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Van de redactie
Tĳd
Er zijn veel gezegden waarin het woord tijd voorkomt: waar blijft de tijd, tijd kost geld, de tijd zal het
leren, bij tijd en wijle...
Iedereen beleeft tijd anders: er zijn mensen die nooit tijd genoeg hebben om alles te kunnen doen wat ze
willen of moeten, er zijn mensen die tijd genoeg hebben of zelfs tijd over hebben en er zijn ook mensen
voor wie de tijd niet vooruit lijkt te gaan.
Vooruitkijken in de tijd proberen we wel, maar valt niet altijd mee.
Terugkijken in de tijd kunnen we wel en dat is wat we in deze editie van Brinkpraat ook doen in een aantal
artikelen. Lezen over en kijken naar Drogeham in vroegere tijden. Naast de vaste rubrieken van ‘Geschiedenis van Drogeham’en ‘Oude foto’s’ hebben wij een krantenknipsel gekregen van een dorpsgenoot
over een tragische gebeurtenis in een ver verleden in Drogeham, nieuwsgierig om te lezen.
Maar ook Plaatselijk Belang heeft aandacht voor het verleden. Zij informeren ons over de dodenherdenking op 4 mei en bij welke graven boeketten worden gelegd als eerbetoon aan de oud-strijders.
Uiteraard is het niet alleen ‘oud’ nieuws in deze Brinkpraat, ook worden er weer activiteiten aangekondigd die binnenkort gaan plaats vinden. Zet deze activiteiten in de agenda of op de kalender, want voor
je het weet is het al zover! De tijd vliegt...

Dorpsagenda
Vrijdag 2 april
Donderdag 15 april
Zaterdag 17 april
Zaterdag 1 mei
Zaterdag 12 of 19 juni

Paaseieren zoeken
Blokhoofdenvergadering
Viswedstrijd
Online Bingo
Logo Puzzeltocht

Meer informatie kunt u vinden elders in dit blad bij de genoemde activiteiten.
Wilt u ook uw activiteiten vermelden in de dorpsagenda?
Geef het door via brinkpraat@chello.nl
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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

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

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 uitvaartverzorger voor ‘De Laatste Eer’ in Drogeham

Nijboer Uitvaartzorg

Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer
Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Kerkenpagina
GKV Drogeham
Vanwege Covid-19, zijn onze kerkdiensten alleen online te volgen. Alleen de mensen die nodig zijn om
de dienst vorm te geven, zullen in de kerk aanwezig zijn.
U wordt van harte uitgenodigd om onze diensten online live of achteraf te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl
01-04:
02-04:
04-04:
11-04:
18-04:
25-04:
02-05:

19.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Ds. J. Jongsma Witte Donderdag (online H.A.)
Ds. J. Jongsma Goede Vrĳdag
Ds. J. Jongsma 1e Paasdag
Ds. J. Jongsma
Ds. J.J. Verwey - Leeuwarden
Ds. J. Jongsma
Ds. L.G. Boonstra - Slochteren

CGK Drogeham
02-04: 19.30 uur
04-04: 09.30 uur
14.00 uur
05-04: 09.30 uur
11-04: 09.30 uur
14.00 uur
18-04: 09.30 uur
14.00 uur
25-04: 09.30 uur
14.00 uur
02-05: 09.30 uur
14.00 uur
09-05: 09.30 uur
14.00 uur

PKN Drogeham
01-04: 19.30 uur
02-04: 19.30 uur
03-04:
04-04:
11-04:
18-04:
25-04:
02-05:

22.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Ds. M.J. van Keulen (Goede Vrĳdag)
Ds. M.J. van Keulen (1e Paasdag)
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen (2e Paasdag)
Ds. F.W. van der Rhee
Ds. F.W. van der Rhee
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. T. Wijnsma
Ds. T. Wijnsma
Ds. W.A. Capellen
Ds. W.A. Capellen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen

Ds. G. Postma – Wouterswoude (
Witte Donderdag)
Ds. G. Postma – Wouterswoude
(Goede Vrĳdag)
Ds. M.T.P.M. Oomens – Burum (Stille Zaterdag)
Ds. J.G. Arensman – Drachten (1e Paasdag)
Ds. Foekje Fleur-Fink – Burgum
Ds. W. v.d. Heide – Sexbierum
Ds. T. Noort – IJsselmuiden
Mw. A. Plantinga - Ee

De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke en worden online live uitgezonden. Kijk voor informatie op onze website: www.pkndrogeham.nl
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Welke manier kies jij
om fitter te worden?

Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking
Fitness - Personal training - Group training
Voeding - Bootcamp - Sportmassage

Swarte Mar 3
Noardburgum

0511 47 60 07
www.drs-installatie.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

VV DROGEHAM
ůƟũĚsporƟef in uw ŵŝĚĚen!

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

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

Gondelvaart op wielen
Komt er een 52ste Gondelvaart op wielen?
Dat is DE vraag die ons al een tijdje bezig houdt.
Op dit moment weten we het nog niet en wachten
we ook een aantal dingen af. Zo is er binnenkort een
gesprek met de gemeente over de voorwaarden die
er zijn om een evenement te organiseren. Maar overleggen we ook met de corsokoepel, in deze koepel zitten alle corso’s van Nederland, met hun overleggen we over mogelijkheden. Op 1 april hebben
we als bestuur ons overleg waar we een standpunt in gaan nemen om dit vervolgens op 15 april in de
blokhoofdenvergadering te gaan delen. We vinden het heel erg spannend want we willen heel graag dit
evenement weer organiseren, echter dit moet ook mogelijk zijn.
In de volgende brinkpraat zullen we dan ook de uitslag delen van het overleg wat we 15 april hebben
gehad.
Bestuur Gondelvaart op wielen.

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham
Dodenherdenking en bevrĳding 2021
I.v.m. het Coronavirus vindt de herdenking bij het Generaal Spoor-monument, net zoals vorig jaar, plaats
in aangepaste vorm. Op onderstaande wijze wil Plaatselijk Belang vormgeven aan de Nationale Dodenherdenking en de viering van de bevrijding:
– Het luiden van de klok op Buwekleaster vanaf ± 19.45 uur tot 19.58 uur.
– Boeketten worden gelegd bij de graven van de 3 oudstrijders (zie info*) door een afvaardiging van
het bestuur.
– 2 Kransen worden gelegd door een afvaardiging van het bestuur bij het Generaal Spoor-monument.
– Vlaggen bij het Generaal Spoor-monument halfstok op 4 mei van 18:00 uur tot zonsondergang.
– Op 5 mei de vlaggen in top van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Mochten er nog wijzigingen plaatsvinden dan zal Plaatselijk Belang Drogeham u via de website (www.
drogeham.com) en de facebooksite op de hoogte houden.
*Graven Walburgatsjerke waar bloemen worden gelegd:
Marten Bergsma, landarbeider, overleden op 1 mei 1944.
Tijdens een razzia doodgeschoten in de weilanden achter de boerderij van K. Pool aan de Tillewei.
Ingang kerkhof, 2e rij links, steen vanaf zandpad.
Joukje Postma - de Wind.
Duitsers en de Nederlandse Binnenlandse strijdkrachten op de Betonwei (de Dunen) in Harkema. Deze
vrouw werd door een kogel getroffen en is op 16 april 1945 overleden op de leeftijd van 52 jaar.
Ingang kerkhof, verharde pad volgen naar ingang kerk. Eén na laatste steen.
*Graf Buwekleaster waar bloemen worden gebracht:
Bernhard Hendrik van de Pol, leerling van de zeevaartschool.
Op 1 mei 1944 tijdens een razzia in Drogeham gearresteerd en op 25 maart 1945 in een concentratiekamp te Hannover - Linde in Duitsland overleden op de leeftijd van 23 jaar.
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Bruggeman Drogeham

