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Van de redactie
Corona
Het ‘onderwerp’ dat iedereen bezighoudt is Corona.
Het is het gesprek van de dag.
Want alles en iedereen heeft er mee te maken.
In zekere zin is dat ook een troost.
Deze Brinkpraat is nu een platform voor alles wat niet doorgaat.
Het voordeel is dat de dorpskrant nu eenmaal per maand verschijnt.
Wij als redactie kunnen dan ook weer heel gemakkelijk schakelen mochten er veranderingen zich
voordoen.
Voorlopig zult u het hier mee moeten doen.
Wij wensen alle Drogehamsters sterkte en ga creatief te werk met alles wat nog wel mogelijk is!

Stichting Bouwekleaster Drogeham
Herhalings oproep
Naar aanleiding van de vorige oproep in Brinkpraat heeft nog niet iederen gereageerd. Bij deze willen wij vragen dat als nog te doen.
Het gaat om de graven ouder dan 30 jaar. Deze komen in aanmerking voor het verlengen van grafrechten. Als u hier gebruik van wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats, dit kan nog tot 1 juni 2020.
Bij de graven waarvan geen of onvolledige adres gegevens bekend zijn, zijn bordjes geplaatst. Rechthebbenden van deze graven worden verzocht zich te melden bij de beheerder tot 1 november 2020.
Bij geen melding voor deze datums zullen de graven worden geruimd en vervallen deze aan Stichting Bouwekleaster.
Daarnaast wordt de administratie van de begraafplaats gedigitaliseerd. Van elk graf moet een rechthebbende of contactpersoon bekend zijn in de administratie. Het bestuur wil graag van iedere rechthebbende of contactpersoon het juiste adres en email invoeren. U kunt dit doorgeven op de volgende emailadressen: stichtingbouwekleaster@gmail.com of siegal@telfort.nl
Het betalen van de onderhoudskosten van de begraafplaats gaat via automatische incasso. Als u
hier nog geen gebruik van maakt dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester,
graag via het emailadres van de stichting.
Deze mededeling is ook te vinden op het infobord van de begraafplaats.
Het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penneningm.
Beheerder:
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ZORGELOOS BOUWEN
COMFORTABEL WONEN

Op www.vdmwoningen.nl vindt u
alle mogelijkheden en woonstijlen

of bestel gratis onze brochure

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Kerkenpagina
GKV Drogeham
In verband met het coronavirus mogen er geen kerkdiensten
worden belegd. Zolang deze periode duurt, worden er online
kerkdiensten georganiseerd. Er zal 1 dienst per zondag worden gehouden. Deze diensten zijn dus alleen via het internet
te volgen. Al deze diensten beginnen om 11.00 uur, maar zijn
eventueel ook op een later tijdstip terug te beluisteren. Alleen
de dienst op Goede Vrijdag begint om 19.30 uur.
Om deze diensten te beluisteren gaat u naar de website van
onze kerk: www.gkvdrogeham.nl. Vervolgens klikt u rechtsboven op “terugluisteren”. Een andere mogelijkheid is om
te gaan naar de website van Kerkdienst Gemist: www.kerkdienstgemist.nl In het zoekscherm vult u dan in “GKV Drogeham”

CGK Drogeham
LET OP: Al deze diensten zĳn Internetdiensten!
05-04 09.30 uur
Ds M.J. van Keulen
10-04 19.30 uur
Ds M.J. van Keulen Goede Vrijdag
12-04 09.30 uur
Ds M.J. van Keulen 1e Paasdag
19-04 09.30 uur
Ds M.J. van Keulen
26-04 09.30 uur
Ds. T. Wijnsma, Putten
03-05 09.30 uur
Ds H. de Graaf, Harderwijk

PKN Drogeham, diensten maart:
Alle kerkdiensten PKN vervallen in de maand april.
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www.baggy-choice.nl / baggychoice@outlook.com
Noarderein 3, 9289 LG Drogeham, Telefoon: 06-20790807

DAMES
EN
LEDING
HERENK

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

Belangrijk bericht:

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

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.

Want uw zorg is onze zorg !!!

