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Colofon

Over Brinkpraat
Brinkpraat is de dorpskrant van Drogeham en verschijnt 10 keer per jaar.

Redactie
Petra Hartholt Lândyk 2 tel. 332972
Jogien v.d. Molen Lytsewei 26b tel. 06-11805579
Anja Veenstra  Ikkersreed 14 tel. 06-54950977
Trynke Veenstra Sânkop 17 tel. 331857

Contact
brinkpraat@chello.nl

Rekeningnummer
NL64 RABO 0304 2239 80

Drukwerk
Drukkerij Mulder Surhuisterveen

Heeft u kopij voor de Brinkpraat, dan graag
inleveren vóór de vermelde kopijdatum:

Kopĳ datum Brinkpraat 

18 april Nummer 5 (mei)
23 mei Nummer 6 (juni)

De Brinkpraat verschĳ nt ongeveer 1,5 week na kopĳ datum
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Van de redactie
Voorjaar!

Op het moment dat ik het voorwoord van Brinkpraat schrijf is het volop genieten van het prachtige len-
teweer. Het is aan alles te merken dat de zon veel goed doet: overal zie je dorpsgenoten druk in hun 
tuin aan het werk, de (race)fi etsen en de motors komen weer uit de winterstalling, de natuur wordt weer 
wakker, kortom een heerlijk gevoel, lekker buiten bezig zijn! 

Maar ook het verenigingsleven laat weer van zich horen, zo is te merken aan de kopij voor deze Brink-
praat. De dorpsagenda is fl ink gevuld! Mochten er in ons dorp nog activiteiten plaatsvinden die vermeld 
kunnen worden op deze kalender dan kan dat worden doorgegeven aan   de redactie. 

Voor deze Brinkpraat weer veel leesplezier toegewenst!
De redactie

Dorpsagenda 
Maandag  13.30 uur Spelletjesmiddag Doarpskeamer
Maandag 13.30 uur Wandelen  Doarpskeamer
Dinsdag 09.30 uur Koersbal Gymlokaal
Dinsdag 13.00 uur Handwerken Doarpskeamer
Donderdag  13.30 uur Klaverjassen Doarpskeamer

2 april 17.00 uur  Doarpskeamer-diner   Doarpskeamer
7 april 19.30 uur   Jaarvergadering Fûgelwacht Doarpskeamer
8 april 19.30 uur  Klaverjassen   Kantine vv Drogeham
11-14 april  Paaseieren zoeken  Drogeham
22 april 19.30 uur  Klaverjassen Fakkel

4 mei 19.30 uur  Dodenherdenking Jacobtsjerke
14 mei  Proeffi etsen duo-fi ets Doarpskeamer
28 mei 17.00 uur  Workshop “kook je koelkast leeg” Doarpskeamer

8-11 juni  Feest v.v. Drogeham 75 jaar Sportpark t Doltsje
13-16 juni  Avond4daagse Doarpskeamer

Voor nader informatie over bovengenoemde activiteiten verwijzen u naar de desbetreffende artikelen 
hierover.

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

Bedankje
Tige dank foar it omtinken en meilibjen oan ûs nei it ferstjerren van myn man, ûs grutske heit en pake 
Walter van der Vegt.

Alie, bern en bernsbern



Telefoon 0512 - 33 14 20  |  www.nijboeruitvaartzorg.nl

Ik ben er
voor u.

Henk Visser

Gedempte Vaart 50
9231 AW Surhuisterveen
0512 - 841996
info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl
www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl
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Kerkenpagina
GKV Drogeham
U wordt van harte uitgenodigd om onze diensten in de kerk bij te wonen of online live of achteraf te vol-
gen via: www.kerkdienstgemist.nl  

03-04:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
 14.00 uur Ds. H.J. Siegers - Sneek
10-04:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
 14.00 uur Ds. W.L. de Graaf - Groningen
15-04:  19.30 uur Ds. J. Jongsma  Goede Vrĳ dag
16-04:  19.30 uur   Ds. J. Jongsma Vesperdienst - Stille Zaterdag
 tot 20.00 uur
17-04:  09.30 uur Ds. J. Jongsma  1e Paasdag 
 14.00 uur Ds. A.C. van der Wekken – Dokkum 
24-04:  09.30 uur Ds. J.J. Verwey - Leeuwarden
 14.00 uur Ds. J. Jongsma
01-05:  09.30 uur Ds. H. Zeilstra - Zuidbroek
 14.00 uur Kand. E. Hooghiemstra – Drogeham 

CGK Drogeham

03-04:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
10-04:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. K. Jonkman
15-04:  19.30 uur Ds. M.J. van Keulen Goede Vrĳ dag
17-04:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen 1e Paasdag
 14.00 uur Ds. D. van der Zwaag
18-04:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen 2e Paasdag Zangdienst
24-04:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
01-05:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
Alle diensten zijn online, live of ‘uit archief’ te volgen via 
www.pkndrogeham.nl 

