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Colofon
Over Brinkpraat
Brinkpraat is de dorpskrant van Drogeham en verschijnt 10 keer per jaar.
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Van de redactie
Herfstkleuren
Op het moment van dit schrijven is het echt onstuimig herfstweer, na een lange periode van prachtig (na)
zomerweer. Maar laten de bomen prachtige herfstkleuren zien, dat is dan de andere kant!
Brinkpraat no. 8 wordt weer “drukklaar” gemaakt; dank aan de kopij-aanleveraars met het keurig op tijd 
aanbieden, zo kan het redactieteam hier mee aan de slag. Ondanks het rondwaren van het Covid-19 zijn 
er toch veel activiteiten die plaats vonden en nog vinden in Drogeham, dat getuigt van veel creativiteit. 
Sommige winteractiviteiten gaan weer van start en wordt u uitgenodigd hier eens een kijkje te gaan ne-
men. Alles met de inmiddels wel bekende voorwaarden en regels:
Het ijsbaanbestuur maakt een leuke geste bekend.
Het leefbaarheidsfonds stelt, mits u een vereniging of stichting vertegenwoordigd, u in de gelegenheid 
een aanvraag in te dienen voor een kleine bijdrage.
Een terugblik op de zeer geslaagde  feest-vierdaagse.

Iedereen is welkom op een inloopochtend ter ere van de opening Doarpskeamer.

U leest hierover in deze editie van Brinkpraat.

Wij als redactie wensen u veel leesplezier en danken u voor de lovende reacties die wij nog steeds mogen 
ontvangen op de vernieuwde dorpskrant!

Dorpsagenda

Vrijdag 9 oktober Klaverjassen 20.00 uur / kantine vv Drogeham
13 t/m 16 oktober Activiteiten herfstvakantie Spitkeet
Vrijdag 23 oktober Klaverjassen 20.00 uur / kantine vv Drogeham
Zaterdag 24 oktober Opening MEYD Dorpskeamer 15.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 31 oktober Buitenconcert DaCapo (reservedatum 7 november)
  tijd en locatie nog niet bekend

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

Geen Oliebollenactie jeugdwerk Faith
Jeugdwerk Faith heeft meerdere jaren een oliebollenactie gehouden rond de jaarwisseling. Met veel en-
thousiasme hebben we altijd met een groep vrijwilligers de oliebollen gebakken, en werden ze ook door 
vrijwilligers bij u bezorgd na uw bestelling.
Helaas zijn er dit jaar niet genoeg vrijwilligers om deze actie nog te organiseren, zowel bij het briefjes 
rondbrengen en ophalen, bij het bezorgen van, als ook bij het bakken van de oliebollen. Daarom zijn we 
genoodzaakt te stoppen met deze actie.
Langs deze weg willen we u hier van op de hoogte brengen, en willen we u bedanken voor de vele jaren 
dat u onze actie hebt gesteund.
Namens de Oliebollencommissie

Henk Oedzes
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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

Bericht van Sinterklaas!
Lieve inwoners en kinderen uit Drogeham! Op de allereerste plaats hoop ik dat het met u/jou goed gaat. 
Met mij gaat het gelukkig uitstekend! Al moet ik wel zeggen dat er een aantal dingen zijn die mij zorgen 
maken. Zoals jullie weten heerst er momenteel carona, een virus onder ons die zeer vervelende gevolgen 
kan hebben. In vele landen hebben ze ermee te maken ook hier in Spanje. 

Nederland is helaas ook getroffen en heb mij door deskundigen laten informeren. Zo heb ik met de or-
ganisatie uit Drogeham en het Plaatselijk Belang gesproken. Ik kan jullie vertellen dat ik dit jaar langs zal 
komen in Drogeham!! Maaaarr....... het zal anders gaan dan dat u/jullie gewend zijn. De organisatie van 
St. Nicolaas Productions uit Drogeham gaat met elkaar in overleg en gaat kijken in welke zetting zij een 
geweldig feest kunnen neerzetten voor mij en alle kinderen. 

Het zal geen grootse intocht zijn helaas, maar het leuke is wel dat we elkaar in elk geval op gepaste 
manier toch kunnen ontmoeten! Hoe het eruit komt te zien, weet ook ik nog niet maar daar krijgen jullie 
in deze prachtige nieuwe Brinkpraat de volgende keer meer over te horen van de organisatie. Mijn com-
plimenten voor het bestuur van de Brinkpraat voor de nieuwe versie van jullie dorpskrant. Fijn dat ik in 
deze nieuwe editie mijn brief aan u allen mag plaatsen!

Voor nu, blijf gezond en let een beetje op elkaar in deze tijd!