Dorpsagenda
Helaas zijn er geen activiteiten te melden deze maand.
Zoals jullie weten heeft dat natuurlijk allemaal te maken met het corona virus.
Wilt u ook uw activiteiten vermelden in de dorpsagenda?
Geef het door via brinkpraat@chello.nl

Fan de Fûgelwacht
DIT JAAR IN PRINCIPE ALLEEN NOG DE FILMAVOND OP 5 NOVEMBER 2020
Er mogen in elk geval tot 1 juni 2020 vanwege het coronavirus geen evenementen en activiteiten
worden gehouden.
Door alle onzekerheid heeft het bestuur besloten alle verdere activiteiten van dit jaar, behalve de
filmavond op 5 november 2020, voor zover het dan is toegestaan, niet door te laten gaan.
Dat betekent:
• geen extra filmavond op 22 april 2020
• geen ouderen excursie op 6 juni 2020
• geen deelname aan jeugdvogelwachtdag op 13 juni 2020 (is afgelast)
• geen bezoek aan schildpaddenopvang in oktober
Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor deze maatregel.
Het bestuur

Running Dinner voor iedereen in Drogeham
Beste dorpsgenoten,
I.v.m. het Corana virus zal Running Dinner op woensdag 13 mei niet doorgaan. T.z.t. hoort u van ons
wanneer deze activiteit wel zal kunnen plaatsvinden.
Met groet,
organisatie team Running Dinner.
voor evt. vragen kunt u contact opnemen met:
Janneke Hoeksma
0512-331887
06-20773803
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UW GROENE

vakwinkel

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

uw tuin
uw dieren
puikbeste kleiaardappelen
ijzerwaren/gereedschappen
doe-het-zelf artikelen
agrarische produkten

-

huishoudelijke artikelen
bedrukking van bedrijfskleding
dealer gasflessen
bloemen/planten
enz…enz….enz….

BESTELLINGEN KUNT U OOK PLAATSEN VIA EMAIL:
INFO@DELEYENDROGEHAM.NL
TEL: 0512-331502
GRATIS THUISBEZORGD!!!
Binnenkort ook weer vuurwerk!

Welke manier kies jij
om fitter te worden?
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 mondzorgkundige, 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
9 Professioneel
9 Ruime openingstijden
9 Hi-tech oplossingen voor
totale gebitsrehabilitaties
9 Persoonlijke benadering
9 Moderne techniek
9 Korte wachttijden
9 Orthodontie
9 Logopedie

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

17.00-21.00 uur
Dinsdag is de praktijk tevens
’s avonds geopend

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

www.mondzorgharkema.nl

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

Avond4daagse
Hallo Allemaal
Dit jaar wordt van 8 t/m 11 juni alweer voor de 36ste keer de Avondvierdaagse
georganiseerd door de avondvierdaagse commissie i.s.m. SV Turnlust.
Zoals ieder jaar kun je weer kiezen voor de afstanden 5 en 10 kilometer.
We hopen dit jaar weer op een geslaagde Avondvierdaagse week!
Reuma Nederland partner van Avond4daagse 2020
Reuma Nederland is partner van de Avond4daagse. Reuma Nederland zet zich in voor meer dan 2 miljoen mensen met reuma,
die moeite hebben met bewegen.
Samenwerking met Zapp your planet
Zapp Your Planet (NPO Zapp) komt in actie tegen troep en voor een schonere
aarde. Avond4daagse sluit zich graag aan bij het grootste en leukste opruimteam van Nederland! Samen met deelnemers aan de Avond4daagse gaan we
de strijd aan tegen troep. Op zowel tv als online besteedt Zapp Your Planet
vanaf mei volop aandacht aan deze gezamenlijke actie
Middels dit schrijven willen wij alle sponsoren hartelijk bedanken voor het steunen van de avondvierdaagse! Want omdat wij werken met sponsoren kunnen
wij de avondvierdaagse toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen.
Check voor alle info de facebook pagina van Avondvierdaagse Drogeham. Hier vind je alle updates
over dit evenement, tevens vind je op deze pagina de sponsoren van de avondvierdaagse.
Groetjes de Avondvierdaagse commissie!