JT   03-04: 09.30 uur mw. Drs. J. Kerkhof - De Vries
JT  10-04: 09.30 uur Ds. B.G. Keizer  Friese Dienst
WT 14-04: 19:30 uur Ds. J.M. v.d. Mark  Witte Donderdag
WT 15-04: 19:30 uur Ds. W. Veltman  Goede Vrĳ dag
WT 16-04: 21:00 uur Ds. W. Veltman  Stille Zaterdag
JT 17-04: 09.30 uur Drs. T. Simonides  Paaszondag
JT 24-04: 09.30 uur Ds. L. Veerman - Van Dijk
JT 01-05:  09.30 uur Ds I. Landman



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

 Zonnepanelen  Waterontharders

 Installatiewerk  Isolatiewerken

Voor meer informatie:

www.vedunoord.nl     |     info@vedunoord.nl     |     06 3630 3046

 

 

 

 

 

de Buorren 2, 9289 HG  Drogeham 
telnr. 0512-331602 

O P E N I N G S T I J D E N: 
maandag 16:00 - 20:00  

dinsdag t/m donderdag van 11:30 - 20:00 
vrijdag / zaterdag van 11:30 - 20:30 

zondag 15:00 - 20:00 

-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*- 
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Geschiedenis van Drogeham
Tillewei en Westerein
In vroeger tijden stonden er geen huizen aan de Tillewei. De huizen, in hoofdzaak boerderijen, stonden 
meer zuidelijker. Zij stonden aan een pad dat liep van de Tsjerke Buorren naar de Westerein. Dit pad be-
gon bij de familie Klaas Nicolai (Pastorykamp 19) en eindigde bij de familie Bert Reinders (Westerein 3). 
Vervolgens liep het pad verder naar Schuilenburg. In de loop der tijden zijn alle boerderijen in het land 
afgebroken en werden er een nieuwe boerderijen aan de doorgaande weg, de Tillewei, gebouwd. 

De weg door de Westerein (van de Tillewei naar 
de Boskwei) was er vroeger niet. De boeren die 
in de Westerein woonden, moesten via zandre-
den door het land de Tillewei bereiken. Deze si-
tuatie heeft geduurd tot begin jaren zestig. In 
1953 stond in de krant: ‘In Februari hebben wij 
melding gemaakt van een omvangrijk plan voor 
de gemeente Achtkarspelen, dat wordt voorbe-
reid in samenwerking met het gemeentebestuur, 
het provinciaal bestuur, de Prov. commissie voor 
werkverruiming, de Cultuurtechnische Dienst, de 
Prov. Waterstaat en de DUW. Dit plan, dat beoogt 
op grootscheepse wijze tal van verbeteringen op 
waterstaatkundig, cultuurtechnisch en planolo-
gisch gebied aan te brengen, is – naar wij ver-
nemen – zojuist gereedgekomen en wordt thans 
bestudeerd’.

Wegenplan
‘Daar het uiteraard nog geruime tijd zal duren, 
voordat men aan de realisatie kan beginnnen (het 
is een plan, dat vele millioenen zal kosten) en men 
toch, met het oog op de werkloosheid, in de ko-
mende herfst een aanvang wil maken, is alvast 
een wegenplan opgemaakt. Men hoopt met de 
uitvoering hiervan na de zomer te kunnen begin-
nen. Dit wegenplan omvat de verharding en hier 
en daar ook aanleg van in het geheel 25 km weg 
in Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en Smallinger-
land. De verharding zal bestaan uit het aanbren-
gen van een klinkerlaag van ongeveer drie meter 
breedte’. Zo zouden er volgens dit plan verharde 
wegen komen in o.a. de Surhuizumer Mieden en 
in de Twijzeler- en Rohelstermieden. Voor Droge-
ham stonden de Skieppedrifte, de Boskwei, de 
Jan Gerkeswei en een weg van Kootstertille naar 
de Boskwei (de huidige Westerein) op het pro-
gramma. Deze laatste weg begon als zijweggetje 
langs de huidige boerderij op Tillewei 21. Door 
de aanleg van de rondweg is dit zijweggetje een 
doodlopende weg geworden. De genoemde we-
gen in Drogeham zijn begin jaren zestig verhard. 

Adressering
In 1960 vielen de huizen in de Westerein qua 
adressering nog onder de Tillewei. Deze hadden 

als nummers Tillewei 19, 19a, 19b en 19c. In 1961 
werd de Westerein een offi ciële straatnaam en 
kregen de huizen de nummers Westerein 1 (v/h 
Tillewei 19), Westerein 2 (v/h Tillewei 19a), Wes-
terein 3 (v/h Tillewei 19b) en Westerein 5 (v/h Til-
lewei 19c). De boerderij op Westerein 1 valt sinds 
de aanleg van de rondweg weer onder de Tillewei 
(huidig adres Tillewei 21). De nummers 2 en 3 zijn 
in 1962 en 1963 afgebroken. Deze stonden ter 
hoogte van de in 1989 gebouwde boerderij van 
de familie Reinders: Nummer 2 stond ten westen 
van de weg en nummer 3 stond drie stukken land 
ten oosten van de weg. Nummer 5 is nog steeds 
aanwezig en staat in de buurt van de Boskwei.  

