 4x per jaar zijn er inspectierondes langs de speeltuinen.



Parkeerproblemen Bosmastrjitte

• Het is niet mogelijk om meer parkeerplaatsen te realiseren op de 
Bosmastrjitte voor huis nr. 26 tot nr. 36. De P-vakken staan overigens 
ook niet altijd vol.

• Er is nog een mogelijkheid: bewoner van nr. 36 zou een oprit naast 
zijn woning kunnen aanvragen.



Fietspad Drogeham/Harkema

• Klein onderhoud verrichten aan fietspad o.a. verwijderen 
boomwortels en egaliseren asfalt in fietspad vanaf Harkema tot 
Augustinusga.

• Fietspad vanuit Harkema tot Augustinusga wordt voorzien van led 
verlichting. De aanleg is in September 2020. Actie hierop volgt door 
wethouder Dhr. Max de Haan.



Parkeervak achter bushalte De Buorren

• Parkeervak liggen nu kunststof grasblokken. Omdat hier steeds water blijft 
staan en de blokken verzakken, worden de blokken vervangen door 
gebakken klinkers.

• Deze parkeervakken zijn wel bedoeld voor de bezoekers van de 
begraafplaats en rouwwagen. Er stonden destijds vaak bussen van een 
omwonende. 

• Tevens wordt er een fietsenrek geplaatst. De fietsen worden nu tegen het 
hek van de begraafplaats gezet. En ook de rondom het fietsenrek zal 
bestrating komen.



Glasvezel buitengebied Drogeham

• De buitengebieden van 
Achtkarspelen zijn inmiddels 
voorzien van glasvezel.



Gondeltenten t.b.v. opbouwen

• Afspraak gemaakt met gemeente Achtkarspelen, Plaatselijk belang  en 
de gondelvaart commissie dat voortaan de tenten t.b.v. het 
opbouwen/maken van de gondels pas vanaf 1 juli opgebouwd mogen 
worden. Dit i.v.m. het beperken van de overlast (klapperende kleden/ 
gevaarlijke situaties voor spelende kinderen).



Sinterklaas/Kerst/Jaarwisseling

• Intocht Sint op 23-11-19, locatie terrein t.o. brandweerkazerne

• Plaatsing kerstbomen: vrijwilligers + Mark de Jong (René).

• Evaluatie jaarwisseling: Vandalisme meter nog niet bekend.
• Het carbidschieten was geslaagd.



Vervanging bruggen K’tille/Skûlenboarch

• Waarom vervangen 
• Vaarroutes voldoen niet meer aan de normen
• Breedte schepen, hoogte van de lading 2 naar 3 containers hoog



Haalbaarheidsstudie

• In de haalbaarheidsstudie dient onderzocht te worden of de variant 
één aquaduct ter vervanging van de twee bestaande bruggen 
technisch, ruimtelijk, verkeerskundig en sociaal-economisch
realiseerbaar is.

• Samen opgepakt met provincie en gemeenten

• Uitkomst: onderzoeken van 2 mogelijke locaties



Haalbaarheidsstudies/kansen



Jaarwisseling 2019/2020

• Vandalisme meter nog 
niet bekend

• Carbidschieten op de 
aangewezen locatie 
was wederom een 
succes



Financieel Jaarverslag
INKOMSTEN 2019 UITGAVEN 2019

Saldo lopende rekening 1-1-2019 141,48Vergaderkosten/jaarvergadering 650,00

Saldo spaarrekening 1-1-2019 16.863,84Administratie en bankkosten 149,62

Rente 1,84Diverse onkosten 1.491,21

Ledengeld 2.291,00Dodenherdenking 359,23
Bijdrage Sinterklaas 250,00Koningsdag 448,40

Leefbaarheidsfonds 4.105,00Leefbaarheidsfonds 1.263,87
Subsidie zwerfvuil 1.700,00Sinterklaas 750,00
Vlaggen Droegeham 2.974,50Subsidie zwerfvuil 1.530,00
MEYD 1.000,00Verlichting kerktoren 265,00

