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Van de redactie
Vooruitzien
Samen met alle dorpskrant lezers sluiten wij met Brinkpraat nummer 10 het eerste jaar af.
Het was even wennen 10 keer uitkomen in 1 jaar, zowel voor de kopij aanlevering maar zeker ook voor
het redactieteam. En niet te vergeten de bezorgers, geweldig zo’n inzet is er van alle kanten. Tegen het
einde van het kalenderjaar wordt hier iets meegedaan (verrassing).
Intussen is er veel werk aan de winkel met het opnieuw opmaken van het advertentiebestand in samenwerking met Drukkerij Mulder. Naast een hele rij nieuwe deelnemers zijn er een paar die niet terugkeren.
Tot zover een kijkje in de keuken van het redactieteam.
Veel kopij (waarvoor hartelijk dank) was er te verwerken en dus moest er hier en daar wat ingekort worden. Dit gaat altijd in goed overleg. De inhoud is heel divers. Wel moet gewezen worden op de data van
de dorpsagenda. Deze zijn wel onder voorbehoud.
Verder staat de Brinkpraat veelal in het teken van de december maand met alle gebruiken/festiviteiten
en zo meer.
Veel leesplezier en het gezellig maken in uw eigen omgeving (1,5 meter).
Het Redactieteam.

Dorpsagenda
4 december
18 december

- Klaverjassen – 20.00 uur / kantine VV Drogeham
- Klaverjassen – 20.00 uur / kantine VV Drogeham

1e Kerstdag

- Wakker blazen en zingen – 05.45 uur Pro Rege

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

Voorlezen in de seniorenflat
Om in deze tijd wat afleiding te bezorgen ben ik iets meer dan een half jaar geleden in de seniorenflat aan
de Slotstrjitte begonnen met voorlezen. Mede door het enthousiasme van de bewoners over de Drentse
verhalen van Garriet-jan en Annegien is het idee ontstaan om eens per week voor te lezen voor de kerktelefoon. De verhalen spelen zich af zo rond de 50/60jaren en duren zo’n 15 tot 20 minuten. Het zijn vooral
zeer humoristische verhalen waardoor er even een stukje ontspanning en vrolijkheid binnenkomt. Hebt u/
jij zin om mee te luisteren dan kan dit iedere dinsdagmiddag om 15.30 uur via https://kerkdienstgemist.
nl/stations/76. Het is voor jong en oud!
Mocht u graag mee willen luisteren maar hebt u problemen met de computer laat het dan even weten
of vraag iemand in uw omgeving er is altijd wel iemand die de helpende hand kan bieden. En andersom
kent u iemand die erg eenzaam is en wel wat afleiding kan gebruiken geef het door.
Voor elkaar met elkaar!
Cornelia Poortman tel: 0512 – 332836
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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

Salades, oliebollen en krentenbollen
Salades
De kerstdagen staan weer voor de deur.
Ook dit jaar verzorgen wij graag weer uw salades voor de komende feestdagen. U kunt bij ons terecht
voor uw huzaren- en/of rundvleessalade welke prachtig worden opgemaakt met diverse garneringen.
Oliebollen
30 december en oudejaarsdag bakken wij weer onze vertrouwde oliebollen en krentenbollen.
Tevens bij ons verkrijgbaar heerlijke appelbeignets.
Binnenkort ontvangt u hiervoor onze bestellijst.
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Kerkenpagina
GKV Drogeham
Onze diensten zijn voor iedereen live of achteraf te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. In de kerk mag maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Mocht u een dienst in de kerk willen meemaken, dan graag
contact opnemen met ds. Jan Jongsma, tel. 06-22643120 of koster Riemer van der Molen, tel. 0512-332844 of een van de kerkenraadsleden.
6-12
13-12

09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
09.30 uur (1e Kerstdag)
10.00 uur (2e Kerstdag)
09.30 uur
19.30 uur (Oudejaarsdag)
10.00 uur (Nieuwjaarsdag)
09.30 uur