Bewoners van de Tillewei

Er is een lijst uit 1960 bewaard gebleven waarop 
de bewoners van dat jaar zijn vermeld. Aan de Til-
lewei woonden toen de volgende mensen.  

(oneven nummers = zuidkant, even nummers = 
noordkant)
(nummering loopt op van oost naar west)

1. Jetze van der Veen (ovl.) Lutske Haaksma
3. Klaas Pool Grietje Hoeksma
5. Marten Hoeksma Coba Kamminga
7. Johannes Postema Geeske Zijlstra
9. Rienk Postmus Gretha Hoeksma
11. Jan de Vries (ovl.) Grietje Benedictus
13. Harry Hartholt Jeltje Renkema
15. Douwe Westra Hinke Westerhof
15a Libbe Poelstra (ovl.) Taltje Bron
17. Albert Buma Tjitske Veenstra

2. Foppe van der Meer Joukje Postmus
4. Marten van Minnen (ovl.) Teikje Postmus
6. Tjalling van Minnen Geertje Schippers
8. Atze Hoeksma Johanna Oostra
18. Taeke Hoeksma (ovl.) Joukje Couperus
20. Nico Spaans Reina Brouwer
22. Germ de Vries Dina Kramer
24. Lolle Nauta Froukje Blijham
26. Gerke Veenstra Trijntje Vries
28. Germ Tjepkema Sjoukje de Goede



www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Runderlapje in jus 
met bloemkool en 

aardappelpuree

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel 
met rundergehakt

Grootmoeders 
kippannetje

Bestel 
& geniet 

van:

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.

Probeer nu 5 maaltijden 
voor slechts € 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair verrassen. 
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95. 

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Dat smaakt naar meer toch? 

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze. 
Vermeld bij de bestelling actiecode 202-SCDR02A22. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. Kijk voor de overige voorwaarden op 
apetito-shop.nl/proefpakket. 

Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

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

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

Specialist in:

    Ruimtelijke Ordening
    Bouwrecht
    Milieurecht
    Natuurbeschermingsrecht

>
>
>
>

tweewielers
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30. IJje de Vries -
30a Siebe van der Heide Uilkje Postma
32. Tamme Hansma (ovl.) Anna Jansma

Bewoners van de Westerein
1. Oebele Vries Yp van der Ploeg
3. Jan Hamstra Klaaske Postma (ovl.)
5. Liekele Nicolai Reintje Huizinga

2. Egbert Wagenaar  Froukje Jager

Het huis met de nummers 5 en 9 was een dubbel 
huis; er woonden toen twee gezinnen in. 

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Spitkeet Paasactiviteiten
Paasmaandag betekent voor De Spitkeet eieren zoeken. Het is zo 
langzamerhand traditie dat wij deze activiteit organiseren voor de 
jeugd. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom om eieren te zoeken. 
Dit zijn houten eieren die door vrijwilligers worden verstopt op het 
grote terrein van het Themapark, behalve in de huisjes, bij de pingo 
en bijenkasten. Wanneer je vijf eieren hebt gevonden mag je deze 

inleveren bij de paashazen die op het terrein rondlopen. Je krijgt dan een echt ei en mag deze beschilde-
ren. Behalve deze houten eieren liggen er ook gouden eieren verstopt. Wanneer je een gouden ei vindt 
kun je deze inleveren bij de balie, en je ontvangt een leuke verrassing.
En als klap op de vuurpijl mag je een klont deeg aan een stok schuiven en die boven een kolenvuurtje 
heerlijk bruin bakken. Met wat boter en bruine suiker smaakt dat lekker. Als speciale attractie is er een 
Mini-kermis. De Mini-kermis is open van 10.00 tot 16.00 uur, met een zweefmolen, eendjes, vissen en 
een suikerspinmachine. Alle activiteiten op het park zijn gratis, behalve eendjes vissen en de suikerspin 
op de minikermis.
Behalve aan de jeugd denken wij uiteraard ook aan de ouderen. De huisjes zijn allemaal open en daar 
zitten vrijwilligers die vertellen over het Themapark en over het leven van de mensen die in zulke huisjes 
hebben gewoond. Je kunt in de huisjes suikerbrood en roggebrood met ei proeven en de eenden- korf-
vlechter aan het werk zien.

Spitkeet wandeltocht
Op zaterdag 7 mei organiseert de Spitkeet de jaarlijkse spitkeetwandeltocht door de mooie omgeving 
van de Friese en Groninger Wouden. De wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van 7 tot 40 km. 