Met vriendelijke Spaanse groet,
Sinterklaas
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Kerkenpagina
GKV Drogeham
In verband met het coronavirus, zijn onze kerkdiensten voor een 
beperkt aantal eigen gemeenteleden toegankelijk. Voor een ie-
der ander zijn onze kerkdiensten via het Internet “kerkdienst ge-
mist” te volgen.
04-10 09.30 uur Ds J.J. Verweij - Leeuwarden
11-10 11.00 uur     Ds. A.C. van der Wekken - Dokkum 
  Bevestiging en intrede ds. J. Jongsma
18-10 09.30 uur Ds. J. Jongsma
 14.00 uur  Ds. A. Krijgsheld - Ureterp       
25-10 09.30 uur Ds. J.H. Tempelman - Drachten
 14.00 uur Ds. J. Jongsma
01-11 09.30 uur Kandidaat P. Zuidema - Tolbert
 14.30 uur ds. A. Krijgsheld - Ureterp

CGK Drogeham 
04-10 09.30 uur Ds. A. Aalderink - De Westreen
 14.00 uur  Ds. M.J. van Keulen
11-10 09.30 uur & 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen 
18-10 09.30 uur & 14.00 uur Ds. R. Kok - Sliedrecht
25-10 09.30 uur & 14.00 uur Ds M.J. van Keulen
01-11 09.30 uur & 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke. 
De diensten worden online live uitgezonden. 
U bent ook van harte welkom! 
Reserveren is gewenst: Kijk voor informatie op onze website: 
www.pkndrogeham.nl

04-10 10.00 uur Mw. G. Braam-Posthumus  -  Borculo
11-10 10.00 uur   Dhr. J. Smit – Startzondag
18-10 10.00 uur   Mw. I. Baron-Janssen  -  Veenhuizen
25-10 10.00 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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De pepermuntactie voor de NBG 
De pepermuntactie in Drogeham voor de kinderen in Moldavië heeft een heel mooi bedrag opgeleverd 
n.l 775.50 euro.Alle mensen die meegeholpen hebben om dit mooie bedrag bijeen te krijgen,ook gift-
gevers heel hartelijk bedankt,ook namens de NBG worden we heel hartelijk bedankt voor onze gift,wij 
hopen dat de kinderen in Moldavië ermee geholpen worden door ons bedrag.
Bedankt namens afd.Drogeham 

Bienke Storm.

Opbrengst Collecte Nierstichting
In Drogeham is tijdens de Nationale Collecteweek het mooie bedrag van 
€ 1.039,80 ingezameld. Met dit geld kan de Nierstichtingverder werken aan een toe-
komst met zo weinig mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. 
Alle gevers en alle collectanten die dit mooie bedrag hebben opgehaald hartelijk be-
dankt! Namens de Nierstichting, 

Elske van der Meer en Tsjikke Krol

Tegen kanker. Voor het leven
Ook nu zijn duizenden mensen op de been geweest voor het goede doel dat ons allemaal 
aangaat: het bestrijden van kanker, en een beter leven met én na de ziekte. En daar heeft u 
bij geholpen! In de eerste week van september liepen 18 collectanten door Drogeham, de 
collecte heeft in ons dorp het mooie bedrag opgebracht van € 1.355,00!

Heel  hartelijk bedankt namens KWF kankerbestrijding afdeling Drogeham,
Beitske van Dijk.

De Spitkeet
Herfstactiviteiten / Ferdivedaasjewike
In de herfstvakantie van 13 t/m 16 oktober (van 11:00 tot 16:00 
uur) worden er op het park allerlei activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd. Zo is er een Spitkeet Doe-boek gemaakt.
Een boek dat je meeneemt over het Spitkeet-terrein met allerlei 
verhalen, activiteiten, rebussen, woordzoekers, kleurplaten enz. 

Het boek is eigenlijk een grote speurtocht die je laat zien hoe mensen werkten en leefden tussen 1850 en 
1950 op de Groningse en Friese heide. Tijdens je bezoek aan ons openluchtmuseum, neem je het boek 
mee over het park. Het boek vertelt jou door middel van allerlei verhalen, en leuke activiteiten meer over 
ons park. Ben je op een gegeven moment uitgekeken op ons park. Dan neem je het boek mee naar huis 
en kun je daar op je gemak alles nog eens doorlezen, de laatste puzzels en kleurplaten enz. afmaken.

Het “ Spitkeet doe-boek “ zal tijdens de herfstvakantie worden geïntroduceerd. Het programma 
zal deze week zo worden vormgegeven dat de RIVM regels m.b.t het coronavirus zullen worden 
gewaarborgd. Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit zullen we tijdens de herfstvakantie 
gaan werken met tijdsloten. Zo kan de bezoekersstroom in het museum en op het Spitkeet terrein 
optimaal worden gespreid. 

Nieuws uit de kerken - GKV Drogeham
Het zal u niet ontgaan zijn, dat de pastorie aan de Tillewei na weken klussen weer nieuwe bewoners heeft.  
Het zijn Jan en Jellie Jongsma; onze nieuwe predikant en zijn vrouw. We zijn blij dat ze in ons midden 
zijn komen wonen en misschien heeft u zelfs al kennis met hen gemaakt- dat stellen ze zeker op prijs! We 
hopen dat ze zich hier in het dorp snel thuis zullen voelen, en aangezien hun wieg al in de Wâlden stond, 
verwachten we dat dit zeker zal lukken!