9
9
9
9
9

9
9
9

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

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

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).
Activiteiten op de planning voor 2021
Vrĳdag 2 april
Paaseieren zoeken spel voor kinderen t/m groep 8
MEYD ‘Paaseieren zoeken’ spel
Wanneer: Goede Vrijdag 2 april 2021 van 9:00-13:00u
Wie:
Kinderen t/m groep 8 van de basisschool
Spelregels
De (papieren) gekleurde paaseieren (op A4 formaat) hangen achter de ramen van huizen of zijn vastgeplakt op een andere zichtbare plek op een huis. Soms een beetje zoeken hoort erbij.
Als je met een volwassene of een grote broer of zus samen zoekt: houd goed afstand van
andere zoekers, minimaal 1,5 meter.
De eieren worden van 9.00 tot minimaal 13.00 uur opgehangen, dus je hebt geen haast en kunt vanaf
9.00 uur starten wanneer je wilt. De eieren hangen verspreid over een aantal straten (zie onderstaande
tabel op pagina 12).

Er zijn in totaal 12 eieren te vinden met daarbij een letter die samen een woord vormen. Onder elk ei staat
vermeld welke letter je in welk vak van de oplossingsbalk kunt plaatsen. Als je alle eieren hebt gevonden,
de letters in het juiste vak hebt gezet en de tabel hebt aangevuld met de huisnummers van het adres waar
je een ei hebt ontdekt, kun je met de uitslag bij “De Doarpskeamer” een leuke paasverrassing ophalen.
Eén formulier per kind.
Namens de MEYD wensen we u, ondanks de beperkingen, prettige Paasdagen!
NB: mocht u het huis niet uit kunnen en ergens hulp bij nodig hebben, laat het ons weten
(MEYD@drogeham.com). Misschien kunnen we samen een oplossing verzinnen.
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Geeft ú de ruimte...
om te wonen natuurlijk, maar ook in
financiële zin d.m.v. een hypotheek op
maat en verzekeringen toegespitst
op uw persoonlijke situatie.

Is it fervjen by jo “in hiel gestin”?
Belje Oepke en jo krije “skilderwurk nei it sin”

Tel. (0512) 36 10 46 - www.s-b-w.nl

Pedicure

Trees Postma

Ook gediplomeerd in diabetische voet.

U kunt niet langskomen?
Dan kom ik bij u thuis!

0512-364601
06-50451705
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

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

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

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

Behandeling op afspraak

&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 - 22:00
zondag 15:00 - 21:00
-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*-

'H6kQQHQD
+.'URJHKDP
7HO  
ZZZFKVFRRWHUVQO

Nr.

Nr.

1.

De Delte

7.

Slotstrjitte

2.

Master Hoeksmawei

8.

Hearsgreft

3.

Bosmastrjitte

9.

Lytse Wei

4.

Bindert Japiksstrjitte

10.

Boskloane

5.

Dykswal

11.

Ds Biesmastrjitte

6.

Gealstrjitte

12.

Ds van Velzenstrjitte

6

7

Oplossing:
1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Zaterdag 17 april – Viswedstrĳd voor jong en oud 16.00 – 19.00 uur
‘s Middags vanaf 15.30 uur kunnen fanatieke vissers, maar ook supporters, zich
verzamelen bij de vissteigers bij het Prinses Margrietkanaal voor een echte viswedstrijd. Iedereen die mee wil doen, moet zelf vismateriaal, aas en een krukje
of een stoel meenemen.
Het gaat deze middag om het totaalgewicht van alle vissen die je tussen 16.00 en 19.00 uur vangt. Voor
de drie vissers met de hoogste totaalgewichten ligt er een mooie prijs klaar. Voor deelnemers die geen
vispas hebben, zorgt MEYD voor een pas die één dag geldig is.
Aanmeldingen moeten uiterlijk 14 april binnen zijn i.v.m. het regelen van de vispassen. De kosten voor
deelname zijn € 2,00 per persoon.
Die mag je contant meenemen, maar je kunt ook ter plekke pinnen bij het mobiele pinapparaat van
MEYD.
Mochten de weersvoorspellingen voor 17 april erg slecht zijn, dan verplaatsen we de wedstrijd naar 24
april. Deelnemers worden hierover gebeld, dus vergeet niet je telefoonnummer in te vullen bij de aanmelding.

Opgavestrookje
Ik meld mij aan als deelnemer(s) aan de viswedstrijd op 17 april:
Naam + leeftijd:
telefoonnummer:

........................................................................................... heeft wel/niet een vispas
...........................................................................................