Pepermunt aktie
Wij als vereniging uit Drogeham, hopen weer een pepermunt actie te houden voor de N.B.G, om
het jaar houden we een actie voor een goed doel. Dit jaar houden wij een actie voor de kinderen in
Moldavië. Wij mogen d.v. vanaf zaterdag 11 april t.e.m. zaterdag 25 april bij u langs komen. Als u
geen pepermunt doosje of snoepjes wilt kopen, mag u ook wel een gift geven.
De Wilhelmina pepermunt doosjes verkopen wij als aktie,1 stuks 2 euro, 2 st. 3.50 euro en 3 st. 5.00
euro. De snoeprollen kosten 0,50 cent per rol.
Wij hopen dat u ons weer wil helpen om de pepermunt te verkopen.
Daarom alvast bedankt voor de medewerking.
Namens het bestuur v.d. N.B.G Bienke Storm en Sjoukje v.d.zwaag en Trienke Douwes.
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KEARN/Corona
Alle corona-initiatieven op kearn.nl/corona
Laten we de krachten bundelen!
Wij zijn er voor elkaar, ook als de samenleving tijdelijk stil ligt door een crisis van ongekende omvang. Met creatieve oplossingen, slimme omwegen
en vooral heel veel goodwill van de mensen om ons heen.
De medewerkers van KEaRN zetten zich graag in om de inwoners van de
gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel te ondersteunen waar dat
nodig is. Vooral in onzekere tijden ontstaat er een (nog grotere) kwetsbare
doelgroep die extra aandacht verdient. Hoewel het fysieke contact tot een minimum wordt beperkt,
zijn er gelukkig ook op afstand (telefonisch, per post en online) vele mooie manieren om toch naar
elkaar om te kijken.
Wat kunt u/kun jĳ doen:
• Kijk op de website wat er aangeboden wordt. Maak gebruik van wat bij u/jou past. Dit kan zijn
als hulpvrager of als hulpgever.
•

Heeft u/heb je ergens hulp bij nodig, maar vallen door de maatregelen uw/jouw voorzieningen weg? Of heeft u/heb je behoefte aan menselijk contact, maar mag u/je geen bezoek meer
ontvangen? Laat het ons weten, misschien kunnen we helpen. Neem contact met ons op, dan
proberen we een koppeling te maken. Iemand anders aanmelden voor hulp mag natuurlijk ook.

•

Graag hulp aanbieden? Door boodschappen voor iemand te doen, de hond uit te laten of medicijnen op te halen? Kom met ons in contact, dan koppelen we u/je graag aan een hulpvrager of
brengen u/je (waar mogelijk) in contact met een bestaand initiatief.

•

Bent u/ben je gestart met, of aangehaakt bij een initiatief dat kwetsbare inwoners ondersteunt?
En staat het nog niet in ons overzicht? Laat het ons weten, dan verspreiden we de boodschap
verder.

Bereikbaarheid
Daarom is KEaRN iedere werkdag bereikbaar voor een luisterend oor, steun en advies. Zowel telefonisch via 0511-465200 (tussen 9.30 en 12.00 uur) of door te mailen naar info@kearn.nl.
Ook kunt u/kun je rechtstreeks contact opnemen met één van onze medewerkers. Zij zijn tijdens hun
reguliere werktijden bereikbaar.
De contactinformatie vindt u/vind je op www.kearn.nl/welzijnswerk/teams
Laten we verbonden blijven!
*KEaRN volgt de richtlijnen van het RIVM. Ons hoofdkantoor aan de Elingsloane 2a in Burgum en
ons kantoor in MFC Vleckehûs in Surhuisterveen zijn gesloten voor bezoekers. Onze medewerkers
werken vanuit huis en zijn daarom (tijdens werktijden) telefonisch en per e-mail bereikbaar. Dank voor
het begrip.
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*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

Geknipt voor elke knip!!
Zowel overdag als `s avonds geopend.
Graag op afspraak bel,app of sms
Telnr. (0512)331161 of 06-12912575

&RU+DPJWUD
tweewielers
6FRRWHUV %URPILHWVHQ
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 -*-*-