20-12
25-12
26-12
27-12
31-12
1-1
3-1

student E. Hooghiemstra, Drogeham
ds. J. Jongsma (H.A.)
ds. J. Jongsma (H.A.)
ds. J. Jongsma
ds. J. Jongsma
kinderkerstfeest
ds. E.R. de Braak, Blije
ds. J. Jongsma
ds. J. Jongsma
ds. J. Jongsma
CGK Drogeham
06-12 09.30 uur
14.00 uur
13-12 09.30 uur
14.00 uur
20-12 09.30 uur
14.00 uur
25-12 09.30 uur
14.00 uur
26-12 10.00 uur
27-12 09.30 uur
14.00 uur
31-12 19.30 uur
1-1
10.00 uur

PKN Drogeham
06-12: 09.30 uur
13-12: 09.30 uur
20-12: 09.30 uur
24-12: 22.00 uur
25-12: 10.00 uur
27-12: 09.30 uur
31-12: 19.30 uur
01-01:

ds. M.J. van Keulen.
ds. M.J. van Keulen.
ds. M.J. van Keulen.
ds. M.J. van Keulen.
ds. W.A. Capellen, Noordeloos.
ds. W.A. Capellen, Noordeloos.
ds. M.J. van Keulen.
ds. M.J. van Keulen.
Kerstviering.
ds. M.J. van Keulen.
ds. M.J. van Keulen.
ds. M.J. van Keulen.
ds. M.J. van Keulen.

Dhr. J. Smit – Belt Schutsloot (2e Advent)
Ds. T. Noort – IJsselmuiden (3e Advent)
Ds. L. Veerman – Oudega (4e Advent)
Ds. T. Huttenga – Burgum (Kerstnachtdienst)
Ds. B.G. Keizer – Oostrum (1e Kerstdag)
Ds. J. Glas – Kootstertille
Ds. L. de Ruiter – Drachten (Oudejaarsdag)
Geen dienst

De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke en worden online live
uitgezonden. De kerstnachtdienst en de oudejaarsdienst worden enkel online uitgezonden.
Kijk voor informatie op onze website: www.pkndrogeham.nl.
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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 !!!

Wakker blazen en zingen
Beste dorpsgenoten,
Nog een paar weken en dan is het alweer kerst. Ook dit jaar willen we 1e kerstdag Drogeham wakker blazen en zingen. Hoe het komt met de coronamaatregelen weten we nu natuurlijk nog niet, maar desnoods
gaan we in kleine groepjes. Lijkt u/jou ook leuk om mee te doen? We vertrekken v.a. 5.45 uur bij Pro Rege.
Tot dan. Voor vragen kunt u terecht bij Jan Posthumus, tel. 332396 en Hielkje Jagersma, tel. 331625.

Vogelwacht Drogeham e.o. 25 jaar
21-11-1995

21-11-2020

Op 21 november 1995 is de vogelwacht Drogeham e.o. officieel opgericht. Hiervoor waren de inwoners van
Drogeham lid van de vogelwacht van Buitenpost. Een aantal inwoners van Drogeham vond het tijd dat Drogeham een zelfstandige vogelwacht kreeg. Dus werd er op 13 april een oriënterende vergadering gehouden.
Hier werd al snel duidelijk dat Drogeham een eigen vogelwacht nodig had. Tijdens deze vergadering kwam
er een voorlopig bestuur bestaande uit Sytse Bijma, Alle Hiemstra, Jan Kazemier en Sietse Kootstra. Dit
bestuur heeft in een vergadering op 21 november 1995 de Fûgelwacht Droegeham e.o. officieel opgericht.
De doelstelling van de vogelwacht is o.a.
– bescherming en verbetering van de natuur.
– bescherming en verzorging van de vogelstand in Drogeham e.o.
Het vogelwacht gebied ligt midden in het prachtige coulisselandschap met boomwallen, pingo’s
en het prachtige natuurgebied de Hamster Mieden en de daar aanwezige zogenaamde Hege Bult.
In de afgelopen 25 jaar is er heel wat georganiseerd en gerealiseerd door de vogelwacht. We proberen elk
jaar diverse excursies voor jong en oud te organiseren. Ook wordt er elk jaar een filmavond en een ledenvergadering gehouden.Met de jeugdleden gaan we elk jaar naar de jeugdvogelwachtdag van de BFVW.
Ook heeft de vogelwacht in en rond het dorp diverse dingen gerealiseerd:
- Ooievaarsnest geplaatst - 200 nestkasjes opgehangen - Roofvogel nestkasten geplaatst
- Zelfgemaakte eendenkorven geplaatst
Binnen onze vogelwacht zijn er meerdere werkgroepen actief:
– werkgroep nazorg
– werkgroep nestkasten
– werkgroep roofvogels
– werkgroep zwaluwen
– werkgroep jeugd
– werkgroep eendenkorven
Momenteel bestaat het bestuur uit 5 leden:
Voorzitter
: Sjoerd Pultrum
Secretaris
: Wietse Reitsma
Penningmeester
: Richard Azier
Algemeen leden
: Egbert Veenstra en Anton Nicolai
Zoals jullie kunnen lezen zijn we nog een hele levendige club, die gaat voor de volgende 25 jaar.
Willen jullie onze vogelwacht steunen, word dan nu lid! Via onderstaand opgaveformulier is aanmelding
mogelijk. Vogelwacht Drogeham e.o. heeft een gezinslidmaatschap van € 6,- per jaar. In verband met de
huidige corona-situatie in ons land kunnen we geen ledenvergadering beleggen om dit heugelijke feit
met onze leden te vieren. We hopen hier op een later tijdstip alsnog aandacht aan te geven.
Op onze website www.vogelwachtdrogeham.jouwweb.nl kunnen jullie meer informatie vinden over de
vogelwacht. Of bezoek onze facebookpagina vogelwacht drogeham e.o
Het Bestuur
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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