Meer informatie
www.despitkeet.nl    www.facebook.com/spitkeet

V.V. Drogeham 75 jaar!
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat V.V. Drogeham dit jaar 75 jaar bestaat. Maar vanwe-
ge de maatregelen kon dit nog niet gevierd worden. Nu alles weer kan, willen we aan 
het eind van dit voetbalseizoen een week in het teken zetten van het jubileum!  Vanaf 
woensdag 8 juni t/m zaterdag 11 juni is het feest op sportpark it Doltsje. Op het pro-
gramma staan onder andere:
• Kinderbingo  • Pubquiz  • Een mega Mixtoernooi  • Vele voetbalactiviteiten
• En meer…

V.V. Drogeham heeft als voetbalclub al 75 jaar een sportieve en sociale functie in Drogeham. Daarom 
willen wij naast alle (oud)leden, ook alle andere inwoners uitnodigen dit feest met ons te vieren. 

Houd onze website, sociale media en de brinkpraat in de gaten voor het volledige programma en andere 
nieuwtjes omtrent het jubileum!

De Jubileumcommissie 



Voor elke gelegenheid bieden wij het juiste bloemwerk.
Een breed assortiment tegen een gunstige prijs!!!

Lândyk 2 Drogeham 0512 - 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl

Drogeham                                   0512 - 332972

 
*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 
 

Hair and Beautysalon

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
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Turnlust
Turnlust in voorbereiding voor de wedstrijden.

Eindelijk na twee jaar kunnen dan nu ook de 
normale wedstrijden weer doorgaan! In april 
staan er twee, maar misschien ook wel drie 
wedstrijden op de planning. 
Op 2 april mogen de dames van de midden-
bouw laten zien waarvoor ze hard hebben ge-
traind. Dit is het eerste jaar dat ze in teamver-
band gaan turnen. Dit is een nieuwe wedstrijd-
structuur vanuit de KNGU. Mogen ze doorstro-
men, dan hebben ze op 23 april het FK teams. 
Ze hebben ook nog kans om individueel door te 
stromen, die wedstrijden zijn in mei.

Op 9 april gaan de jongste deelnemers naar 
Damwoude voor hun meetmoment. Ook dit is 
voor het eerst in teamverband. 
Als voorbereiding op deze wedstrijden hebben we in februari al een kleine oefenwedstrijd georganiseerd 
in onze eigen gymzaal. En we mochten in de vakantie trainen in de turnhal van GVV Veenwouden. Hier 
hebben we heel hard getraind en natuurlijk super veel plezier gehad!

r 

Resultaat aktie Oekraine
Bericht uit Oekraïne. 

Brief:
Dear brothers and sisters in Jesus Christ!
My name is Angelika Kobál, and I am writing on behalf of the small Christian community in Munkács, 
Ukrain. I can hardly fi nd the right words to express my feelings about your empathy and care. We are 
thankful to God for you. The families of our congregation are having refugees in there homes since the 
big cities of Ukraine were attacked and partly destroyed. Thausands of innocent people have left their 
homes. They are all moving to the west for shelter.

This little church has made a decision to recon-
struct the church’s rooms to give shelter for more 
people. They started to pray that God would 
make it fi nancially possible for them. God has 
heard their cry.
The money, you have sent, is just enough to set 
up a shower cabin, and a small kitchen for cooking 
and provide food and necessary things for all the 
families living in homes and those who are going 
to live in the church itself,  in the rooms normally 
used for Sunday school.
They need to supply water to the shower cabin 
and sink. And now they can buy all the stuff to do 
that. Thanks God their volunteers do all the works 
for free.
Your help was really essential for them . They could 
buy the necessary things and start work!
Their homes are crowded and people just keep ar-

riving. With your help, this faithful and loving com-
munity can feed and give shelter to more than 15 
people in the church too.
May God bless you and your families! May He give 
you hope and strength in your hardships.
May His peace be with you and in the whole world!

With love,
Angelika.

Vertaling:
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus!
Mijn naam is Angelika Kobál en ik schrijf namens 
de kleine christelijke gemeenschap in Munkács, 
Oekraïne.
Ik kan nauwelijks de juiste woorden vinden om 
mijn gevoelens over je empathie en zorg te uiten.  
We zijn God dankbaar voor jou.
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Even voorstellen…
Hallo beste lezers van Brinkpraat,
Wij zijn Aalzen en Vera en samen met onze dochter Lauren van 2 jaar en stabij Aize wonen we sinds ok-
tober 2021 aan de Lytsewei 65 te Harkema. Ondanks dat ons adres eigenlijk bij Harkema hoort, zijn er 
ongetwijfeld ondertussen veel nieuwsgierige Hamsters langsgekomen en daarom stellen we ons graag 
voor aan Drogeham. 