'H6kQQHQD
+.'URJHKDP
7HO  
ZZZFKVFRRWHUVQO

Oude Ansichten
DROGEHAM - DE BUORREN (westkant) IN 1940
Inleiding
Op 10 mei 1940 begon voor Nederland de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar herdenken wij dat het
75 jaar geleden is dat ons land bevrijd werd van de Duitse bezetting. Begin 1940 is van Drogeham
een serie van zes ansichten gemaakt. Hiervan nemen deze keer twee op die gemaakt zijn van de
westkant van De Buorren. Langs dit gedeelte van het dorp trokken zaterdag 11 mei 1940 de Duitsers
naar Kootstermolen en vandaar naar de Afsluitdijk. Zaterdagmiddag 15 april 1945 omstreeks drie
uur reden de Canadese bevrijders met hun tanks door De Buorren richting de brug over het Prinses
Margrietkanaal. Zie voor verdere informatie het boek: ‘Drogeham-Droegeham 1900-2000’ (blz. 174).
De ansichten zijn in 1941 vanuit Drogeham verstuurd.
De westkant van De Buorren in 1940 (1)
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De westkant van de Buorren in 1940 (2)
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boek ‘Drogeham’ blz. 95. Links staat een lange rij elektriciteitspalen.
Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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Geschiedenis van Drogeham
Boerderĳen (19)
We vervolgen onze tocht door het voormalige Harkema-Opeinde. In 1640 stonden er zeventien
boerderijen in dit dorp. In de loop der tijd zijn er nieuwe boerderijen bij gekomen, maar zijn er ook
boerderijen verdwenen.
Boerderĳ Kleasterbreed 1
Zoals de vorige keer vermeld, viel deze boerderij onder stem 2. Opvallend is dat deze boerderij met
de kop naar de weg gebouwd is, terwijl de andere twee boerderijen met de achterkant naar de weg
staan. Op deze plaats hebben heel wat verschillende mensen gewoond. Ook waren er diverse jaren
twee gezinnen in deze boerderij gehuisvest. Tot 1880 hoorde er 32 bunder (hectare) land bij de boerderij. In 1880 hebben de toenmalige bewoners Albert Jelles Postmus en Wytske Dictus Benedictus
een nieuwe boerderij aan de Kromelle 5 gebouwd. Een groot deel van het land is toen overgaan naar
de boerderij aan de Kromelle 5. Daar er maar weinig land overbleef, waren de bewoners vanaf die
tijd meestal arbeider of hadden nog een nevenberoep. De eigenaren van dit huis waren meestal ook
klokkenluider en grafdelver van de begraafplaats Bouwekleaster. In 1892 kwamen Jan Andries Alting
en Jeltje Johannes de Vries hier wonen en vanaf 1922 kwamen zoon Andries Jans Alting en Ymkje
Kornelis Hiemstra er bij in wonen. Omstreeks 1960 werden Albert Fokkes Alma en Loltje Andries
Nicolai de bewoners. Eind zestiger jaren kwamen zoon Anne Alma en Marijke Hoeksma hier wonen.
In deze tijd is de boerderij verbouwd. De kop-hals-rompboerderij werd veranderd in een kop-rompboerderij. Later is de boerderij nogmaals verbouwd.
Boerderĳ Kromelle 5
Eeuwen geleden stond er een boerderij ten zuiden van de Kromelle 5 een eindje het land in. Deze
plaats, die onder nummer 4 in het stemkohier stond, is omstreeks 1810 afgebroken. In 1880 werd er
een nieuwe boerderij bij de weg gebouwd door Albert Jelles Postmus en Wytske Dictus Benedictus.
Sindsdien hebben er lange tijd Postmussen op deze boerderij gewoond. In 1882 kwamen dochter
Hiltje Alberts Postmus en Pieter Hielkes Bakker erbij in wonen. Albert Jelles stond bekend als een
belezen man. Na zijn overlijden in 1885 werden er ongeveer 1000 stuks boeken, waaronder godsdienstige, natuurkundige en muziekboeken, te koop aangeboden. In 1892 werden zoon Jelle Alberts
Postmus en Jetsche Hiddes van der Wal de bewoners. Na het overlijden van dit echtpaar bleven de
ongetrouwde broers en zuster Albert, Hidde, Wietze en Wietske hier vanaf 1917 wonen. In de zestiger jaren kwamen timmerman Albert Fokkes de Vries en Wopkje Pieters Hoekstra hier wonen. Albert
was een zoon van Fokke Hendriks de Vries en Atje Jelles Postmus en een oom- en tantezegger van
de eerder genoemde ongetrouwde broers en zuster. Zoon Piet de Vries hield zich met het boerenbedrijf bezig.
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Rommelmarkt
De rommelmarktcommissie heeft besloten dat
de rommelmarkt op zaterdag 18 april niet door
zal gaan i.v.m. de coronavirus.
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nicolai verf

Brancheorganisatie

sinds 1930

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

Alles op
verfgebied!
Gealstrjitte 40
9289 HV Drogeham
tel. 0512-331233
www.nicolaiverf.nl
zat. na 12.00 gesloten

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

’n paar handige handen
Wim Koekoek
De sânnen 2
9289 HK Drogeham
Tel. 06-53928743
koekoekab@gmail.com

M. van der Bij

'52*,67(5,-3$5)80(5,(

VOEG-KLUSSENBEDRIJF
'(%8255(1'52*(+$07(/

YRRUDOXZSULQWHULQNW
YDQDOOHPHUNHQ
RRNLQHLJHQPHUN

Jan Gerkeswei 6, 9289 XL DROGEHAM
Telefoon: +31(0)512-331205
WWW.DEJONGHOUTWAREN.NL
WWW.SCHOPSTEEL.NL
WWW.HOUTBUIGEN.NL

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

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

Anna’s Kniphoekje
Knippen:
€ 12,Kinderknip:
€ 9,Permanent v.a.: € 35,en nog veel meer!