Opgave strookje voor nieuwe leden van de vogelwacht Drogeham
Naam
Adres
E-mail

:................................................................................
:................................................................................
:................................................................................

Wanneer jullie lid worden van onze wacht dan krijgen jullie via de mail bericht over de contributie.
Dit strookje mag je inleveren bij de secretaris,
Wietse Reitsma,
Sânkop 23, 9289 JV Drogeham
Opgave kan ook door een mailtje te sturen naar: reitsma.wietse@gmail.com
HERINNERING
Dit jaar komen we niet bij onze leden langs om de contributie op te halen. Alle leden hebben een brief
gekregen om de contributie via de bank te betalen. Voor de leden die dit nog niet hebben gedaan zou
de penningmeester het fijn vinden dat dit voor het einde van het jaar alsnog wordt overgemaakt.

Alzheimer collecte
De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Drogeham in de week van 1-7 november
2020 €734,60,- opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.
Eén op de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen. Met uw gift draagt u bij aan meer
wetenschappelijk onderzoek naar dementie en een beter leven voor de mensen die nu
en in de toekomst met deze ziekte te maken hebben.
Namens Alzheimer Nederland,

Tietie Wolters de Graaf

Tankbetsjûging
Achte doarpsgenoaten,
Graach soene wy jimme allegearre betankje wolle foar alle bliken fan belutsenheid nei it hastich ferstjerren fan myn soan en us broer Tseard de Jong. Jimme meilibjen yn de foarm fan treastende wurden,
blommen, kaarten en in iepen ear hat us tige goed dyn. It docht goed te witten dat safolle minsken in
goede neitins oan Tseard hawwe en dat wy libje meie yn in doarpsmienskip dy’t nei elkoar omsjocht yn
goede en drege tiden! Nochris hertlik tank foar al jimme stipe yn wat foar foarm dan ek!
Ut namme fan Famylje A.de Jong-Postma en bern

Brassband Da Capo.
In de vorige brinkpraat werd verteld dat wij dit jaar niet met de donateursactie aan de deur komen. Er is
al veel gehoor gegeven aan onze oproep om ons op een alternatieve wijze te doneren.
Hiervoor ons dank!
Het doet ons goed om te zien en te horen dat er aan de brassband gedacht wordt.
nr. 10
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Onze jeugd heeft inmiddels een muziekvideo opgenomen. Hiervoor hebben zij enorm hun best gedaan.
In stijl van het circus gekleed namen zij het nummer ‘Circus bamboni’ van John Blanken op.
Heb je het nog niet gehoord, de video is te vinden op onze facebookpagina (chr. Brassband ‘Da Capo).
Dat er goed geoefend is, dat is zeker te horen!
Op dit moment speelt nog steeds alleen de jeugd. Wegens de maatregelen kan iedereen boven de 18
jaar niet meedoen. Desondanks zijn wij blij dat onze jeugdleden wel enthousiast blijven doorspelen!
Graag hadden wij nu een kerstprogramma willen presenteren. Maar wat we kunnen doen en hoe…
Dat is nog afwachten.
Groet,

Da Capo.