De families van onze congregatie hebben vluch-
telingen in hun huizen sinds de grote steden van 
Oekraïne werden aangevallen en gedeeltelijk ver-
woest. Duizenden onschuldige mensen hebben 
hun huizen verlaten.  Ze trekken allemaal naar het 
westen om te schuilen.
Deze kleine kerk heeft het besluit genomen om de 
kamers van de kerk te reconstrueren om onderdak 
te bieden aan meer mensen.  Ze begonnen te bid-
den dat God het voor hen fi nancieel mogelijk zou 
maken.  God heeft hun roep gehoord.
Het geld dat u hebt gestuurd, is net genoeg om 
een   douchecabine op te zetten, en een kleine 
keuken om te koken en te voorzien in voedsel 
en noodzakelijke dingen voor alle gezinnen die 
in huizen wonen en degenen die in de kerk zelf 
gaan wonen, in de  kamers die normaal worden 
gebruikt voor de zondagsschool.

Ze moeten water leveren aan de douchecabine en 
wastafel.  En nu kunnen ze alle spullen kopen om 
dat te doen.  Godzijdank doen hun vrijwilligers al 
het werk gratis.
Uw hulp was echt essentieel voor hen.  Ze konden 
de nodige dingen kopen en aan het werk gaan!
Hun huizen zijn overvol en mensen blijven maar 
komen.  Met jouw hulp kan deze trouwe en lief-
devolle gemeenschap ook in de kerk meer dan 15 
mensen voeden en onderdak bieden.
Moge God u en uw gezinnen zegenen!  Moge Hij 
u hoop en kracht geven in uw moeilijkheden.
Moge Zijn vrede met u en in de hele wereld zijn!

Met liefde,
 Angelika.

Els Toth-Wijma

Voordat we verhuisden, woonden we in Augus-
tinusga, dus een wereldreis is het zeker niet ge-
weest. Aalzen heeft daar zijn hele leven gewoond, 
Vera zes jaar. Daarvoor woonde ze in Leeuwarden, 
waar ze in de omgeving ook is opgegroeid. We 
hadden het goed naar onze zin in Augustinusga 
in onze twee-onder-een-kapwoning, maar we had-
den altijd al de wens om vrijstaand buitenuit te 
gaan wonen. Dus toen dit prachtige plekje aan 
de Lytsewei te koop kwam, waren we meteen ver-
kocht. En velen met ons, maar wij waren de ge-
lukkige nieuwe eigenaren van dit pand, bijbeho-

rende stallen en weiland. Na de sleuteloverdracht 
in augustus hebben we een paar maanden lang 
geklust, gestript, geïsoleerd en weer opgebouwd. 
De verbouwing is nog steeds gaande, en het be-
gint een waar paleisje te worden. Ondertussen 
genieten we elke dag van het mooie uitzicht en de 
ruimte. Bij het huis hoort een groot weiland, over 
een paar jaar willen we graag kleinvee en paar-
den houden. Maar omdat we eerst genoeg ande-
re dingen te doen hebben, komt er de komende 
twee jaar een veld pioenrozen. Dit geeft vast een 
prachtig uitzicht. Verder willen we nog graag een 
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moestuin aanleggen. 
Tot zover de plannen, verder met het voorstel-
rondje. In het dagelijkse leven werkt Aalzen als 
treinmachinist voor Arriva Noord-Nederland, dus 
van Harlingen en Stavoren tot aan de Eemsha-
ven en Veendam en alles wat daar tussen ligt qua 

treinspoor. Vera is registeraccountant en werkt als 
manager op de controlepraktijk bij Bentacera in 
Drachten. Hobby’s hebben we ook, we sporten 
beide graag. Wielrennen is de specialiteit van 
Aalzen en Vera hardloopt veel. Ook zijn we regel-
matig te vinden in The Gym in Harkema. Verder 
wandelen we graag met de hond (en hij met ons). 
Maar onze grootste hobby is natuurlijk dochter 
Lauren van net 2 jaar, die barst van de energie 
en graag buiten speelt. Verder is het vermelden 
waard dat we begin september ons tweede kind 
verwachten. 

Nu zijn jullie alweer een beetje wijzer geworden 
en we komen elkaar ongetwijfeld nog tegen voor 
een praatje!

Nieuws van de Vogelwacht
Op donderdagavond 7 april mogen en kunnen wij na een afwezigheid van twee jaar weer onze jaarver-
gadering organiseren. Tijdens de vergadering zullen we jullie weer meenemen in het reilen en zeilen van 
de Fûgelwacht van de afgelopen jaren, stilstaan bij het heden en vooruit kijken naar de toekomst. Onze 
leden hebben via de mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar ben je nog geen lid dan ben je 
bij deze van harte uitgenodigd om langs te komen en je terplekke in te schrijven als lid. 