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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O p zondag 11 oktober wordt dominee Jongsma aan onze gemeente, in samenwerking met de GKV van 
Twijzel, verbonden. U kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
Omdat vanwege de coronamaatregelen niet iedereen in de diensten kan komen, hebben we op zondag-
middag 20 september in de buitenlucht alvast een welkomstbijeenkomst gehouden. Misschien heeft u de 
koperblazers wel door Drogeham horen schallen; zij hebben ons begeleid met het zingen van een aantal 
liederen. Daarna was er tijd voor ontmoeting. Met de stralende zon erbij was het een fi jne middag!
In de volgende Brinkpraat stelt de familie Jongsma zich zelf aan u voor.

Klaverjassen
Het klaverjas seizoen staat weer voor de deur, rekening houdend met de corona regels 
willen we op onderstaande data weer kaarten. De kaart avonden zijn in de voetbalkantine 
maar gezien de drukke bezetting van de kantine zal er misschien soms  moeten worden 
uitgeweken naar de Fakkel. Per avond wordt er gespeeld om vleesprijzen. De inleg be-
draagt 5 euro. Iedereen is van harte welkom om één of meerdere keren mee te spelen. U 
bent tot niets verplicht en u hoeft ook geen lid of sponsor te zijn van vv Drogeham. Wanneer u van de 13 
kaartavonden er minimaal 10 heeft mee gespeeld, speelt u automatisch mee in de competitie. Aan het 
eind van de competitie ontvangen de drie beste spelers een geldprijs. 
Kom gerust een keer langs, het gaat om de gezelligheid,  en er wordt niet op leven en dood gespeeld.
De kaart avonden beginnen om 20.00 uur op onderstaande data:
9 en 23 Oktober
6 en 20 November
4 en 18 December
15 en 29 Januari
12 en 26 Februari
12 en 26 Maart
9 en 24 April
24 April is laatste kaartavond met prijsuitreiking, deze telt niet mee voor de competitie.
De kaartcommissie

Henk Storm, Hillie Zijlstra, Peter Kronemeijer

Brassband ‘Da Capo’
Ondanks de corona crisis zitten wij niet stil. Sinds 2 juni mogen wij met voorwaarden weer repeteren. 
Waarschijnlijk heeft u als één van de vele even om het hoekje gekeken toen wij van start gingen bij het 
voetbalterrein. Voor de zomervakantie hebben we buiten een optreden gegeven voor het slotstee. Een 
muzikale groet voor onze dorpsgenoten. Na dit optreden hebben we ook afscheid genomen nemen van 
Romke Hoeksma. Hij heeft zich 40 jaar ingezet voor de brassband. Hiervoor willen wij Romke bedanken. 

Na de zomervakantie hebben wij het prachtige aanbod van De Jong’s Houtwarenfabriek gekregen om bij 
in de fabriek te mogen repeteren. Wij willen familie de Jong bedanken voor deze mogelijkheid. Dankzij 
dit aanbod kunnen wij door blijven repeteren geheel volgens de maatregelen. Dit heeft inmiddels geleid 
tot het idee zolang het weer en de huidige regels het toelaten om op 30 oktober een buitenconcert te 
geven. Mocht het regenen dan wordt het buitenconcert verplaatst naar 7 november. Tijdstip en plaats zal 
ter zijner tijd bekend gemaakt worden.

Daarnaast start vanaf 5 okt. t/m 25 okt. de Rabo clubsupport actie weer. Hierbij kunnen alle Rabobank 
leden een stem uitbrengen aan verschillende verenigingen waarmee geld te verdienen is. Het stemmen 
gaat dit jaar via de Rabobankkieren app. Wij zouden het op prijs stellen dat u net als vorig jaar weer op 
ons stemt. Hiermee kunnen wij investeren in degelijke instrumenten voor onze jeugdleden. Aan een goed 
instrument wordt namelijk meer plezier beleefd. Hiermee willen we de motivatie voor onze jongste leden 
graag hoog houden. Een muzikale groet,

Brassband DaCapo
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IJsbaanvereniging ‘’de eendracht’’
Beste leden,
We leven momenteel in een gekke tijd, dat beseffen wij als bestuur van ijsbaanvereniging ‘’de eendracht’’ 
maar al te goed. We hebben daarom de keuze gemaakt om voor het seizoen 2020/2021 geen cotribu-
tie op te halen bij onze leden. Mocht de ijsbaan dit jaar open gaan, dan kunnen onze leden kosteloos 
gebruik hiervan maken. Van de niet leden zullen wij wel entree vragen indien zij gebruik maken van de 
ijsbaan. We hopen op een mooie winter met een dikke laag ijs, hopelijk ‘’giet it oan!’’.
Met vriendelijke groeten, 

IJsbaanvereniging ‘’de eendracht’’

Plaatselijk Belang Drogeham
Aan alle verenigingen & stichtingen in Drogeham
Enkele jaren terug heeft de Gemeente het Leefbaarheidsfonds ingesteld. Iedere 
vereniging van Plaatselijk Belang ontvangt uit dit fonds elk jaar een behoorli-
jke bijdrage, die bedoeld is om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen. 
De Gemeente verwijst mede door de oprichting van dit fonds, de aanvragen om 
kleine bijdragen aan verenigingen, door naar de vereniging van Plaatselijk Belang. 