0628276418

Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk. Voor bedrijf en particulier
Walbrechta 1, 9289 JW Drogeham | 0512 33 10 25 | info@metselbedrijfmulder.nl

Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk
Voor bedrijf en particulier

Walbrechta 1, 9289 JW Drogeham
0512 33 10 25 | info@metselbedrijfmulder.nl

Jolanda Veenstra
M .061390428

Maandag:
Woensdag:
Donderdag:

13.00-18.00
09.00-12.00
13.00-18.00

Bosmastrjitte 11 Drogeham

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

Flyers - Folders - Briefpapier - Enveloppen
Naamkaartjes - Brochures - Schrijfblokjes
Familiedrukwerk - Kalenders - Catalogussen
Ontwerp - Printen - Boeken - Posters
Verspreiding - Reclameborden - Vlaggen
Spandoeken - Steigerframes - Banners
Gedempte Vaart 50, Surhuisterveen • T: 0512 - 841996
E: info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl • I: www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Fit & Sûn
Initiatieven van de werkgroep
Onderdeel van MEYD
(Mei Elkoar Yn Droegeham)

Wat doet de werkgroep Fit & Sûn?
De werkgroep Fit & Sûn is een onderdeel van MEYD (Mei Elkoar Yn Droegeham). De werkgroep Fit
& Sûn bestaat voor een groot deel uit inwoners van Drogeham, aangevuld met deskundigen vanuit
o.a. de Gemeente Achtkarspelen. Samen willen wij Drogehamsters aanzetten tot het maken van gezonde keuzes op het gebied van voeding en beweging. We willen mensen laten zien dat bewegen
en gezond eten niet moeilijk hoeft te zijn.
Een aantal initiatieven van de werkgroep komen jullie misschien nog wel bekend voor. Het beweegmaatje is een initiatief van de werkgroep, maar ook de gezonde kookworkshops zijn hier een onderdeel van. Een ieder in de groep heeft zijn/haar eigen taak. Zoals in het logo mooi weergegeven:
1.
2.
3.
4.

De appel, staat voor gezonde voeding.
Het bord met bestek, staat voor de kookworkshops.
De groep mensen met het hart, staan voor beweegmaatjes.
De jongen met bal, staat voor Fit@school.

Nieuw initiatief vanuit de werkgroep gezonde voeding
Vanaf komende maand zal je in Spar Drogeham iets nieuws aantreffen:
Elke maand een gezond recept met een bijpassende aanbieding.
In samenwerking met Spar Drogeham organiseert Fit & Sûn dit voor Drogeham.
Elke maand bieden we je een leuke receptenkaart aan, waarbij we zoveel mogelijk kiezen voor ingrediënten die gelden als “gezonder dan de standaard”.
We willen je graag een alternatief laten proeven voor bekende recepten én hele vernieuwende recepten.
Daarnaast probeert Spar Drogeham er elke maand een productenaanbieding bij te maken, waardoor
het niet alleen voor je lijf, maar ook voor je portemonnee een gezondere keuze is.
Bij alle recepten hebben we leuke weetjes en gezondheidstips geschreven. We zijn heel erg benieuwd wat jullie van dit initiatief vinden!
Eerste kookworkshop met buurtvereniging een succes!
Op 22 februari stond er voor de dames van een Droegehamster buurtvereniging een
uitje op de planning; een kookworkshop van Regina en Geartsje! Op het menu stonden
een aantal Italiaanse amuses: een soepje van paprika, een pasta bolognese met een
bolognesesaus op basis van verse tomatensaus, een pizza met dezelfde verse tomatensaus en als
toetje een tiramisu. Een heel programma dus! Omdat het aantal van 13 personen niet allemaal tegelijk achter het fornuis paste, werd de groep opgesplitst en was er voor de niet-kokende helft van
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• 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

telefoon
0512 - 36 05 71
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.

telefoon
0512 - 36 28 55

BIJKON.NL

Nijewei 99 - 101 | Harkema

Gespecialiseerd in prefab-wapening
en verwerking op de bouw
Vestigingen in Drachten,
Kootstertille en Schuilenburg