Geschiedenis van Drogeham
Boerderijen (23)
Vroeger stonden er zes boerderijen in het land tussen de Hamsterpein en de Krúswei. Zij stonden ter
hoogte van waar nu de boerderij van de familie Hoeksma staat. Alle boerderijen hadden een strook land
dat van de Hamsterpein tot de Krúswei liep. Een deel van deze boerderijen had ook nog land ten noorden van de Hamsterpein liggen. Van deze zes boerderijen is er in 2020 nog maar één overgebleven. In
1800 stonden er nog vier boerderijen. De plaatsen die onder de nummers 14 en 12 in het stemkohier
stonden, waren toen reeds afgebroken.
Boerderĳ Hamsterpein 10
Deze boerderij, die onder nummer 15 in het stemkohier stond, stond oorspronkelijk ook midden in de
landerijen. Het was een kop-rompboerderij die met de kop naar het zuiden stond. Deze boerderij is omstreeks 1890 afgebroken.
Rond diezelfde tijd is er een nieuwe kop-rompboerderij aan de weg gebouwd. Daar voor stond hier
een arbeidershuis. Bewoners werden Oege Oenes van Dijk en Antje Meints Hoekstra. Oege was toen
veekoopman. In 1929 waren Oege en Antje beide overleden en werd de boerderij overgenomen zoon
Folkert Oeges van Dijk en Hinke Sietzes Haarsma. In 1950 overleed Folkert en werd het bedrijf voortgezet
door z’n vrouw Hinke en haar beide zonen Sietze en Oene. In de zestiger jaren ging Sietze alleen verder
en trouwde met Janke Meetsma. Ergens in de negentiger jaren is het bedrijf beëindigd. Tegenwoordig
wonen Henk Storm en Talliena Posthumus hier.
Boerderĳ Hamsterpein 5
In 1912 lieten Jetze Klazes van der Veen en Teikje Pieters Luimstra een nieuwe boerderij aan de Hamsterpein 5 bouwen. Daarvoor woonden zij op Hamsterpein 8. Na er vijf jaar gewoond te hebben brak er in
1917 een grote brand uit. In de krant stond: ‘Zaterdagavond is te Harkema-Opeinde de boerenbehuizinge, eigendom van en bewoond door Jetze K. van der Veen, door den bliksem getroffen en geheel door
brand vernield. Het zogenaamde lytshuis en gedeeltelijk de inboedel konden worden gered. Het geoogste hooi, de landbouwwerktuigen, etc. gingen in vlammen op. De spuit van Augustinusga deed dienst.
Alles was verzekerd bij de Brandwaarborg-Maatschappij te Woudsend. Een 17-jarige zoon was door den
schrik door de glasruiten gesprongen en had dientengevolge zodanige verwondingen bekomen, dat
direct heelkundige hulp moest worden ingeroepen’.
In 1927 werd de boerderij overgenomen door zoon Pieter Jetzes van der Veen en Aukje Goitzens Nicolai.
Eind jaren vijftig kwam de derde generatie Van der Veen op de boerderij, namelijk hun zoon Jetze Pieters
van der Veen en Ruurdina Simons de Boer. In de tachtiger jaren is het voorhuis opnieuw opgebouwd.
Tegenwoordig wonen hier Jan Huisma en Gerda Posthumus.
Simon Hoeksma (s.hoeksma@hetnet.nl)
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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

Nieuws Huisartsenpraktijk Drogeham
Vakantie
De praktijk is tijdens de feestdagen gesloten van 28 december tot en met 1 januari. De waarneming
wordt verzorgd door Huisartsenpraktijk Kootstertille, telefoonnummer 0512-331677. Op vrijdagmiddag
vanaf 13:00uur verzorgt huisartsenpraktijk Twijzel de waarneming. Medicijnen kunnen afgehaald worden
bij BENU Apotheek Harkema dagelijks van 8:00-17:30 uur.
Corona en digitaal contact met praktĳk
Vanwege corona proberen ook wij in de praktijk nog altijd zo min mogelijk rechtstreeks contact te hebben
met patiënten. Indien u wel in de praktijk moet zijn, vragen wij u een mondkapje te dragen.
Om toch laagdrempelig zorg te kunnen verlenen bieden wij meerdere manieren van contact aan.
U kunt een telefonische terugbelafspraak zelf inplannen in het patiëntportaal of aanvragen bij de assistente. Via de Uw Zorg Online App krijgt u toegang tot het patiëntportaal waarbij u ook E-consulten kunt
aanvragen, uw medicatie kunt bestellen en uw dossier kunt inzien.
Via de WhatsApp knop op onze website kunt u met ons appen. U moet zich daarbij wel bedenken dat
deze verbinding mogelijk minder veilig is.
Twijfelt u of digitaal contact alleen voldoende is, dan zal de assistente met u kijken naar de beste oplossing.