Om een bijdrage uit dit fonds te ontvangen vra-
gen wij u het volgende te doen: * schriftelijk of per 
mail een verzoek indienen vóór 1 november 2020.
* dit verzoek moet bestaan uit:
 – een overzicht van de activiteiten
 – een goede onderbouwing

Het is aan het bestuur van Plaatselijk Belang om 
eventuele bijdragen toe te wijzen. 
De vereniging van Plaatselijk Belang wil graag dat 
Drogeham een levendig dorp blijft, dat plaatseli-
jk, regionaal en zelfs landelijk bekendheid geniet. 
Ontwikkelingen als recreatie, woningbouw en de 
nieuwe planvisie voor het dorp zijn ook zaken die 

aandacht en geld kosten. Dus niet alle gelden van 
het leefbaarheidsfonds kunnen worden besteed 
aan de verenigingen/stichtingen.
Kort samengevat:
* aanvraag moet binnen zijn vóór 1 november 

2020
* schriftelijk verzoek inleveren bij het secretar-

iaat: Bindert Japiksstrjitte 34 of per mail: 
pbdrogeham@gmail.com

GÉÉN AANVRAAG, GÉÉN BĲ DRAGE!!
Met vriendelijke groet,

het bestuur van Plaatselijk Belang.

Schoenendoosactie
Beste dorpsgenoten,
Een klein gebaar. Juist in deze tijd zien en ervaren we van dichtbij hoe waardevol een helpende hand kan 
zijn. Een boodschap voor je buurman of buurvrouw op leeftijd; of een kaartje voor eenzame mensen. We 
zien nu dat een kleine handreiking onbetaalbaar is. Dit is wat we met elkaar, vóór elkaar kunnen betekenen.
Deze tijd leert ons ook dat wij het in ons land goed hebben. Wij kunnen helpen, wij kunnen delen.
Dat is op andere plekken in de wereld helemaal niet zo vanzelfsprekend. Tal van kinderen hebben onze hulp 

nodig. Met deze schoenendoosactie willen we de 
kinderen laten weten dat wij ze ook nu niet vergeten 
zijn. Wat jij geeft heeft meer waarde dan je voor 
mogelijk houdt; dus doe mee, hun blijdschap is 
onbetaalbaar! Wanneer jezelf niet in staat bent om 
een schoenendoos te maken kunnen wij jou daarbij 
helpen wanneer jij: 
- Spulletjes voor de schoenendoos inlevert bij de Spar
• een envelop met inhoud inlevert bij 

Janneke Hoeksma Lytsewei 34
Hiervan kunnen wij dan schoenendozen vullen.

Vanaf 30 oktober zĳ n er folders verkrĳ gbaar bĳ : 
- Rozenkwekerij & bloemenwinkel Hartholt
- Spar

Inleveren kan t/m vrĳ dag 20 november bĳ :
- Spar tot uiterlijk 12.00 uur

Voor vragen, etc:
- Lisan Koekoek  06-57211103
- Janneke Hoeksma  06-20773803



 
*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

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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Mei Elkoar Yn Droegeham

Terugblik op een geslaagde Feestvierdaagse! 
We hebben het met z’n allen (MEYD, Gondelvaart op Wielen en Plaatslijk Belang) maar even gedaan! Een 
coronaproof feestweek organiseren van 16 t/m 19 september. De dagen waar we anders een Gondelvaart 
Op Wielen hadden gehad. Alhoewel het op deze manier wel een beetje wennen was voor een ieder, 
hebben we er toch een super geslaagde week van weten te maken. Iedereen bedankt voor het meedoen! 
Hierbij een korte terugblik van alle activiteiten. 

Woensdag 16 september – inleveren kleurplaat
In totaal hebben wij 22 prachtige kleurplaten ont-
vangen die nog te bewonderen zijn bij De Do-
arpskeamer (op de ramen bij de voordeur). Van 
alle ingezonden creaties zijn de winnaars:
Leeftijdscategorie 2 jaar: Wiebe Willem Hamstra
Leeftijdscategorie 3 jaar: Lycke Kootstra
Leeftijdscategorie 4/5 jaar: Danique Coenraadts
Leeftijdscategorie 6 jaar: Meike Nutma
Leeftijdscategorie 8/10 jaar: Elianne Hamstra
Alle winnaars van harte gefeliciteerd! 