Overig 32,00AED 162,41

Website 362,00

Vlaggen Droegeham 2.937,28

Hamsterhulp 195,98
MEYD 536,49

Overig 96,50
Saldo lopende rekening 31-12-2019 1.845,99

saldo spaarrekening 31-12-2019 16.315,68

Totaal 29.359,66Totaal 29.359,66



Kascommisie

• Neeltje van der Wal 

• Hinke Spoelstra



Bestuursverkiezing:

• Gezocht nieuw bestuurslid



Vrijwilligers bedankt

• Wieke Smid (ophalen ledengeld)

• Wieke Smid (opruimen glasafval bij de glasbak)

• Fam. Hoekstra (vlag ophangen volgens vlaggenprotocol en het 
leeghalen van de vuilnisbak)

• Fam. Boksma (leeghalen van de vuilnisbak Kromelle)

• Fam. Veenstra (leeghalen van de vuilnisbak Schelpenpad Sânkop)

• Rene (Mark de Jong) Opzetten van de kerstbomen



Rondvraag



Voorstellen nieuwe wijkagent.

• Karel Henstra



Jaarvergadering 
Plaatselijk Belang

Drogeham, 5 maart 2020





Cijfers Achtkarspelen

Nederland Friesland Achtkarsp.

Gezondheid
- Gebruik huisartsenzorg 78,4 % 78,2 79,6

- Twee of meer chronische aandoeningen 4,8 % 5,0 5,5

- Beweegt voldoende 63 % 65 63,8

- Overgewicht 48,9 % 50,4 58,3

Cijfers 2016, www.waarstaatjegemeente.nl

http://www.waarstaatjegemeente.nl/




Maar wat gaan we nou doen?

• Drie speerpunten 2019:
1. Ontmoeten

2. Gezonde voeding 

3. Armoedebestrijding



Maar wat gaan we nou doen?

• Drie speerpunten 2019:
1. Ontmoeten → fysieke plek èn activiteiten 

2. Gezonde voeding + bewegen

3. Armoedebestrijding→ is voor vrijwilligers erg lastig i.v.m. privacy.



Maar wat gaan we nou doen?

• Drie speerpunten 2019:
1. Ontmoeten → fysieke plek èn activiteiten 
2. Gezonde voeding + bewegen
3. Armoedebestrijding→ is voor vrijwilligers erg lastig i.v.m. privacy.

• Drie speerpunten 2020:
1. Ontmoeten 
2. Fit & Sûn (= Gezonde voeding + bewegen)
3. Activiteiten











Ontmoeten
(Klaas Alma)



Januari 2019

• Aanleiding en ontwikkeling van een dorpshuis
• Verkoop Fakkel (voormalig dorpshuis eigendom van de PKN)

• Dorpsbrede bijeenkomst om gezondheid te stimuleren (zorgaanbieders, 
maatschappelijke en welzijnsorganisaties en inwoners van Drogeham 

• 3 Speerpunten:
1. Ontmoeten

2. Gezonde voeding 

3. Armoedebestrijding



Maart 2019

• Kernteam MEYD (Mei Elkoar Yn Droegeham) is opgericht
• Anita Bakker

• Janske Poos

• Neeltje v/d Wal

• Wieke Kootstra

• Hinke Spoelstra

• Klaas Alma

• MEYD presenteert haar plannen in de jaarvergadering van Plaatselijk Belang
1. Stimulering van ontmoeting

2. Gezonde voeding

3. Armoedebestrijding (lastig i.v.m. privacywetgeving)



Mei/juni 2019

• PKN-gemeente wil om financiële redenen verenigingsgebouw 
“De Fakkel” afstoten. Daarmee verliest Drogeham haar 
dorpshuis als ontmoetingsplek voor het dorp.



Voorjaar 2019

• De kantine van de tennisvereniging verkeert in erbarmelijke 
staat en is de komende jaren aan groot onderhoud of 
vervanging toe.

• Idee
• Realiseren van een nieuw dorpshuis als alternatief voor ‘’De Fakkel”. 

Combinatie met andere ontmoetingsruimtes zoals sportkantines, 
Daarvoor kunnen verschillende sportaccommodaties gebundeld 
worden op de huidige voetbalterreinen. De bundeling bestaat dan 
uit de tennisbanen (groot onderhoud over 2 of 3 jaar), de gymzaal 
(afgeschreven en aan vervanging toe in 2020), een nieuw dorpshuis 
en de voetbalvelden die daar al liggen.