IJZERSTERK IN MAATWERK!
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

Ikkersreed 5
9289 KZ Dr
Tel: 0512-35
Info@Zandb

Ikkersreed 5
9289 KZ Drogeham

Schuifpuien – Kozijnen – Ramen
Deuren - Machinale houtbewerking

Tel: 0512-352435

Oastkern 25A, 9288 XJ Kootstertille
(T) 0512-331682 (E) info@hamstra-kozijnen.nl

Info@Zandbergwegenbouw.nl

Mail of bel voor vrijblijvende offerte!

de groep een quiz. Hieruit kwamen maar liefst drie winnaars die een reep Tony Chocolonely kregen.
Door het zeer uitgebreide menu liep de planning íetsje uit en werden de tanden om 20:30 in het
heerlijk geurende eten gezet. Gelukkig is trek de beste specerij en kon er maximaal genoten worden
van de zelfgemaakte, kraakverse gerechten.
Vervolg kookworkshops
In verband met COVID-19 is er nog geen datum gepland voor de eerstvolgende ‘koken zonder pakjes en zakjes’ workshop. Wij communiceren over een nieuwe datum zodra het weer verantwoord is
een workshop te geven.
Namens Fit & Sûn

Geartsje van Dijk – van der Meer en Regina Jorna

Plaatselijk belang Drogeham
Mededeling:
*Voor de Nationale Dodenherdenking en de viering van 75 jaar bevrijding wordt gezocht naar een vorm die “past bij de uitzonderlijke omstandigheden”, meldt Het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Plaatselijk Belang Drogeham zal u via de website (www.drogeham.com) en de facebooksite op de hoogte houden betreffende de jaarlijkse 4-mei herdenking in ons dorp.
*Zorg goed voor u/jezelf en let een beetje op elkaar!
Notulen van de jaarvergadering van Plaatselĳk Belang (PB) gehouden op 5 maart 2020 in de
Fakkel.
Aanwezig: 115 personen, inclusief afgevaardigden van Politieke Partijen: namens CDA: Jouke Spoelstra en Lydeke Zandbergen. CU: Eppie Hooghiemstra. PVV: Harrie en Jeffrey Graansma. GBA: Dineke Terpstra en Sierd Vegelin. FNP: Yde van Kammen. PvdA: Theun Nicolai en VVD: Freddy Hoekstra.
GGD: Willemijn Meijer. Rayonbeheerder gemeente: Rudi Venema en wijkagent Karel Henstra.
Met kennisgeving afwezig: Geart van der Velde (FNP).
1. Opening: de voorzitter Klaas Alma opent de vergadering en heet iedereen -in het bijzonder de
gasten- welkom. De presentaties die worden getoond, worden ook gepubliceerd op de website
(www.drogeham.com).
2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering (14-03-2019): 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.
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.
3. Notulen vorige jaarvergadering en gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zijn geen vragen,
de notulen worden goedgekeurd.
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Bruggeman Drogeham
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.

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

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
13:00 – 18:00

Je vindt het bij SPAR !
De Buorren 26
9289 HG Drogeham
spardrogeham@despar.info
0512-331250

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

 Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen
 0512 - 36 80 70  info@bouwbedrijf-vandijk.nl
 bouwbedrijf-vandijk.nl

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

APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION
EUROREPAR CAR SERVICE DAB - NOARDEREIN 7, DROGEHAM - T. 0512 331955 - WWW.DABDROGEHAM.NL