Locatie: Doarpskeamer Aanvang: 19:30

De agenda is als volgt
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Financieel jaarverslag over 2021
5. - verslag en advies kascontrolecommissie 
 - verkiezing nieuw lid 
6. Bestuursverkiezing
 Aftredend Richard Azier en Anton Nicolai.
       Richard en Anton zijn herkiesbaar    
7. Verslag -  werkgroep nazorg
 - werkgroep roofvogels
 - werkgroep jeugd

 - werkgroep zwaluwen
 - werkgroep eendenkorven
 - werkgroep nestkasten
8. Pauze
9. Concept-activiteiten 2022
10. Rondvraag
11.  Film als er genoeg tijd is.   

Wij hopen weer op een goede en mooie leden-
vergadering in de ongedwongen sfeer zoals wij 
deze voor de Corona gewoon waren. 
Wij rekenen op jullie komst. 

Het bestuur.

Jeu de Boules Vereniging “De Wâldsmiters”
Dinsdag 5 april starten we weer met jeu de boulen. 
Wie zijn wij?
Een gezellige ploeg mensen- meest pensionades! We hebben een kantine -vier banen – 
en 26 leden. Elke dinsdagmiddag van 13.45 tot circa 16.00 zijn we in actie op onze banen 
naast de tennisbaan. We nemen ruim de tijd voor een kopje koffi e of thee en even een 
praatje met elkaar. Het leuke van deze sport is: IEDEREEN KAN MEEDOEN !
We zijn in beweging (goed voor iedereen) en hebben tijd om contact te maken met 

leeftijdsgenoten.
Kom gerust eens langs - kijk - of speel mee – het verplicht tot niets!



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  

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

Jolanda Veenstra
M .0613904284

Anna’s Kniphoekje
0628276418

 
Knippen: € 12,50
Kinderknip:  € 9,50
Kleuren v.a.: € 27,50
Permanent v.a.:  € 45,-
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

Jan Gerkeswei 6, 9289 XL  DROGEHAM 
Telefoon: +31(0)512-331205 

WWW.DEJONGHOUTWAREN.NL
WWW.SCHOPSTEEL.NL

WWW.HOUTBUIGEN.NL

Eastermar

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.



nr. 4    •    April 2022    •    Jaargang 37    
14

Avond4daagse
Hallo fanatieke wandelaars!

In de week van maandag 13 juni kan er in en rondom Drogeham weer fanatiek de 
avond4daagse worden gewandeld! Nieuw vanaf dit jaar; “de online inschrĳ ving”. 
We houden op met de inschrijvingen via de scholen maar geven nu iedere wandelaar 

de kans om zich via de online inschrijving aan te melden. Kosten zijn dit jaar 3,50 incl. medaile. We heb-
ben ervoor gekozen om alleen de 5km routes aan te bieden, aangezien we weinig tot geen animo zagen 
de afgelopen jaren voor de 10km. 
Daarnaast gaan we starten en afsluiten op een nieuwe locatie, dit zal zijn de doarpskeamer aan de de 
Delte in Drogeham.

Posten.
Middels deze weg willen wij ook graag een oproep doen om je op te geven als vrĳ williger. Om de route 
veilig te kunnen organiseren hebben we elke avond ongeveer 6 vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers staan 
van ongeveer van 18.30 tot +- 20.00 langs de route van de avondvierdaagse, met als taak oversteekhulp 
of uitdeel-stempel post. Opgeven mag via f-veenstra@hotmail.com
We hopen Jong en oud te mogen ontmoeten tijdens de Avond4daagse in Drogeham van 13 t/m 16 juni!

Geraldine Veenstra en Froukje van der Molen 

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham
Dodenherdenking Drogeham

Op 4 mei kennen we de traditie om met elkaar twee minuten stil te zijn om 20.00 uur. Een 
unieke gebeurtenis, iedereen kan er aan meedoen. Op geen ander moment wordt door heel 
het land tegelijkertijd twee minuten stilte in acht genomen, komen mensen samen om kran-
sen te leggen en hangt de vlag half stok. Zo’n bijzondere traditie die zoveel mensen in één 

land delen moet je vasthouden. Zo’n traditie geeft 
karakter aan een samenleving.
Wat in de loop der jaren is veranderd, is de leeftijd 
en daarmee de ervaringen. Voor ouderen zijn het 
vooral de gedachten aan de tweede wereldoorlog 
en aan de mensen die in Indië hebben gevochten, 
bekenden die toen zijn omgekomen. Jongeren 
hebben een andere levenservaring en denken ook 
aan de actuele oorlogen. Vluchtelingen denken aan 
hun ervaringen met onderdrukking en geweld. Wat 
overeenkomt bij al deze gedachten is dat we op 4 
mei allemaal in respect denken aan de mensen die 
slachtoffer zijn geworden van onvrijheid en rechte-
loosheid, waar dan ook.

Tegelijkertijd beseffen we op 4 mei dat velen in de 
wereld niet de vrijheid hebben die wij in Nederland 
genieten. Dat er voortdurend een beroep op ons 
wordt gedaan om mee te helpen mensen in vrijheid 
te laten leven en slachtoffers van onderdrukking te 
helpen.