Zomer 2019

• Idee voor de bundeling van accommodaties
• Tijdens een bijeenkomst bij de dierenartsen praktijk (Frank Roest) is aan alle 

verenigingen van het dorp en gebruikers van De Fakkel het voorstel 
neergelegd om alles te bundelen op een plek (sportpark ``It Doltsje``) en is 
over het algemeen positief ontvangen.

• Diverse bijeenkomsten gepland met de gemeente Achtkarspelen.







Woningbouw locatie de Fakkel

• Locatie Fakkel
• Binnenstedelijke locatie

• Bestemmingsplan maatschappelijke doeleinden

• Woningbouw op deze locatie (aanpassing bestemmingsplan)

• Advies woningbouwmonitor 2018 woningbouw niet wenselijk

• De kosterwoning kan worden meegeteld als woning

• Locatie bevindt zich in een gebied met archeologische waarde moet nader 
onderzocht worden



Onderzoek woningbouw locatie de Fakkel

• Gemeente wilde 
lintbebouwing

• Een woning zou dienst 
moeten doen als 
consistorie dat zou 
betekenen dat er 2 
woningen verkocht konden 
worden

• Conclusie veel te dure 
woningen



Verplaatsen van de tennisbanen
naar It Doltsje
• Sportpark It Doltsje

• Binnenstedelijke locatie
• Bestemming sportdoeleinden

• Verplaatsen tennisvelden aan de Delte naar Sportpark It Doltsje
• Huidige locatie tennisvelden
• Binnenstedelijk
• Bestemming sportdoeleinden

• Nieuwe beoogde locatie tennisvelden naar het sportpark
• Binnenstedelijk
• Bestemming sportdoeleinden
• Verplaatsen van de tennisbanen past in het bestemmingsplan van It Doltsje



Verplaatsen Gymlokaal naar Sportpark

• Gymlokaal naar sportpark It Doltsje
• Huidige locatie gymlokaal en jeugdhonk aan de Delte

• Binnenstedelijk

• Bestemming maatschappelijke doeleinden

• Nieuwe beoogde locatie

• Binnenstedelijk

• Bestemming sportdoeleinden

• Gymlokaal op de het sportpark bestemming dient hiervoor gewijzigd te 
worden bestemmingsprocedure

• Geluid- en milieucontouren zijn van belang dient nader onderzocht te worden



Realisatie van een MFA op het Sportpark

• Binnenstedelijk

• Huidige bestemmingsplan is sportdoeleinden

• Realisatie van een MFA op deze locatie bestemmingsplan moet 
worden gewijzigd

• Afstand sporthal tot bewoning minimaal 50 meter. i.v.m. geluid voor 
een buurthuis is dit 30 meter



Parkeergelegenheid achter PKN Kerk

• Niet binnenstedelijk gebied



Woningbouw locatie de Delte
Tennisbanen/Gymlokaal/Jeugdhonk
• Binnenstedelijk

• Huidige bestemming maatschappelijke en sportdoeleinden

• Nieuwe bestemming wonen bestemming dient te worden aangepast

• Advies woningbouwmonitor 2018 woningbouw niet wenselijk



Woningbouw aan de Delte

• Gemiddeld zou een woning 
aan De Delte met grond op 
+/- € 500.000 uitkomen.



Najaar 2019

• Stichting JWD (Jongerenwerk Drogeham)
• Onvoldoende vrijwilligers
• Bestuur (JWD) vraagt PB mee te denken over 

de toekomst van de stichting JWD, inclusief 
het jeugdhonk en de opgespaarde financiën



Najaar 2019

• Gymzaal 
• De gedachte nieuwbouw van gymzaal blijkt renovatie te zijn (en 

dus niet verplaatsbaar)

• Gymzaal blijft voorlopig de komende jaren op de huidige locatie



December 2019

• Bar - café It Slotstee sluit zijn deuren. Hierdoor heeft 
Drogeham geen café meer dat dienst kan doen als 
ontmoetingsplek.