Donderdag 17 september – Fietstocht met 
verrassing
Op donderdag 17 september startten 22 fi etsfa-
naten met de fi etstocht. Aan het weer kon het 
in ieder geval niet liggen: een heerlijk zonnetje 
begeleidde de fi etsers tijdens deze tocht van on-
geveer 30 kilometer door onder andere Droge-
ham, Twijzel en Buitenpost. Tijdens de fi etstocht 
konden de deelnemers bij het Paviljoen MEM 
in Buitenpost genieten van een kopje koffi e en 
een gebakje. Naast de prachtige fi etsroute was 
er voor de enthousiastelingen een heuse prijs 
te winnen. Aan de start van de tocht kregen alle 
deelnemers een vragenlijst mee, die zij konden 
beantwoorden aan de hand van de omgeving. 
De reacties over de fi etstocht waren positief : zo 
fi etsten de 22 deelnemers over enkele bekende 
en  onbekende wegen en viel het Paviljoen MEM 
in Buitenpost goed in de smaak. De Hanijdro bon 
werd gewonnen door de heer R. de Vries. Al met 
al een geslaagde fi etstocht op een prachtige na-
zomer middag. 

Vrĳ dag 18 september – FIFA toernooi 
De gamers in Drogeham hebben zich vrijdag uit-
geleefd tijdens een echt FIFA-toernooi in De Fak-
kel. FIFA is een op voetbal gebaseerd computer-
spel die je tegen anderen kunt spelen. ‘s Middags 

was het eerst de jeugd die online de voetbalstri-
jd met elkaar aanging. En ‘s avonds waren de 
18-plussers aan de beurt. In beide groepen werd 
fl ink strijd geleverd en zijn heel wat spannende 
voetbalpotjes gespeeld.
De uiteindelijke winnaars bij de jeugd zijn ge-
worden:
Werner de Haan
Stefan Bloem
Sven Land

Bij de 18-plussers zijn de prijzen als volgt verdeeld:
Jurjen Visser
Allard Vissia
Tjerk Hooghiemstra

Met in totaal bijna 40 enthousiaste deelnemers 
was het FIFA-toernooi een geslaagde activiteit.

Vrĳ dag 18 september – Toet Toet Bingo 
In de auto bingo spelen, dat is eens wat anders. 
Waar je normaal bingo moet roepen bij een volle 
rij of kaart, was het nu toeteren en alarmlichten 
aan. Zo’n 160 deelnemers in 42 auto’s mochten 
we vrijdagavond verwelkomen op het parkeer-
terrein van VDM. Het enthousiasme was goed te 
horen, het toeteren begon al bij aankomst. Met 
Trienes als oproeper hielden we het tempo er 
goed in. De winnaars hebben mooie prijzen in 
de wacht kunnen slepen, zoals een ontbijt voor 
2, een autowaspakket of een lekker borrelpakket. 
Een aantal keer moest de dobbelsteen van pas 
komen, wegens dubbele bingo. Kortom een zeer 
geslaagde avond. Iedereen bedankt voor het 
meedoen!

Zaterdag 19 september – Foto puzzeltocht 
Ra ra… Waar staat dit? Zaterdagmiddag 19 sep-
tember deden in totaal 16 teams mee aan de foto 
puzzeltocht. Zo’n 50 deelnemers  gingen de strijd 
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met elkaar aan om van zoveel mogelijk detailfo-
to’s de locatie te bepalen binnen Drogeham. Di-
verse teams hebben alle locaties gevonden en op 
basis van de eindtijd zijn de winnaars geworden:

1e p rijs Hanijdrobon t.w.v. 20,-  Team Nutma
2e prijs Hanijdrobon t.w.v. 15,-  Team Hamati
3e prijs Hanijdrobon t.w.v. 10,-  Team Koot & Kids

Gefeliciteerd met jullie prijs! De prijzen zijn inmid-
dels aan de prijswinnaars uitgereikt.

Zaterdag 19 september – Drive-In Quiz met 
Livemuziek 
Zaterdagavond was het tijd voor een Drive in 
Quiz met live muziek van Peter van Dekken. 
Rond 19:30 uur kwamen de eerste auto’s al aan 
rijden. Ook deze avond waren de 22 auto’s ge-
zellig aangekleed. Er waren zelfs deelnemers 
met een camper aanwezig, waardoor er ook nog 
ruimte was om een dansje te doen. In de auto’s 
waren allemaal lekkernijen te vinden, van zakken 
chips tot hele schalen vol lekkere hapjes. Daar-
naast kreeg iedere groep deelnemers ook een 
schaal met warme borrelhapjes geserveerd. In 
totaal kregen de deelnemende teams 60 vragen 
voorgeschoteld die zij in een rap tempo konden 
beantwoorden. De muziekale begeleiding van 
Peter van Dekken maakte dit feest compleet: 
naarmate de avond vorderde gingen er steeds 
meer handjes in de lucht. 