Naam + leeftijd:
telefoonnummer:

........................................................................................... heeft wel/niet een vispas
...........................................................................................

Tekst of foto van dit opgavestrookje mailen naar MEYD@drogeham.com of dit strookje in de brievenbus
nr. 4

•

April 2021

•

Jaargang 36

12

doen bij de Doarpskeamer aan De Delte 20.
Zaterdag 1 mei – Online bingo avond 20.00 – 21.00
Van toet toet bingo naar een gezellige online bingo vanuit je
eigen huiskamer. Voor alle fanatieke bingoliefhebbers in Drogeham organiseren we op zaterdagavond 1 mei de online bingo
avond van 20.00 – 21.00.
Hoe werkt het?
Via een YouTube livestream vanuit de Doarpskeamer kun je de
bingo live volgen. We spelen 3 x 3 rondes, waarbij mooie prijzen
te winnen zijn. Kosten kaarten €12,50 per persoon (3x3 rondes).
Heb je bingo? Stuur dan een foto van je bingo via de whatsapp.
Hierover volgt later meer informatie.
Droegehamster hapke en snapke box
Om de bingo nog net even iets meer sfeer te geven, kun je er
ook voor kiezen om een hapke snapke box te bestellen. Dit is
schaal vol lekkere hapjes, verzorgt door onze werkgroep Fit &
Sûn. Daar weten Regina en Geartsje wel raad mee! De box is
€7,50 en voor ongeveer 2 personen.
Bingo jij gezellig met ons mee? Opgeven kan t/m maandag 19 april. Ga naar hƩps://www.drogeham.com/
meyd/acƟviteiten/ voor het aanmeldformulier.

Zaterdag 12 juni – logo puzzeltocht (niet leeftĳdgebonden)
Voor zaterdag 12 juni a.s. staat een logo fietstocht gepland. Mocht blijken dat we door slechte
weersomstandigheden de tocht moeten verplaatsen dan wordt het zaterdag 19 juni.
We proberen weer een mooie route uit te stippelen van 20 – 30 km met ergens een pit stop voor een
versnapering tegen een kleine vergoeding.
Wilt u graag meedoen? Reserveer alvast de datum in uw agenda en vul het aanmeldingsformulier in
die we plaatsen in de Brinkpraat editie van mei.
Verspreid over de fietsroute treft u allerhande logo’s aan. Aan u de uitdaging om van zoveel mogelijk
logo’s te kunnen benoemen van wie die is. Onder de goede inzendingen verloten wij een
Hanijdrobon t.w.v. € 10,-. Durft u deze uitdaging aan?
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Brickmarkt

Wim Koekoek
De sânnen 2
9289 HK Drogeham
Tel. 06-53928743
koekoekab@gmail.com

Voor al uw nieuwe en gebruikte Lego sets
en losse onderdelen.

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

M. van der Bij

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

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

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

nicolai verf
sinds 1930
Alles op
verfgebied!
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

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

Uw advertentie hier?

Knippen:
Kinderknip:
Kleuren v.a.:
Permanent v.a.:
en nog veel meer!

€ 12,50
€ 9,50
€ 27,50
€ 45,-

Maandag:
Woensdag:
Donderdag:

13.00-18.00
09.00-12.00
13.00-18.00

Bosmastrjitte 11 Drogeham

0628276418

YRRUDOXZSULQWHULQNW
YDQDOOHPHUNHQ
RRNLQHLJHQPHUN

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

Uw advertentie hier?

Neem contact met ons op.

Anna’s Kniphoekje

'(%8255(1'52*(+$07(/

Neem contact met ons op.

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

Jolanda Veenstra
M .0613904284

Eastermar

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

Online kookworkshop ‘gezonde lunch’

Verantwoord en gezond lunchen, hoe doe je dat? Geartsje en Regina laten in deze
online kookworkshop zien hoe je een gezonde aardappel-knoflooksoep, een zoete
aardappel- en pompoensoep en gezonde broodjes voor bij de lunch kunt maken (alles zonder pakjes en zakjes).
Het voedingsadvies 250 gram groente per dag, is voor veel mensen niet makkelijk te behalen.
Tip van Geartsje: “verspreid de inname van groente over de maaltijden. Op die manier kom je
makkelijker op 250 gram groente per dag.”
Voor de video en recepten kijk op https://www.drogeham.com/meyd/fit-sun/
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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.

Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

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

mr. A.J. Spoelstra
Lytse Wei 20
9289 LB Drogeham

0512 36 99 00
www.spoelstra-advies.nl
info@spoelstra-advies.nl

Specialist in:
>
>
>
>

Ruimtelijke Ordening
Bouwrecht
Milieurecht
Natuurbeschermingsrecht

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

Ikkersreed 5
9289 KZ Drogeham
Tel: 0512-352435
Info@Zandbergwegenbouw.nl

MEYD-prĳswoordpuzzel april
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Los dan onderstaande puzzel op. Van alle antwoorden krijgt u 1 letter
cadeau. Als u genoeg woorden kunt invullen, leest u in de grijze kolom van boven naar beneden de oplossing.
U kunt uw oplossing mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer of uw
gegevens invullen, pagina uitknippen en inleveren bij MEYD, Delte 20.
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 15 april a.s.

1
2
3
4
5
6
7
8

Straat in Drogeham
Keukengerei
Openluchtmuseum in Harkema
Naam van een winkel in Drogeham
Een boomvrucht om te poffen
Plaats in Achtkarspelen
Hondenras
Voor welk dier is in Harkema een speciale opvang?

1

R

2

N

3

E

4

T

5

A

6

A

7

T

8

D

Oplossing MEYD-prĳswoordpuzzel april: .................................................................................................
Naam: ..........................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................
Tel.nr. ...........................................................................................................................................................
Prĳswinnaar MEYD-puzzel maart
De oplossing van de prijswoordpuzzel in maart was ‘Een zwaluw maakt nog geen zomer’.
Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: Bienke
Storm. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.
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Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Nagelstudio Edileuza
Nailart
Voet-Hand verzorging

www.edileuza.nl
tel: 06 4677 8333

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

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!