4. Jaarverslag 2019: *PB is blij met de opzet van de nieuwe Brinkpraat. Uit het dorp komen vele,
positieve reacties. Redactie bedankt!
*Hamsterhulp: na bezorging van een flyer is de Hamsterhulp in juni 2019 gestart. Direct kwamen
verschillende aanvragen binnen, o.a. voor ziekenhuisbezoek, tuinonderhoud, overig vervoer. De
aanvragen kunnen geregeld worden door de personen zelf, de thuiszorg, de huisartsenpraktijk of
familie/vrienden/bekenden. Mathilda Veenstra en Froukje van der Molen coördineren de aanvragen.
Bedankt dames voor de inzet! Hierbĳ tevens een oproep voor nog een coördinator voor de Hamsterhulp!
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Uitgifte dorpsvlag door Stichting Gondelvaart i.s.m. PB was een groot succes. Het is de bedoeling om te vlaggen bij alle dorpsevenementen.
Opdooi aan het wegdek van de Buorren is hersteld.
Koningsdag 2019: door het natte en koude weer is de jaarlijkse fietstocht niet doorgegaan. De
versnaperingen, aangeboden door de SPAR en d’Alde Boek zijn daarom genuttigd in de kantine
van VV Drogeham waar de overige activiteiten plaatsvonden. Deze waren goed georganiseerd
en de opkomst was redelijk.
Dodenherdenking 4 mei was ook dit jaar weer georganiseerd i.s.m. Nijboer Uitvaartzorg, korps
Augustinusga, malletband V.I.O.S. Kootstertille en de schooljeugd. Het was goed geregeld en er
waren 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.
Project aanpak zwerfafval loopt t/m 2022. De gemeente krijgt hiervoor een rijksvergoeding. De gemeente is tevreden hoe het in Drogeham verloopt, met dank aan de Hamstermieden en Daeldersplak!
Momenteel zijn er 5 AED’s: in flat ’t Slotstee (beheer PB), Daeldersplak, Chr. Geref. Kerk, Dierenartsenpraktijk en aan de Tsjerkebuorren (particulier bezit). De wens vanuit PB is dat alle AED’s voorzien worden met dezelfde cijfercode en dat er nog een AED komt bij de locatie gymlokaal/tennis/
Dorpskeamer. 1x per jaar wordt er vanuit PB een bijeenkomst voor de hulpverleners georganiseerd.
Per 1-1-2020 gelden nieuwe regels voor wildplakken en reclameborden om lantaarnpalen. Aangewezen lantaarnpalen zijn nr. 4672 aan de Sânnen en nr. 1499 aan de Tillewei.
De toegangsweg naar VDM wordt binnenkort geasfalteerd.
B&W heeft in december 2019 een dorpsbezoek gebracht aan Drogeham.
Er is gestart met de natuurinrichting en fiets-/wandelpad Hegebult/Droegehamstermieden.
Jaarlijks is er een overleg met de rayonbeheerder van de gemeente Rudi Venema. Als er klachten
zijn m.b.t. speeltuinen/afvalbakken/bestrating/besnoeiing etc. kan dit gemeld worden bij PB.
Deze meldingen worden dan door PB doorgestuurd naar Rudi Venema. Er vindt 4x per jaar een
inspectieronde plaats langs de speeltuinen.
Parkeerproblemen Bosmastrjitte: het is niet mogelijk om meer parkeerplaatsen te realiseren.
Eventueel kan nr. 36 een oprit naast de woning aanvragen.
Fietspad Harkema/Drogeham/Augustinusga: er wordt klein onderhoud verricht aan het fietspad
o.a. verwijderen boomwortels en het egaliseren van het asfalt. In september 2020 wordt het fietspad voorzien van ledverlichting.
De parkeervakken achter de bushalte aan de Buorren zijn bedoeld voor bezoekers aan de begraafplaats en de rouwwagen. De kunststof grasblokken worden vervangen door klinkers. Er
wordt ook een gedeelte bestraat waarop een fietsenrek geplaatst wordt voor de busreizigers.
De buitengebieden van Achtkarspelen zijn inmiddels voorzien van glasvezel.
Er is een afspraak gemaakt tussen de gemeente, het bestuur van de Gondelvaart en PB dat de
tenten pas vanaf 1 juli opgebouwd mogen worden. Dit i.v.m. de veiligheid en het beperken van
de overlast.
Intocht van de Sint vond dit jaar plaats op het terrein t.o. de brandweerkazerne.
Plaatsing van de kerstbomen m.b.v. vrijwilligers en Mark de Jong (René) had zijn kraan ter beschikking gesteld.
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Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Swarte Mar 3
Noardburgum

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

G. de Haan
inboedels & ontruimingen gevraagd
open op afspraak: 06 - 51550354

Nagelstudio Edileuza
Nailart
Voet-Hand verzorging

www.edileuza.nl
tel: 06 4677 8333

voor meer info: 06 - 51550354 G. de Haan

VV DROGEHAM
ůƟũĚsporƟef in uw ŵŝĚĚen!

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

•
•
•

Het carbidschieten was dit jaar weer een geslaagd evenement.
Haalbaarheidsstudie vervanging bruggen K’tille/Skûlenboarch: de vaarroutes voldoen niet meer
aan de normen. Er wordt onderzocht of de variant 1 aquaduct ter vervanging van 2 bruggen realiseerbaar is.
PB wil de vrijwilligers hartelijk bedanken voor het legen van de prullenbakken, het opruimen van
het glas bij de glasbak, het hijsen van de dorpsvlag en het opruimen van het zwerfafval: fam. S.
Veenstra (Rondweg: Sânkop en Boppepaad), fam. S. Hoekstra (Tillewei), fam. Boksma (Kromelle)
en fam. Smid (Boskloane), fam. Kootstra (Delte), Daeldersplak en Hamstermieden. Wieke Smid
bedankt voor het ophalen van de jaarlijkse contributie.