De winnaars van de Quiz:
1e prijs Team de 4 Musketiers 
2e prijs Team de 3 J’s
3e prijs Team de Doodles/ Your Self Bepils

Opening Doarpskeamer
Op zaterdag 24 ok-
tober is het zover! 
De Doarpskeamer 
opent offi cieel haar 
deuren. Bent u ook 
zo benieuwd hoe 

de geheel vernieuwde ‘hûskeamer’ eruit ziet? En 
wat de mogelijkheden straks zijn? 
In verband met de coronamaatregelen kunnen 
we de opening niet zo groots aanpakken zoals we 
het in gedachten hadden. Maar zoals jullie weten, 
denken wij vanuit de MEYD altijd in oplossingen. 
Vandaar een speciale coronaproof actie..
Om jullie toch onze prachtige Doarpskeamer te 
laten zien gaan we een aantal inloopochtenden 
organiseren. Jullie zijn van harte welkom op din-
sdagochtend en donderdagochtend van 9.30 – 

11.30 uur (vanaf 24 oktober). Vanwege de opening 
hebben we van 24 t/m 15 november een speciale 
actie: tijdens de inloopochtenden krijgt u gratis 
koffi e, cake en een kijkje in de Doarpskeamer.  

Inloopochtenden vanaf 24 oktober:
Dinsdagochtend van 9.30 - 11.30 uur
Donderdagochtend van 9.30 - 11.30 uur
Vanaf 15 november betaalt u 1,50 voor 2 bakjes 
koffi e en een plakje cake.  

Tot ziens in De Doarpskeamer, je bent van harte 
welkom!

Workshop droogbloemen krans maken 
De herfst is weer in aan-
tocht, het seizoen voor 
warme kleuren en je huis 
weer gezellig maken met 
warme tinten. Tijd voor 
een leuke herfst DIY! Op 
woensdag 18 november 
en donderdag 19 novem-
ber organiseert MEYD 

een workshop ‘droogbloemen krans’ maken. Een 
mooie herfstkrans om je huis mee op te fl euren! 
Ben jij een creatieveling of lijkt het je gewoon leuk 
om mee te doen aan deze workshop? Opgeven 
kan tot en met maandag 9 november via meyd@
drogeham.com . Geef bij opgave door: je naam, 
mailadres, telefoonnummer en de datum waarop 
je mee wilt doen. 

Datum:  woensdag 18 november en 
 donderdag 19 november.
Tijd:  Voor beide avonden is de 
 aanvangstijd 19.30 uur. 
Kosten:  15,00 per persoon, inclusief 
 koffi e/thee en wat lekkers. 
Locatie:  De Doarpskeamer. 
Tijdsduur:  1,5 -2 uur. 

Let op! Wegens de coronamaatregelen hebben 
we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Mocht er heel veel animo zijn, dan kunnen we de 
workshop mogelijk vaker laten plaatsvinden. Hi-
erover krijgt u vroegtijdig bericht.

MEYD-prĳ swoordpuzzel september
De oplossing van de prijswoordpuzzel in septem-
ber was ‘palingroker’.
Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuz-
zel hebben we de volgende winnaar getrokken:
Mw. J. de Graaf Zijlstra. Gefeliciteerd met de prijs!



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 .0613904284

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 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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MEYD Prĳ swoordzoeker
Onder de goede inzendingen van deze woordzoeker verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Streep onderstaande woorden weg in de woordzoeker: van links naar 
rechts, rechts naar links, horizontaal, verticaal of diagonaal. De overgebleven letters vormen samen 1 zin. 
De oplossing heeft te maken met een feestelijke gelegenheid in Drogeham.
U kunt uw oplossing mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer of uw
gegevens hieronder invullen, pagina uitknippen en inleveren bij MEYD, Delte 20. Bij de ingang hangt 
sinds kort een brievenbus. De prijswinnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en bekend gemaakt 
op onze website en in de volgende editie van Brinkpraat. Veel succes!
Uiterste inleverdatum is woensdag 21 oktober a.s.

BEDRIJF  FEEST  KIND  SAMEN
BRUG  FIETSEN  LEYEN  SANKOP
DELTE  GENIETEN  MEYD  SANNEN
DOARPSKEAMER  GONDEL  NAJAAR  TILLEWEI
DORP  HOUT  PAARD
DROGEHAM  IJSBAAN  PLEZIER

D E G U R B D E L T E R 

H O U T N T S E E F E D 

O N E S T E I F A M R P 

I F A S S K T E A A M P 

E J E A R P L E Z I E R 

W I N M B G K P I G A O 

E R E E A S O P D N T D 

L D N N P K J N A N E O 

L E N R N P E I D A I G 

I B A A L E Y E N E R K 

T O S N N A J A A R L D 

D D Y E M A H E G O R D 

 

Oplossing:  

 

Naam:  ………………………………………………………………………  Tel.nr.  ……………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………………………… 

                         



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



nr. 8    •    Oktober 2020
16

Geschiedenis van Drogeham

Boerderĳ en (21)
In de vorige stukjes waren twee huisnummers doorelkaar gehaald. Klaas Jan Mooning woont op nummer 
2 en familie Van der Wal op nummer 1. In dit stukje aandacht voor de volgende twee boerderijen.