• Tennisvereniging
• Idee ontstaat om gebruik te maken van het voormalig jeugdhonk 

als kantine

• De tennisbanen moeten dan anders gesitueerd worden

• Idee om de tennisbanen te verplaatsen naar de voetbalvelden ligt 
ook nog gewoon open.



Januari 2020

• Overleg met JWD en MEYD
• Over transitie van stichting JWD naar de MEYD

• Jongerenwerk gaat door in andere vorm
• Niet alleen maar statische activiteiten in het jeugdhonk
• Meer buiten en sportactiviteiten

• Jeugdhonk
• Idee is om het jeugdhonk te gebruiken als ontmoetingsplek voor kleinschalige 

activiteiten, grotere activiteiten in De Fakkel.
• Koffie inloophuis x keer per week, klaverjassen/kaarten, spelmiddagen voor de ouderen, 

maken van paas/kerststukjes, repair café, kleine vergaderingen, draaien van een films, en 
als kantine voor sportverenigingen die gebruik maken van de gymzaal, en misschien in 
later stadium de tennisvereniging, etc, etc.



Januari 2020

• Nu er geen gebruik meer wordt gemaakt van het jeugdhonk, 
blijkt er onder de gebruikers van de gymzaal (volleybal, 
zaalvoetbal en gymnastiek) behoefte te zijn om het 
jeugdhonk na afloop van hun sportactiviteiten te gebruiken 
als kantine. Een verbindingsdeur om vanuit de gymzaal 
rechtstreeks naar de Doarpskeamer te kunnen komen, zou 
wenselijk zijn.



Januari 2020

• Doarpswurk, de provinciale ondersteuningsorganisatie voor 
Dorpsbelangen en Dorpshuizen, adviseert en ondersteunt de 
werkgroep vanaf nu met de verdere plannen en met 
subsidieaanvragen die de komende tijd geschreven gaan worden.

• Overleg gemeente Achtkarspelen en MEYD over verbindingsdeur van 
Gymlokaal naar het voormalig jeugdhonk.



Februari 2020

•Overleg voetbalvereniging en tennisvereniging
• Kansen en wensen van beide verenigingen bespreken om in de nabije 

toekomst samen te werken

• Tennisvereniging 
• Verkent of er een mogelijkheid is om de banen achter de gymzaal/jeugdhonk 

te krijgen qua afmetingen



Februari 2020

• Verbindingsdeur gymlokaal en voormalig jeugdhonk
• Gemeente akkoord op een verbindingsdeur tussen gymlokaal en hal 

voormalig jeugdhonk financiën inmiddels ook rond uitvoering 20 & 21 maart 
2020

• Aanvragen subsidiegelden



Maart 2020



Maart 2020

• 1 maart officiële overdracht JWD naar MEYD
• Jeugdwerk 
• Jeugdhonk 
• Opgespaarde financiën
• Aanvraag subsidie voor jeugd en volwassenen

• Het jeugdwerk is daarmee voor de komende jaren gegarandeerd

• Voetbalvereniging Drogeham is uitgenodigd door de 
voetbalvereniging van Augustinusga om te praten over samenwerking



Maart 2020

• Eerste subsidie gelden komen binnen



‘Activiteitenteam’

Team is in oprichting: Anita Bakker, Sonja van der Wal,

Ingrid Timmerman, Hendrika van der Wal, 

……………………… ,  ………………………

13 februari jl. brainstorm-

avond in het Jeugdhonk 

met 15 dorpsbewoners:



‘Vervolg Activiteitenteam’

Opbrengst van de brainstormavond:



‘Vervolg Activiteitenteam’

Opbrengst van de brainstormavond was heel divers:

- Nieuwe ideeën ontwikkelen, zoals Spijkerdorp

- Nieuw geïntroduceerde ideeën voortzetten, zoals kookworkshops

- Oude ideeën nieuw leven ingeblazen, zoals Kerstgala

- Bestaande initiatieven bundelen, zoals Sinterklaasviering met dorp, voetbal-
en gymnastiekvereniging, nu allemaal nog apart

- Nieuwe initiatieven met bundeling van krachten opzetten, zoals Krystkuier



‘Vervolg Activiteitenteam’

Meerwaarde van het Activiteitenteam?