Vogelrubriek Fûgelwacht
We gaan iets vertellen over de graspieper en de boompieper. De graspieper en de boompieper behoren
tot de familie van de kwikstaarten. Die bestaat uit twee groepen, de echte kwikstaarten en de piepers.
Er zijn meerdere piepers zoals de duinpieper, de waterpieper en de oeverpieper, maar we beperken ons
tot de graspieper en de boompieper. Deze twee bruinachtige, gestreepte piepers lijken op het eerste
gezicht redelijk veel op elkaar en dat leidt soms verwarring. Graspiepers zitten wel eens in bomen en
struiken en boompiepers zitten regelmatig op de grond. Ze zijn van elkaar te onderscheiden door de
zangvlucht. De zangvlucht van een boompieper en een graspieper zijn erg karakteristiek. Het voedsel van
beide vogels bestaat hoofdzakelijk uit insecten.
De Graspieper is een vrij algemene vogelsoort. Je
ziet ze in open terrein zoals weilanden, heide of
duinen. Graspiepers zijn trekvogels, maar in zachte
winters blijven ze hier overwinteren en in strenge
winters zijn ze veel schaarser. De boompieper zie je
veelal aan de rand van bossen, licht beboste plekken en ook wel op open plekken. Moerassen, maar
ook kaalgekapte bospercelen en heideterreinen
zijn zeer geliefd. Boompiepers zijn trekvogels.
De graspieper (piipljurk in het Fries)
Uiterlijk
De graspieper heeft een slank postuur. Het lopen
gebeurt met een kwikkende staart en ook in de
vlucht zie je de golvende bewegingen zoals die van
kwikstaarten. De bovendelen van de graspieper zijn
olijfbruin met donkere strepen en ook de vuilwitte
borst is donker gestreept. Er is een lichte, maar onopvallende wenkbrauwstreep. De poten zijn rozig.
De snavel is klein, dun en gestreept. De buitenste
staartpennen zijn wit. De flanken en borst zijn zwaar
gestreept (bij de boompieper heel dun gestreept).
Er is weinig oogstreep, wel opvallend is de oogring.
Geluid
De zangvlucht van het mannetje is opvallend. Hij
klimt zwijgend steil omhoog naar zo’n 25-30 meter.
De graspieper begint dan luid zingend, met een
serie eentonige, snel herhaalde en doordringende
noten, zwevend te dalen met de vleugels in een
glijstand, om uiteindelijk met een triller te landen,
meestal op de grond. Roep en zang verschillen
sterk met die van boompieper.
Nest en eieren
Het nest is van gras en is bekleed met haar en
wordt gemaakt in een gras- of heidepol, op de
grond en in stedelijk gebied soms op braakliggende gronden. Er komen 4-5 bruine, eieren in te liggen. Soms zijn de eieren bijna ongevlekt, maar ook
wel met smalle streepjes of grotere vlekken. Alleen
het vrouwtje broedt gedurende 12-14 dagen, maar
beide ouders voeren de jongen nog 12-14 dagen.
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De jongen verlaten het nest geregeld voor ze vliegvlug zijn. Er zijn 1 of 2 legsels per jaar. Het nest van
de graspieper wordt nogal eens door de koekoek
gebruikt om een ei in te leggen.
De boompieper (de houtljurk in het Fries)
Uiterlijk.
Lijkt sterk op graspieper, maar heeft een markanter
koppatroon en een iets dikkere snavel. Langs de
flanken lopen fijne dunne penseelstreekjes die duidelijk dunner zijn dan de borststreping (bij de graspieper zijn deze ongeveer gelijk). De korte achternagel is ook een goed kenmerk, maar die is niet
zo goed te zien. Het verschil tussen de graspieper
en de boompieper is het best te herkennen aan de
hand van geluid en gedrag.
Geluid
Vanuit een boom schettert de boompieper een
poosje, begint dan al schetterend omhoog te vliegen en landt dan als een parachute met stijve vleugels en hangende poten weer in een boom.
De melodieuze zang kan midden op de dag, als
alle andere vogelsoorten hun snavels op elkaar
houden, nog gehoord worden. Het is luid en kanarieachtig. Er zijn dan explosieve reeksen afdalende
klanken te horen, vaak eindigend in een vertragend
“sie-sie-sie-sieeee…”.
Nest en eieren.
Het nest ligt op de grond. De eieren zijn verschillend van kleur, maar zijn meestal roodachtig met
grote roodbruine vlekken. In grijs zijn ze er ook met
kleine vlekjes. Er komen 5-6 eieren in te liggen. Alleen het vrouwtje broedt gedurende 12-14 dagen,
maar beide ouders voeren de jongen 12-14 dagen
in het nest. Er zijn 1 of 2 legsels per jaar.
Wouter Boonstra

Literatuur:
- Het vogelboekje van Dr. Jac. Thijsse
- De complete vogelgids van Michael Lohmann
- Sovon
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UW GROENE

vakwinkel

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

Van der Meer Prefab BV
Jan Gerkeswei 8
9289 XL Drogeham
0512-354139
www.vandermeerprefab.nl

-

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!

Drogeham

0512 - 332972

Voor elke gelegenheid bieden wij het juiste bloemwerk.
Een breed assortiment tegen een gunstige prijs!!!
APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION

Lândyk 2 Drogeham 0512 - 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl

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

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

MAATWERK IN
HOUT EN STAAL

Oastkern 17, Kootstertille
www.stark-interieur.nl

Geschiedenis van Drogeham
Dit keer ga ik in op een verzoek van één van onze lezers. Mochten er meer lezers zijn die een verzoek
hebben, dan kunnen ze dit bij mij kenbaar maken. Als er voldoende informatie over het onderwerp te
vinden is, zal ik daar dan een stukje over schrijven. Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Huis bĳ de driesprong Kromelle – Sânnen
Op de zuid-westelijke hoek van de kruising Sânnen-Kromelle stond vroeger een huis. Dit huis is
gebouwd omstreeks 1895 en is in 1940 weer afgebroken. In dit huis woonden Anne Andries Nicolai
en Wikke Tjallings Bos.
Boerderĳ Lytse Wei 32a
Wikke was een dochter van Tjalling Siebes Bos en
Teike Willems Kramer en was opgegroeid op de
Surhuisterveensterheide, het huidige Boelenslaan.
Op 24 september 1875 trouwde zij op 21-jarige
leeftijd met de 50-jarige boerenzoon Durk Pieters
van der Berg. Durk was een zoon van Pieter Durks
van der Berg en Klaaske Klazes Wijngaarden en
woonde op de Van der Berg State aan de Hamsterpein 2. Een rijke boerenzoon trouwde met een
arme arbeidersdochter van de heide. Het echtpaar
ging wonen op de boerderij aan de Lytse Wei 32a
(nu familie Eekels). Het huwelijk heeft niet zo lang
geduurd, want op 13 maart 1878 kwam Durk op
52-jarige leeftijd te overlijden.
Het lijkt erop dat de zaken niet zo goed gingen.
In 1876 ging Durk een obligatielening aan van fl.
6.000,-. (Dat zou in onze tijd een waarde van bijna € 62.400,- hebben). Na het overlijden van Durk
verkocht Wikke diverse roerende goederen en in
1879 verkocht zij 9 stukken bouw- en weiland voor
fl. 7.626,-.
Nieuw huis bĳ de Kromelle
Twee jaar na het overlijden van Durk, op 2 januari 1880, trouwde Wikke voor de tweede maal en
wel met de evenoude Anne Andries Nicolai. Hij
was een zoon van Andries Annes Nicolai en Trijntje
Metskes van der Wal. Beiden waren toen 26 jaar
oud. Anne trok bij Wikke en haar twee kinderen
in op de boerderij aan de Lytse Wei 32a. Blijkbaar
ging het financieel nog steeds niet goed, want in
1881 en 1884 werden er wederom leningen afgesloten. In 1884 verhuisden ze naar de boerderij aan
het Kleasterbreed 1 en drie jaar, in 1887, naar de
boerderij aan de Hamsterpein 6.
Rond 1895 lieten ze een huisje bouwen op de zuidwestelijke hoek van de driesprong van de Kromelle en de Sânnen en gingen daar wonen met hun
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kinderen. In totaal kreeg het echtpaar zeven kinderen, waarvan twee op jonge leeftijd overleden.
Daarnaast waren er ook nog twee kinderen uit het
eerste huwelijk van Wikke. Op 8 december 1923
overleed Anne op 70-jarige leeftijd. Het leek erop
dat de woning in 1934 in tweeën werd gesplitst,
want in dat jaar sloot Wikke een huurcontract af
met het echtpaar Tjipke Kornelis Alma en Geertje
Binderts Tinga. Daarna hebben er nog enkele andere kortstondige huurders gewoond.
Afbraak van de woning
Wikke overleefde haar tweede echtgenoot bijna
16 jaar; zij overleed op 27 juni 1939 op de voor
die tijd vrij hoge leeftijd van 85 jaar. Het leeggekomen huis werd door de gemeente tot 12 mei 1940
verhuurd aan Eerde van der Tuin en Roel van der
Veen, beide voor fl. 1,25 per week. Op 15 november 1940 stond in het Nieuwsblad van het Noorden: ‘Bij openbare inschrijving is door B. en W. van
Achtkarspelen de op afbraak te koop aangeboden
onbewoonbaar verklaarde dubbele woning op den
hoek te Buweklooster gegund aan den hoogsten
inschrijver, den heer R. de Jong te Drogeham voor
fl. 135,-‘. (Dit was de vader van Klaas de Jong van
de Lytse Wei). En op 4 december 1940 stond in de
Leeuwarder Courant: ‘Het oude woonhuis op de
driehoek Buweklooster, afkomstig van de wed. A.
Nicolai, laatst eigendom aan de gemeente Achtkarspelen, wordt thans afgebroken. Hiermede verdwijnt weer een stuk der oudheden van het dorp’.
Aanpassing kruising
De kruising was in 1938/’39 aangepast. Vanaf de
Sânnen werd net voor de kruising een splitsing
aangebracht. Degenen die richting Augustinusga
moesten konden het oude tracé blijven volgen. Degenen die naar Harkema wilden, moesten zo’n 25
meter voor de kruising rechtsaf slaan en het nieuwe
zuidelijke tracé volgen en dan rechtsaf richting Harkema slaan. Het huis kwam daardoor op een driehoek te staan tussen drie wegen. Na afbraak van
het huis werd de driehoek een plantsoen, waarop
in 1955 het oorlogsmonument werd geplaatst. Bij
een reconstructie in 1977 is deze driehoek weer
verdwenen en werd het monument verplaatst naar
de zijkant van de weg.
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Hair and Beautysalon

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.