Boerderĳ  Hamsterpein 4
Al voor 1800 woonden er Wijma’s op deze boerderij die onder nummer 8 in het stemkohier vermeld stond. 
Rond 1810 woonden hier Jan Hillebrands Wijma en Antje Wybrens de Jong. De boerderij was toen een 
kop-rompboerderij met de kop naar het zuiden gericht. Omstreeks 1850 kwamen zoon Wybren Jans Wijma 
en Ybeltje Jacobs van der Veen hier wonen. In 1888 kwam Wybren Jans te overlijden en werd er boelgoed 
gehouden. Er waren toen onder andere 7 kalve en melke koeien, 1 vare koe, 2 guste rieren, 4 hokkelingen, 
1 paard, 1 schaap en 2 drachtige varkens. Van 1888 tot 1905 werd de boerderij verhuurd. Waarschijnlijk 
is in 1905 een nieuwe boerderij gebouwd, een stelpboerderij met het voorhuis naar het noorden gericht.

In 1906 kwam Hinke Taekes Wouda, de weduwe van Jacob Wybrens Wijma en schoondochter van Wy-
bren Jans Wijma, op de nieuwe boerderij wonen. Zij woonde voorheen in de herberg De Vergulde Wagen 
in het centrum van Drogeham. In 1919 werd de boerderij overgenomen door zoon Jelle Jacobs Wijma 
en Grietje Egberts Renkema. Twintig jaar later, in 1939, werd de boerderij verhuurd aan Pier Pieters Fed-
dema en Anna Hendericus Hoeksema. Van 1947 tot 1976 woonden Wilhelmina Jelles Wijma, dochter 
van Jelle Jacobs Wijma, en Johannes Renzes Smid op de boerderij. Daarna hebben er achtereenvolgens 
gewoond: Eize Alma en Boukje Smid, Marten Wytzes Postmus en Henk Haitzes Piso en Aaltje Wopkes 
Postmus. Tegenwoordig wonen hier Willem Bijlsma en Wiesje Broersma.

Boerderĳ  Hamsterpein 6
Deze boerderij stond onder nummer 9 in het stemkohier. Lange tijd heeft hier echter een arbeidershuis 
gestaan, de boerderij was al voor 1800 afgebroken. Rond 1880 is er een nieuwe kop-rompboerderij geb-
ouwd door Petrus Johannes Tjeerdsma en Adriaantje Pieters van der Berg. Adriaantje was een dochter 
van Pieter Durks van der Berg en Klaske Klazes Wijngaarden van de Hamsterpein 2. Omstreeks 1990 
kwam Klaaske Pieters Luimstra hier wonen. Klaaske was een dochter van Pieter Simons Luimstra en Aukje 
Pieters van der Berg van de Hamsterpein 8 en een oom- en tantezegger van de vorige bewoners. Zij was 
weduwe van Jakob Petrus Mulder. In 1892 trouwde zij opnieuw en wel met Taeke Sakes Wagenaar. Waar-
schijnlijk is rond 1905 de kop van de boerderij vervangen door een dwarsgeplaatst voorhuis. 

Rond 1920 werd de boerderij overgenomen door een broer van Klaaske Pieters, namelijk Pieter Pieters 
Luimstra die getrouwd was met Antje Elzes Postma. Omstreeks 1950 kwam de boerderij in bezit van zoon 
Elze Pieters Luimstra en Trientje Alberts van der Molen. In 1969 werd de boerderij in de krant als volgt 
te koop aangeboden: ‘De nette, in prima staat verkerende boerenbehuizinge met bijschuur, 2 stenen 
schuren, kippenhok, stookhut en wagenhok. In de gebouwen is stalling voor 35 koeien, 7 kalveren en ge-
legenheid tot het houden van varkens’. Het boerenbedrijf werd opgeheven. De boerderij werd gekocht 
door Catrinus Veenstra en Hinke Alma die er een varkensmesterij begonnen. Daarna heeft Klaas Douma 
er een autoboerderij gehad. Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn Simon Hoeksma en Grietje 
Groenland de eigenaren. 

Simon Hoeksma (s.hoeksma@hetnet.nl)



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.

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Fûgelwacht
Het winterkoninkje
Het winterkoninkje is ondanks de naam niet bestand tegen koude winters. Het winterkoninkje is een kleine 
vogel, ook wel klein duimpje genoemd.  Het hipt meestal op de grond tussen wortels en kreupelhout, waar 
al scharrelend het eten wordt gevonden. De staart staat vaak rechtop, maar het winterkoninkje wil ook graag 
een goede sier maken met een waaierstaart.  Het vliegt maar korte stukjes, vaak zingend en dansend, snel 
naar een andere plek. Langs boomstammen klimt het vaak een eindje omhoog. Het winterkoninkje heeft 
een voorkeur voor de waterkant. Het eten bestaat uit insecten en spinnen. In een oude sage (al bij Plinius 
en Aristoteles) wordt vermeld dat het winterkoninkje bij een vliegwedstrijd tussen vogels, zich tussen de 
veren van de Adelaar verstopte. Op die manier vloog het hoger dan de Adelaar en werd toen koning.  

Uiterlĳ k
De bovendelen zijn bruin met soms wat donkerder en lichtere dwarsstrepen, die min of meer geblokt zijn. 
Het heeft een lichte wenkbrauwstreep. De pootjes zijn lichtbruin. Het snaveltje is spits en fi jn.