5. Financieelverslag 2019: het verslag is te lezen op de beamer, er waren geen vragen. De kascommissie (Neeltje van der Wal en Hinke Spoelstra) heeft het grondig nagekeken en in orde bevonden en
zijn handtekening onder het verslag gezet, met de complimenten voor de penningmeester! Bedankt
voor het controleren. In de nieuwe kascommissie nemen Hinke Spoelstra en Klaasje Veenstra plaats.
6. Bestuursverkiezing: oproep extra bestuurslid! Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur of via pbdrogeham@gmail.com
7. Rondvraag: *Bjarni Bruggeman: wat is de stand van zaken m.b.t. de realisatie van het fietspad Jan
Gerkeswei richting Augustinusga? Appie de Vries meldt dat dit lange termijn werk is i.v.m. problemen met de eigenaren van de landerijen.
8. Voorstellen nieuwe wĳkagent: sinds augustus 2019 is Karel Henstra de wijkagent van o.a. Drogeham. De dorpsbewoners zijn belangrijk voor de input. De oproep is dan ook om verdachte/opvallende situaties te melden door contact op te nemen met: 0900-8844. Bij spoed is 112 bereikbaar.
9. Voortgang MEYD: drie speerpunten voor 2020:
1. Ontmoeten: het plan is om het jeugdhonk te gebruiken als ontmoetingsplek voor kleinschalige
activiteiten (bijv. inloophuis, spelmiddag ouderen, kleine vergaderingen, kantine gymzaal/tennis)
en de Fakkel voor grotere activiteiten.
2. Fit & Sûn (=gezonde voeding en bewegen). Doelstelling is om een gezonde leefstijl te creëren
voor elke inwoner door ze te inspireren hoe leuk gezondheid kan zijn en te stimuleren om een
gezonde keuze te maken. Er is al 2x een succesvolle kookworkshop georganiseerd. Het project
“beweegmaatjes” is opgezet. Hierbij kan je met een beweegmaatje 3x 3 sporten proberen. Plannen voor 2020 zijn o.a. fit @ school challenge, duo-fiets, loopgroep, drinkwaterfontein, gezonde
maaltijdvoorziening. Doet u/jij mee? Fitensun@drogeham.com
3. Activiteiten: het team is in oprichting. 13 februari jl. is er een brainstormavond geweest met 15
dorpsbewoners. Concrete ideeën die aan bod zijn gekomen zijn o.a. een spijkerdorp in de zomer,
natuuractiviteiten voor de jeugd, kerstgala, spelmiddag klassieke spellen en spellen van tegenwoordig. De doelstelling van alle activiteiten zal zijn om elkaar te ontmoeten en contacten tussen
dorpsbewoners te stimuleren. Tips, ideeën, het aanmelden van vrijwilligers zijn welkom!
10. Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan de ijsbaanvereniging.
11. Vergadering van de ĳsbaanvereniging “De Eendracht”: Andries de Bruin leest het jaarverslag
van 2019 voor. Helaas is de ijsbaan niet open geweest. Er zijn meerdere werkzaamheden verricht.
Auke Spoelstra wordt vervangen door André van Butselaar.
12. Pauze: tijd voor koffie met gebak n.a.v. het 100-jarig bestaan van PB Drogeham.
13. Pubquiz: een leuke quiz waarin de kennis van de aanwezigen werd getest met vragen over Drogeham van vroeger en nu.
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St. Nicolaas Productions

“Als het om een traditioneel Sinterklaasfeest gaat”

Eigenaar - Dhr. A. de Jong
De Buorren 30
NL-9289 HG Drogeham (Fr.)

Foar kreas skilderwurk bûten- of binnendoar?,
belje der Oepke de Skilder foar!
Email: st.nicolaasproductions@hotmail.com
Web.: www.st-nicolaasproductions.nl

Pedicure

Trees Postma

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

0512-364601
06-50451705
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

Kapsalon - Beautysalon - Zonnestudio
WWW.KLASKE.NL
Klaske 4 Total Beauty
DROGEHAM
Tel. (0512) 331572

Dinsdag tot Vrijdag
Geopend van 09.00 tot 21.00 uur
en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

Belangrijke nummers
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, kraamzorg, voedingen 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 Wĳkverpleging 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 bereikbaar op telefoonnummer:

0512 - 332650

Dierenartsenpraktĳk 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)
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