*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

Nazaten van Anne Nicolai en Wikke Bos
Van dit echtpaar wonen nog verschillende nazaten
in ons dorp. Enkele kinderen waren:
– Tjalling Nicolai getrouwd met Elisabeth Dijkstra
(grootvader van Tjalling Nicolai van de Gealstrjitte);
– Andries Nicolai getrouwd met Jantje Land
(grootvader van Eize Alma van de Slotstrjitte);
– Roel Nicolai getrouwd met Antje van der Molen (grootvader van Roel Nicolai van de Hamsherne);
– Teike Nicolai getrouwd met Lukas Laanstra
(oud-bewoner van het Lukas-Teike Hûske);
– Willem Nicolai getrouwd met Wipke Alma
(grootvader van Anne Nicolai die aan de Boskloane woonde).
Simon Hoeksma (s.hoeksma@hetnet.nl)

Een situatiekaartje van rond 1955. Het huis stond in
1939-1940 op de driehoek.

Oude foto‘s
De bouw van de Christelĳke Huishoudschool 1955/1956
Inleiding
Op 22 mei 1952 werd in Drogeham de Christelijke Huishoudschool geopend. In de vorige Brinkpraat
staat een serie foto’s over de tijdelijke huisvesting van deze school in het oude gebouw dat tegenover de
Gereformeerde Kerk aan de Sânnen stond. In 1955 werd begonnen met de bouw van een nieuwe school
aan de Slotstrjitte. Deze straat werd in 1954 aangelegd voor de bereikbaarheid van de school. Van de
bouw van de school is een aantal foto’s bewaard gebleven. Daarvan nemen we de volgende op:
1. De Christelĳke Huishoudschool in 1957
Maart 1955 is met de bouw van de nieuwe
school begonnen. Het hoofdgebouw had twee
verdiepingen. Beneden waren vijf lokalen en
boven drie. In het lagere gedeelte rechts was
onder andere een grote keuken.

2. Het bouwterrein gezien vanaf de
Slotstrjitte in 1955
Links achteraan staan onder de sneeuw de opgestapelde stenen voor de bouw van de school.
Op de achtergrond de stelpboerderij van Sake
Zandbergen. Deze stond aan de Ike Buorren 3.
Vanaf 1965 was hier garage DAB gevestigd.
Deze winterse foto is op 15 februari 1955 gemaakt.
Vervolg op bladzijde 25
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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 !!!

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

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

3. De bouwers van de school in 1955
De aannemer, de opzichter en de bouwers van
de school, april 1955. Ze staan aan de voorkant
van het bouwterrein bij de Slotstrjitte.

4. De voorkant van de school in aanbouw
1955
Deze foto van de voorkant van de school in aanbouw is gemaakt op 21 mei 1955.

5. De noordkant van het lagere gedeelte
gezien vanaf het Slotstépaed in 1955
De zijkant van het lagere gedeelte van het
schoolgebouw in aanbouw. Deze foto is juli
1955 gemaakt.

6. Het schoolgebouw in aanbouw september
1955
Zo zag de school er begin september 1955 uit.

Afsluiting
Op 21 september 1956 werd het nieuwe gebouw aan de Slotstrjitte feestelijk in gebruik genomen. De
bouwkosten, inclusief het bouwterrein, bedroegen f 370.000,--. Dat is nu ongeveer € 170.000,--. In verband
met veranderingen in het onderwijs is de huishoudschool die in 1952 opgericht werd, in 1991 opgeheven.
Het gebouw, dat in 1956 gebouwd werd en nog in een heel goede staat verkeerde, is in 1995 alweer afgebroken. Op de plaats van de vroegere huishoudschool staat nu het appartementencomplex ‘It Slotstee’.
Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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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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