Nest en eieren
Het mannetje maakt meerdere kogelvormige nesten met een zij-ingang. Het liefst in de wortels van om-
gevallen bomen, in een nis van de muur of in klimplanten.  Het mannetje maakt wel nesten voor een aan-
tal vrouwtjes. Het nest wordt gemaakt van bladeren, mos, gras, worteltjes en wordt gevuld met veertjes 
en wol. Er worden 4-6 eieren gelegd. Wit met roestrode of bruine vlekjes. Het vrouwtje broedt alleen en 
het mannetje voert maar zelden. Na ruim 2 weken komen de eieren uit. De jongen blijven dan nog een 
paar weken in het nest. Het vrouwtje voert eerst alleen, maar later ook het mannetje. Er zijn meestal twee 
legsels

Geluid
Het winterkoninkje heeft een luide zang met een geluid als terr. trrt. Ook wel genoemd als een couplet 
met lage rollers. Dr. Jac. P. Thijsse omschrijft het als een mooi liedje bestaande uit 4 stukken, namelijk een 
slag, een ratel, een draai en weer een slag: (tè, tè, tè, tè, tè, tè, terreterretè, tierelierelier tè, tè, tè, tè, tè). 

Wouter Boonst ra
Literatuur: 
– Het vogelboekje van Dr. Jac. Thijsse
– De complete vogelgids van Michael Lohmann
– Vogels in de nesten van Michael Lohmann
– Mijn tuin een paradijs voor Vogels van 

Michael Lohmann

Stichting Gondelvaart op wielen Drogeham
Zoals jullie in deze brinkpraat hebben kunnen lezen was de feestvier-
daagse een succes. Wat fi jn dat we dit in samenwerking met MEYD 
en Plaatselijk Belang dit konden organiseren. Tegelijkertijd hebben 
wij de gondelvaart enorm gemist. Wij hopen dat we het volgend 
jaar weer mogen organiseren, in november zullen wij de blokhoof-

den uitnodigen om de voorbereidingen voor volgend jaar op te starten.
Aangezien er geen kinderactivite it was hadden wij gehoopt om de kindergondelvaart te kunnen organ-
iseren in oktober. Maar gezien de ontwikkelingen, waarbij de besmettingen weer oplopen, vinden wij het 
onverantwoord om dit te organiseren. Er komt toch publiek op af en dat moeten we niet willen in deze 
tijd. Ook dit vinden wij enorm jammer want wij weten hoe leuk de kinderen dit vinden.
Het is een gek en apart jaar, laten we hopen dat volgend jaar weer iets terug mogen naar normaal.
Voor nu, blijf gezond en tot gauw.

Bestuur Gondelvaart op wielen.



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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Oude Foto’s 
Foto’s revue ‘DROEGEHAM 1000 JIER’ september1980

Drogeham is omstreeks het jaar 1200 ontstaan. Dat is nu ongeveer 800 jaar geleden. September 1980 
is echter al het duizendjarig bestaan van Drogeham gevierd. Dit was dus eigenlijk 200 jaar te vroeg. Ti-
jdens deze feestviering werd op 25 en 26 september 1980 in de loods van familie Van der Meer aan de 
Lytse Wei 28 door inwoners van het dorp een historische revue opgevoerd. Het eerste deel hiervan is 
geschreven door meester Jan Dotinga. Het gaat over bijzondere gebeurtenissen uit de geschiedenis van 
Drogeham. Onder andere het werk van evangelieprediker Liudger. (Het ’Liudger College’ in Drachten 
is naar deze zendeling genoemd.) De spelers van dit gedeelte waren: Aan de Haan, Ymkje de Haan-
Annema, Jan van der Zwaag, Geert van der Velde en Tetsje van der Velde-Pool. Van de revue, die veertig 
jaar geleden werd opgevoerd, zijn de volgende foto’s bewaard gebleven:

Van links naar rechts:
1. Geert van der Velde: Eala, de zoon van Jouka. Hij is harpspeler. 2. Jan van der Zwaag: Boada, de 
broer van Eala. Hij is jager. 3. Ymkje de Haan-Annema: Jouka, (bij het spinnewiel). Zij is de moeder van 
Eala en Boada. 

Van links naar rechts: 
1. Aan de Haan: Telle. Hij is de broer van Jouka, oom van Eala en Boada en vader van het blinde meisje 
Liaf. 2. Tetsje van der Velde-Pool: Liaf. Zij is de blinde dochter van Telle. 3. Geert van der Velde: Eala
de harpspeler. 4. Ymkje de Haan-Annema: Jouka. Zij is de zuster van Telle en de moeder van de broers 
Eala en Boada.

In een krantenverslag van 26 september 1980 staat: ”De revue ‘Droegeham 1000 jier’ wie in boppeslach”.

Klaas de Jong, Lytse Wei 26



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 num-
mer: 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 Karel Henstra 
Karel Henstra, 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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