1. Leveren wat nodig is: 

- Financiën 

- Vrijwilligers

- Publiciteit

- Locatie

- …….…..? 

2. Coördinatie, aansturing en overzicht 



‘Vervolg Activiteitenteam’

DOEL

Doelstelling van alle activiteiten zal zijn 

om elkaar te ontmoeten en contacten tussen 

dorpsbewoners te stimuleren.

START

En waar te beginnen?

Eerste vergadering van het Activiteitenteam is op 12 maart.

Tips, ideeën, aanmelden van vrijwilligers etc. is heel erg welkom!







Een gezonde leefstijl voor elke inwoner

Inspireren hoe leuk gezondheid kan zijn

Stimuleren om een gezonde keuze te 
maken

https://www.drogeham.com/wp-content/uploads/2019/08/Visie-Fit-
Sun.pdf

https://www.drogeham.com/wp-content/uploads/2019/08/Visie-Fit-Sun.pdf


Kookworkshop Koken zonder pakjes & zakjes





Beweegmaatjes



3 x 3 sporten 

Survival, fitness, bootcamp, volleybal, aerobics, 

tennis, voetbal, zaalvoetbal en korfbal

Geschikt voor mensen van 15 tot 35 jaar 

Een beweegmaatje gaat met je mee 

Vraagbaak voor bv spierpijn, sportkleding, contributie

https://www.drogeham.com/wp-
content/uploads/2019/11/Bewegingsmaatje.pdf

https://www.drogeham.com/wp-content/uploads/2019/11/Bewegingsmaatje.pdf






Communicatie 



Nieuwe plannen 2020 

Fit @ school challenge
Duo fiets
Loopgroep
Gezonde maaltijdvoorziening
Kindermenu 2.0
Drinkwaterfontein 
Etcetera…



Doe je mee…? 

Laat van je horen!

fitensun@drogeham.com

mailto:fitensun@drogeham.com
































Jaarvergadering ijsbaanvereniging 
“De Eendracht”



Financieel jaarverslag
IJsbaanvereniging 'de Eendracht'  2019-2020

Inkomsten Uitgaven

Saldo € 3.354,72 Bankkosten € 90,35 

Rente spaarrekening € 0,05 Spar € 74,44 

Leden / donateurs € 1.368,00 Poiesz € 11,49

Teruggaaf verzekering € 6,72 Hartholt € 12,95

Fakkel jaarvergadering € 116,00

Stihl € 380,00

Bond ijsbanen € 125,00

Kits reclame € 84,70

Slager Boersma € 170,00

Reaal verzekering € 213,49

____________+

€ 1.278,42

Betaalrekening
€ 

2.892,18 

Spaarrekening € 528,27 

Kas € 30,62 

____________+ ____________+

€ 4.729,49 € 4.729,49



Pauze



Sluiting Pubkwis



100 jaar Plaatselijk 
Belang Droegeham:  

De Quiz 



Vraag 1: 
Welke koningin heeft Droegeham bezocht?

A. Wilhelmina 

B. Juliana 

C. Beatrix



Vraag 2: 
Hoeveel kleuren heeft de Hamstervlag 

• Open vraag 



Vraag 3:
Wie heeft dit kunstwerk gemaakt?

• Open vraag 



Vraag 4:
Wat is de naam van de jongste straat van 
Droegeham? 

• Open vraag 



Vraag 5:
Welke buslijn rijdt er door Droegeham?

• Open vraag 



Vraag 6:
In welk jaar werd het 1000 jaar bestaan van 
Droegeham gevierd? 

A. 1979

B. 1980

C. 1981

D. 1983



Vraag 7:
De hoeveelste gondelvaart zal er gehouden worden 
in Droegeham dit jaar?

• Open vraag 



Vraag 8:
Welke bekende inwoner van Droegeham fietste 
altijd achterstevoren op zijn fiets?

• Open vraag 



Vraag 9: 
Welke rijke landheer liet in 1248 Buweklooster
bouwen? 
• Open vraag 



Vraag 10:
Op 3 februari 1943 stortte er een Engelse bommenwerper neer 
in Droegeham, waar was dat?

• Open vraag 



Vraag 11: 
In welk jaar werd Plaatselijk Belang Droegeham
opgericht?