Schoenendoosactie
Beste dorpsgenoten,
De schoenendoos actie heeft dit jaar het prachtige resultaat van 59 dozen opgeleverd!
Dankzij u/jullie inzet mochten wij dit resultaat bereiken.
Hartelijk dank voor het maken van deze mooie dozen, het geven van de spulletjes en/of een financiële
bijdrage. Ook willen wij bloemenwinkel Hartholt en de Spar bedanken voor hun medewerking.
Lisan Koekoek & Janneke Hoeksma

Sinterklaas speurtocht 2020
Wat was het bijzonder. Bijzonder dat wij als enige in de hele gemeente Achtkarspelen Sinterklaas konden
verwelkomen in ons brinkdorp Drogeham! Het was anders dan u en jullie gewend waren, geen intocht
maar een speurtocht door heel Drogeham langs diverse locaties. De opkomst was geweldig en ondanks
dat het weer wat wisselvallig was, drukte dat de pret niet voor de kinderen en voor u als volwassenen. Het
was ook best spannend om een evenement als dit te organiseren. Er komen zoveel dingen nu in deze tijd
extra om de hoek kijken, maar het is geslaagd! U heeft zich allemaal aangepast en zich gehouden aan de
regels. Iedereen was op tijd en we hadden geen opstoppingen bij de startlocatie. Het liep continue door
en ook in het dorp zelf hebben wij geen groepsvormingen geconstateerd.
Echt super! Zo zie je maar weer, samen sta je sterk
en kunnen wij iets doen slagen met elkaar!
Ook Burgemeester Oebele Brouwer heeft een
bezoek gebracht aan ons als organisatie. Hij heeft
een kijkje gekregen zowel achter als voor de
schermen en zijn wij samen de hele route bij langs
gereden. Hij was onder de indruk van de aanpak.
Yn disse moeilyke tiid dat neat kin “Flikt Droe-
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geham ut wer, en slagget it!” Dat zijn dan toch
woorden waar je trots op kunt zijn als team, en
als Hamsters! Onderweg zijn we op alle locaties
even gestopt en wat kregen wij vele leuke reactie
van u over de opzet. “Dit hoecht net wer oas”,
“De yntocht kin wol fjot blieuwe”, “Wat super
leuk opset, Droegeham tinkt net yn moeilykheden mar yn oplossingen” waren een aantal reacnr. 10
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ties. Corona brengt ook weer iets positiefs, door
deze opzet ga je anders weer kijken naar hoe iets
ook kan, en we gaan het roer omgooien!! Hoe
en wat dat houden wij nog even voor onszelf. Als
organisatie willen wij u bedanken voor het doen
slagen en gaat onze dank uit naar Fam. Prins &
Poos, De Hamster mieden (Tom en Tjitske Krol),
Appie & Geke de Vries, de Basisschool, Trienes &
Sjoukje, Peter & Hilda Laagland, Bennie & Sjaan,
Sjoerd & Aukje Pultrum, Rene & Catharina bakker,
Bakkerij vd bijl (Sonja) het was geweldig!! en dan
nu de oplossingen van de speurtocht.......
Rebus oplossingen:
1.) Wie zoet is krijgt lekkers 2.) Zie de maan schijnt
door de bomen 3.) Sint is weer in het land
4.) Zie ginds komt de stoomboot 5.) Een skelter
is waanzinnig gaaf