In Drogeham hebben kinderen een actieve rol tijdens 
de herdenking. Het is goed om hen te betrekken bij 
een indrukwekkend moment in de Nederlandse sa-
menleving. De Nationale Herdenking groeit op die 
manier mee met zijn tijd en blijft van alle tijden. Net 
als het verlangen naar vrijheid en vrede van alle tij-
den is. Het herdenken op 4 mei dwingt ons stil te 
staan bij kwetsbaarheid van de vrijheid die wij ken-
nen. De Nationale Herdenking doet een beroep op 
zowel de individuele als de collectieve verantwoor-
delijkheid om onderdrukking, discriminatie en rech-
teloosheid tegen te gaan. En welk zinnig mens wil 
daar nu van af?

OPSTELLING/VERTREK VAN DE STOET OM 19.30 
UUR BIJ DE JACOB-TSJERKE (DE SANNEN 22) TE 
DROGEHAM

Iedereen mag van de gelegenheid gebruik maken 
om bloemen bij het monument te leggen.

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham



Ikkersreed 5

9289 KZ Dr

Tel: 0512-35

Info@Zandb

Ikkersreed 5

9289 KZ Drogeham

Tel: 0512-352435

Info@Zandbergwegenbouw.nl

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!

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Geknipt voor elke knip!!
Zowel overdag als `s avonds geopend.
Graag op afspraak bel,app of sms
Telnr. (0512)331161 of 06-12912575
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Workshop porselein schilderen 18 en 19 mei

Zin in een avondje uit? 
Ben jij creatief of juist 
niet en vind je het leuk 
om te schilderen? Dan is 
deze workshop echt iets 
voor jou. Kom gezellig 

met ons porselein schilderen. Want hoe leuk is 
het als je wat lekkers kunt serveren op een door 
jezelf versierde schaal? Je hoeft geen natuurta-
lent in tekenen te zijn want we hebben een aantal 
sjablonen klaarliggen waar je uit kan kiezen. Een 
voorbeeld dat bijvoorbeeld te schilderen is, zijn 
de 5 kleurrijke vogels op een rij zoals hiernaast is 
afgebeeld. Daarnaast zijn er nog een paar sjablo-
nen beschikbaar. Voor ieder wat wils. 

Na het schilderen van de 1e lijnen, moet het even 
drogen en dan kan het inkleuren beginnen. De 
bordjes kunnen na afl oop niet direct mee, omdat 
ze in een speciale oven moeten worden gebak-
ken. Kosten voor deelname aan deze workshop 
zijn € 15,- p/p. Bij de kosten inbegrepen: 
• schilder benodigdheden
• porseleinen bordje
• koffi e/thee/cake. 

Wil je naderhand nog wat extra’s drinken dan kan 
dat. Die kosten zijn voor eigen rekening en kun-
nen contant of met pin worden voldaan. Met de 
pin heeft de voorkeur. Aanmelden kan via de mail 
MEYD@drogeham.com. Let wel: er zijn slechts 
een paar plekken beschikbaar dus vol is vol.

MEYD



Nailart   www.edileuza.nl
Voet-Hand verzorging tel: 06 4677 8333

 Nagelstudio Edileuza

G. de Haan
inboedels & ontruimingen gevraagd

open op afspraak: 06 - 51550354

voor meer info: 06 - 51550354  G. de Haan

Swarte Mar 3      
Noardburgum

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking

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

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129
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MEYD - FIT & SÛN

Fietsen

Na het succes van het samen wandelen vanaf de Doarpskeamer en de roep om ook samen te fi etsen willen 
we hier graag gehoor aan geven. De bedoeling is vanaf midden mei een fi etsgroep te vormen van mannen en 
vrouwen die één keer per week erop uit trekken om een ronde van ongeveer 25 km te fi etsen in onze prachtige 
regio.
Opgave hiervoor is niet nodig en vrijblijvend. Wel is er telkens een ‘fi tte sûner’ aanwezig die een mooie route 
paraat heeft en die meefi etst.
Dag en tijd wordt in de volgende Brinkpraat vermeld; op dit moment worden de nodige voorbereidingen nog 
getroffen. Gaat u mee bewegen en genieten? Alvast meer dan welkom! Zegt het voort...

Voor vragen kunt u terecht bij:
Wietse Postmus 06-13800543
Hinke Spoelstra 06-45945362

Duofi ets

De werkgroep Fit & Sûn wil uitzoeken of er in Drogeham animo is voor de aanschaf van een duofi ets (met 
accu) die door inwoners van het dorp geleend kan worden. De bedoeling van de duofi ets is om ontmoeten en 
bewegen op een leuke manier te combineren voor een groep inwoners die liever niet meer zelfstandig fi etst.