Vraag 12:
Ra ra, waar is dit?

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5: 



Foto 6:



Foto 7:



Vraag 13:
Welke oude dorpsschool is dit?



Vraag 14:
Welke straat is dit?
A. De Lytse Wei 

B. De Gealstrjitte

C. De Boskloane

D. De Buorren



Vraag 15:
Waar is dit?

• Open vraag 



Vraag 16:
Wanneer is er voor het laatst geschaatst op de 
ijsbaan in Droegeham?
• Open vraag 



Vraag 17:
Welk jaartal staat er op de Walburgatsjerke? 
A. 1702

B. 1705

C. 1704

D. 1708 



Vraag 18:
In welk jaar is de Brinkpraat voor het eerst 
uitgebracht?
A. 1896

B. 1920

C. 1986

D. 1988



Vraag 19:
Wie was de eerste voorzitter van Plaatselijk Belang 
in Droegeham?

A. Wiebe Wielling

B. Petrus Schaper 

C. Johannes Faber 



Vraag 20:
Wie is de schrijver van Drogeham-Droegeham
1900-2000?

A. Jan Dotinga

B. Simon Hoeksma

C. Klaas de Jong 



Einde van de quiz 



De antwoorden!



Vraag 1: 
Welke koningin heeft Droegeham bezocht?

A. Wilhelmina 

B. Juliana, in 1961 

C. Beatrix



Vraag 2: 
Hoeveel kleuren heeft de Hamstervlag 

• Rood, zwart, blauw, geel, 
groen en wit dus 6 kleuren 



Vraag 3:
Wie heeft dit kunstwerk gemaakt?

• Melle Visser  



Vraag 4:
Wat is de naam van de jongste straat van 
Droegeham? 
• Noarderein



Vraag 5:
Welke buslijn rijdt er door Droegeham?

• Bus 13  



Vraag 6:
In welk jaar werd het 1000 jaar bestaan van 
Droegeham gevierd? 

A. 1979

B. 1980

C. 1981

D. 1983



Vraag 7:
De hoeveelste gondelvaart zal er gehouden worden 
in Droegeham dit jaar?
• De 51e 



Vraag 8:
Welke bekende inwoner van Droegeham fietste 
altijd achterstevoren op zijn fiets?
• Aan ‘’Rus’’ Nicolai  



Vraag 9: 
Welke rijke landheer liet in 1248 Buweklooster
bouwen? 
•Bouwe Harkema  



Vraag 10:
Op 3 februari 1943 stortte er een Engelse bommenwerper neer 
in Droegeham, waar was dat?

• De Boskwei



Vraag 11: 
In welk jaar werd Plaatselijk Belang Droegeham
opgericht?
• 7 april 1920 



Vraag 12:
Ra ra, waar is dit?

Foto 1: 

De Spar



Foto 2: 
Hamster Ko 



Foto 3: 
De Fakkel 



Foto 4: 

Lukas en Teike

hûske



Foto 5: 
Van Wieren 



Foto 6: 
Boskloane



Foto 7: 
Huis ingang 
voetbalterrein 



Vraag 13:
Welke oude dorpsschool is dit?

•Christelijke
Huishoudschool 



Vraag 14:
Welke straat is dit?
A. De Lytse Wei 

B. De Gealstrjitte

C. De Boskloane

D. De Buorren



Vraag 15:
Waar is dit?

• De Brink in 1900  



Vraag 16:
Wanneer is er voor het laatst geschaatst op de 
ijsbaan in Droegeham?
• Maart 2018  



Vraag 17:
Welk jaartal staat er op de Walburgatsjerke? 
A. 1702

B. 1705

C. 1704

D. 1708 



Vraag 18:
In welk jaar is de Brinkpraat voor het eerst 
uitgebracht?

A. 1896

B. 1920

C. 1986

D. 1988



Vraag 19:
Wie was de eerste voorzitter van Plaatselijk Belang 
in Droegeham?

A. Wiebe Wielling

B. Petrus Schaper

C. Johannes Faber 



Vraag 20:
Wie is de schrijver van Drogeham-Droegeham
1900-2000?

A. Jan Dotinga

B. Simon Hoeksma

C. Klaas de Jong 



EINDE