Het aantal plaatsjes was voor vele toch nogal lastig, het goede aantal per plaatje was:
Paard 7x Mijters 9x Sinterklaas 8x Schoen 6x
De oplossing uit de cadeautjes die door Drogeham lagen was: Hamster Mieden
Iedereen heeft Sinterklaas uiteindelijk gevonden!
Uit alle goede oplossingen hebben wij 4 winnaars gehaald, en dit waren:
Fam. Dikkie & Sija Koster (Kinderfietsje) Wichard
vd Meulen & Cobie van Dijk (Gevulde sintzak)
Fam. Berend & Marjan Alma (Gevulde Strooizak)
Fam. J. Tjoelker (Gevulde strooizak)
Iedereen gefeliciteerd!
Namens de organisatie, Tot volgend jaar en hopelijk in betere omstandigheden. Blijf gezond!
Alle de Jong

Stichting begraafplaats Bouwekleaster
De administratie van Bouwekleaster wordt gedigitaliseerd. Van elk graf moet een rechthebbende, oftewel
een verantwoordelijke bekend zijn in de administratie. Zodoende kan de beheerder te allen tijde contact
leggen.
Bij de volgende graven ontbreken gegevens in onze administratie en heeft er een jaar lang (wettelijke
termijn) een bordje gestaan. Het bestuur doet nogmaals een oproep zich te melden voor 01-03-2021.
Mogelijk kan dit tot gevolg hebben dat na deze datum de monumenten op deze graven worden geruimd.
Rĳ 5 fam. S. van der Wal. Rĳ 6 fam. Dijkema. Rĳ 6 fam.de Jong.
Rĳ 13 fam. M. van Doezum. Rĳ 18 fam. N.de Jong. (oud predikant)
Rĳ 20 fam. M. Hoogsteen. Rĳ 20 fam. B. van Dijk.
Rĳ 21 fam. E. van Weert. Rĳ 21 fam. G. de Haan.
Bij de volgende graven worden een jaar lang (wettelijke termijn) bordjes geplaatst i.v.m. ontbrekende
gegevens. (rechthebbende oftewel verantwoordelijke) Graag z.s.m.reactie.
Rĳ 2A fam. J. Senneker. Rĳ 2A fam. S. Hoogsteen. Rĳ 2B fam. Tj. Helder. Rĳ 7 fam. Blok
Rĳ 11 fam. C.M. Soeter.
Rĳ 20 Bouma-Flootman.
Rĳ 22 1A fam. S. van der Meer. Rĳ 22 1B fam. K. Nicolai. Rĳ 22 1C-D fam. G. v.d.Veen.
Rĳ 23 fam. Fokkema. Rĳ 25 fam. L. Nicolai. Rĳ 25 fam. J. Bruining. Rĳ 27 Tj. Nijboer.
Rĳ 27 fam. A. Hamstra. Rĳ 28 fam. H.C. Koster. Rĳ 31 fam. H.J. Zoethout.
Rĳ 36 fam. J. van der Veen.
Het bestuur vraagt aan een ieder mee te willen helpen de ontbrekende gegevens: adressen, familie van
overleden personen, te achterhalen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Siebe van der Galiën Begraafplaats beheerder.
Tel. 06-53 25 75 33 of mailen: siegal@telfort.nl
Deze informatie staat ook op het INFO bord op de begraafplaats.
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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
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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 .0613904284

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.

Mei Elkoar Yn Droegeham
Mei Elkoar Yn Droegeham (afgekort: MEYD) wil voor meer verbinding zorgen in Drogeham. MEYD is een team van dorpsbewoners
die zich bezighoudt met verschillende initiatieven. Wij richten ons
op 3 speerpunten binnen het dorp, waaraan ook weer verschillende werkgroepen verbonden zijn:
Positieve gezondheid à Werkgroep Fit & Sûn
Ontmoeten à Werkgroep De Doarpskeamer
Activiteiten à Werkgroep Activiteiten
Samen verzamelen wij input vanuit de 3 verschillende werkgroepen en zorgen ervoor dat dit breed binnen Drogeham gecommuniceerd en gefaciliteerd wordt. Kijk voor de beschrijving van het ontstaan van
MEYD en de omschrijving van iedere werkgroep op www.drogeham.com (onder het kopje MEYD).
Winnaar - MEYD-prĳswoordpuzzel november
De oplossing van de prijswoordpuzzel in november was ‘Herfststorm’.
Uit de vele goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: dhr. S. Hiemstra. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan
de prijswinnaar uitgereikt.
Verkiezing mooiste kersttuin/balkon
Om alle dorpsbewoners te bewegen hun tuin/
balkon extra mooi te versieren, loven we dit jaar
prijzen uit voor de mooiste kersttuin/balkon van
Drogeham. We hebben een heuse jury maar ook
u als dorpsbewoner kunt ons laten weten welke
tuin/balkon u het mooiste vindt voor de publieksprijs.

Via onderstaand antwoordstrookje kunt u aangeven op welk adres u de mooiste kerstversiering
heeft gezien of u kunt via e-mail MEYD@drogeham.com uw stem uitbrengen.
Maak kans op een kerstpakket
De tuinen met de meeste stemmen ontvangen
een kerstpakket samengesteld met artikelen van
de winkeliers in Drogeham.
De uiterste inleverdatum voor uw stem is maandag 21 december 12:00u. Op die dag zullen de
prijzen ook uitgereikt worden. In de volgende
Brinkpraat zullen we een toelichting geven op de
winnaars.

ANTWOORDSTROOKJE VERKIEZING MOOISTE KERSTTUIN DROGEHAM
Uw naam: .................................................................................
Uw adres: .................................................................................
Adres van volgens u de mooiste tuin/balkon van 2020:
Dit strookje kunt u inleveren in de brievenbus van De Doarpskeamer
(voormalig jeugdhonk) naast de gymzaal.
Uiterste inleverdatum is maandag 21 december 12:00uur
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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!

Initiatieven van de werkgroep
Onderdeel van MEYD
(Mei Elkoar Yn Droegeham)
Online kookworkshop
Nog dit jaar wordt er vanuit de werkgroep Fit & Sûn een online kookworkshop georganiseerd. Houd Facebook en de website goed in de gaten!
Werkgroep Activiteiten
Initiatieven van de werkgroep
Onderdeel van MEYD
(Mei Elkoar Yn Droegeham)
Geocaching: coronaproof buitenpret voor het
hele gezin
“Wie gaat er mee een eindje wandelen?” Er is
altijd wel iemand die de onvermijdelijke zondagmiddagvraag in de groep gooit en de verveelde
jeugd in de benen krijgt. Maar die lange gezichten zijn nergens voor nodig. Want waarom zou
je nog saai slenteren als het avontuur lonkt? Ga
lekker geocachen! Da’s sportief spoorzoeken met
een échte schat aan de finish. Outdoorpret verzekerd voor het hele gezin.
Hoe werkt het?
Geocaching is geheel ontspannen in de natuur.
Met behulp van een GPS-apparaat (Global Positioning System) ga je op zoek naar verstopte containers (caches). Deze variëren in grootte van micro (en dat kan echt heel klein zijn) tot heel groot.
Het GPS-apparaat, meestal gewoon je smartphone, maakt het net weer wat leuker voor de kinderen. Niets leuker dan het apparaat vasthouden en
de aanwijzingen opvolgen.
Een gemiddelde cache bevat een logboek, een
pen om je naam mee in het logboek te schrijven
en vaak kleine kadootjes of rondreizende munten/elementen (travelbug). Daarnaast heeft elke
cache een uniek nummer waardoor ze voor iedereen herkenbaar zijn op de site www.geocaching.
com. Op dit moment zijn er bijna 2,5 miljoen actieve geocaches op de wereld en er ligt er zelfs 1
in het internationale space station. Kadootjes en
travelbugs mag je niet zomaar meenemen. Deze
moet je ruilen voor een andere travelbug of kado
die je dus van huis meeneemt.
Geocaching in Drogeham
Het A-team (activiteitenteam) van de MEYD heeft
ook in Drogeham op de leukste plekjes een ronde uitgezet met GPS-coördinaten. De eerste
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maanden zullen deze plaatsen nog niet op de
Geocaching site te zien zijn en alleen bereikbaar
voor lezers van De Brinkpraat en de website www.
drogeham.com. Een mooie gelegenheid om dus
even dicht bij huis te oefenen met deze nieuwe
hobby!
Op 9 plekken in Drogeham liggen schatten verborgen. De GPS-coördinaten van deze plaatsen
kun je invoeren in een officieel GPS-apparaat of in
Google Maps op je smartphone. Gebruik de coordinaten precies zoals hieronder uitgeschreven.
De 9 locaties hoeven overigens niet in volgorde
gezocht te worden:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

53 12.870
53 12.558
53 11.947
53 11.963
53 11.677
53 11.660
53 12.268
53 12.756
53 12.003
???????

06 06.545
06 07.442
06 06.587
06 07.382
06 05.083
06 05.859
06 06.353
06 06.849
06 07.578
???????

In elke cache die in de buurt van deze coördinaten te vinden is, zit een logboekje (neem een pen
mee!) en een deel van het laatste coördinaat (X).
Als je alle stukjes voor het laatste coördinaat hebt
gevonden kun je gaan zoeken naar de schatkaart
die je naar je eindbestemming (coördinaat X) o in
de buurt zal brengen.
Stuur na het volbrengen van jullie zoektocht een
foto naar het mailadres MEYD@drogeham.com
met jullie ervaringen.
Veel plezier met het avontuur!
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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

Schaatsavond voor de jeugd van Drogeham
Als de coronamaatregelen het toelaten zal dit jaar wederom geprobeerd worden om
een schaatsavond voor alle jeugd vanaf groep 7 uit Drogeham te organiseren. Dit is
een samenwerking van MEYD, kerkelijk jeugdwerk en de ijsbaan vereniging.
Over de precieze datum en invulling zal nog verder vergaderd worden. We zullen u op
de hoogte houden via de huis-aan-huis bladen en social media (Facebook/Instagram).

Prijspuzzel MEYD
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Ontdek hoe vaak het woord ‘KERST’ in onderstaand schema staat vermeld.
KERST wordt zowel horizontaal, verticaal als diagonaal geschreven. De letters KERST staan altijd achter
elkaar. 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 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 donderdag 17 december a.s.

Oplossing : …….……….……..….. het woord ‘KERST’
Naam

: ................................................................................

Adres

: ................................................................................

Tel.nr.

: ................................................................................
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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

Oude foto‘s
Optocht viering vĳftigste verjaardag koningin Wilhelmina (1930)
Inleiding
In Drogeham wordt al vanaf 1968 jaarlijks een ‘gondelvaart op wielen’ gehouden. In 2019 was dit voor de
50e keer. Vroeger werden in ons dorp regelmatig optochten gehouden. Onder andere vanwege dorpsfeesten en verjaardagen van de koningin. In Drogeham waren toen meerdere boerderijen. Voor hun werk
hadden de boeren paarden en wagens. Daardoor waren er bij de optochten ook vaak ruiters en versierde
boerenwagens. Zaterdag 30 augustus 1930 werd feest gevierd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina (1880-1962). Er is toen ook een optocht gehouden. Daarvan zijn de volgende twee foto’s bewaard gebleven. Ze zijn bij het dorpscentrum (‘op de hoeke’) gemaakt, dichtbij dorpscafé ’De Ham’. De fotograaf was Ladislaus van Korompay die van 1928 tot 1932 in Buitenpost woonde.
FOTO 1
30 augustus 1930
De ruiters staan voor de woning
De Buorren 42. (Nu: De Vries)
Van links naar rechts: Een ruiter
in historisch kostuum waarvan
de naam niet bekend is. Daarna de zusters Trijntje, Janke en
Joukje Postmus. Ze houden alle
drie een bord omhoog Daarop
staan de woorden:
moed, vroom en trouw.
FOTO 2
30 augustus 1930
De versierde wagen staat voor
de woning De Buorren 40.
(Nu: Donker)
Bij het paard staat meester H.
de Jong. Hij was van 1921-1930
hoofd van de hervormde school
van Drogeham. Op de versierde
wagen zit links vooraan Marten
Wijtzes Postmus, in het midden
Jan Ritskes Vries en rechts vooraan met de teugels in de hand
Wopke Halbes Oldenburger.
Ze waren buren en woonden op de boerderijen aan de Lytse Wei 28, 30 en 32.
In het boek ‘Achtkarspelen, toen en nu’ (1990) staat op het omslag en op bladzijde 22 een derde foto van
deze optocht met daarbij alle namen. Mocht u hiervan de originele foto hebben, dan wil ik die graag van
u lenen om er een kopie van te kunnen maken voor Brinkpraat.
Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

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, voeding- en
dieetvoorlichting en ouder- en kinderzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale nummer: 088 - 5126550
ISIS Kraamzorg:
Op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur op tel,nr.: 0513 - 727042
E-mail: info@isiskraamzorg, Website www.isiskraamzorg.nl
Weekenddiensten 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 Karel Henstra
Karel Henstra, 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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