De aanschaf van een duofi ets is een grote investering. Het is daarom belangrijk om vooraf te weten of er door 
dorpsbewoners gebruik van gemaakt gaat worden.
Om die reden wordt er op zaterdag 14 mei een proefdag georganiseerd (Noteer deze datum vast). Er kan 
onder begeleiding een rondje worden gefi etst met de 3 door ons geleende duofi etsen. Op de dag hierna 
(zondag) kan bij inschrijving opnieuw van een fi ets gebruik worden gemaakt om b.v. samen met een familielid 
of kennis te fi etsen. Bij slecht weer verplaatsen we de proefdagen naar 21 en 22 mei

De kennismaking is gratis en geheel vrijblijvend. De koffi e staat klaar….. Pak uw kans en kom langs!

Voor vragen kunt u terecht bij:
Anita Bakker 06-10324915
Hinke Spoelstra 06-45945362

Doarpskeamerdiner voor senioren proef!

Genieten van lekkere Hollandse pot in de Doarpskeamer voor €7,50? Dat kan aanstaande zaterdag 2 april 
vanaf 17:00 uur. Geartsje en Regina gaan dan een Hollands hoofdgerecht maken, ook wordt er een toetje 
verzorgd.
Meehelpen met koken? Graag! Maar lekker zitten te kletsen mag natuurlijk ook. Opgeven kan via een briefje 
in de brievenbus van de Doarpskeamer (Delte 20) of van Jikke Hoekstra ( fl at It Slotstee 22B).
Vermeld uw naam, telefoonnummer en aantal personen op dit briefje. 

Kook je koelkast leeg workshop!

Weet je niet wat je met je restjes groente, fruit, vlees, aardappelen of rijst aan moet? Gooi ze niet weg maar 
neem ze mee naar de kook je koelkast leeg workshop! Samen toveren we van al deze restjes wat heerlijks op 
tafel! Zaterdag 28 mei vanaf 17.00 uur 
Kosten: €5,-. Geef je op via fi tensun@drogeham.com, vermeld je naam en het aantal personen waar
je mee komt.



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.

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

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

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

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

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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MAATWERK IN
HOUT EN STAAL

Oastkern 17, Kootstertille
www.stark-interieur.nl

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

APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION

Van der Meer Prefab BV
Jan Gerkeswei 8

9289 XL  Drogeham
0512-354139

www.vandermeerprefab.nl

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!

VV DROGEHAM 

spor ef in uw en! 
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Prĳ spuzzel 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 ‘DROGEHAM’ voorkomt in de puzzel. DROGEHAM wordt zowel 
horizontaal, verticaal als diagonaal geschreven. De letters DROGEHAM 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 14 april a.s.

Winnaar MEYD-prĳ swoordpuzzel maart 2022 
De oplossing van de prijswoordpuzzel in maart was ‘gemeenschap’. Uit de vele goede inzendingen van de 
prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: Joke. Gefeliciteerd met de prijs!

De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.



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

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

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

� 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.
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Oude foto‘s
De Trĳ ehoeke bĳ  Buweklooster en het Generaal Spoormonument

Inleiding
In voorgaande nummers van Brinkpraat zijn we de geschiedenis nagegaan van het Buweklooster en de 
boerderijen aan It Kleasterbreed. In aansluiting daarop nu een beschrijving van de bijzondere driehoek 
bij Buweklooster. Deze lag op de plaats waar nu aan het eind van de Sânnen de afslagen naar Augusti-
nusga en Harkema zijn. Op het terrein tussen deze driehoek werd in 1955 het Generaal Spoormonument 
opgericht. In verband met een reconstructie van de kruising is het monument in 1977 verplaatst naar een 
andere locatie.

1. De weg van Drogeham naar Augustinusga en Harkema 1863-1935
De doorgaande weg van Drogeham naar Augustinusga en Harkema zag er vroeger heel anders uit dan 
nu. Vanaf 1863 was het een klinkerweg. Aan het einde van de Sânnen was een driesprong met afslagen 
naar Augustinusga en Harkema. In 1935/1936 werd de smalle klinkerweg vervangen door een brede  be-
tonweg. De kruising bij Buweklooster werd toen aangepast. Het tracé van de afslag naar Augustinusga 
bleef gelijk. De afslag naar Harkema werd veranderd. Hierdoor ontstond een driehoek tussen de beide 
afslagen. Deze werd de Trijehoeke genoemd.

2. De Trĳ ehoeke bĳ  Buweklooster en de Betonweg in 1938

In het midden van deze foto is de Betonwei. Op 
de achtergrond de Trijehoeke. Deze is afgeras-
terd met een hek. Op de Trijehoeke staat een huis 
waarvan de achterkant is te zien. De auto rijdt van-
af Buweklooster naar Drogeham en de fi etser gaat 
richting Harkema. Rechts van de auto is het begin 
van de Kromelle.

3. Het huis op de Trĳ ehoeke (1895-1940)

Het huis is in 1895 gebouwd en heeft de vorm van 
een woudhuisje. Aan de linkerkant is een uitbouw.  
Voor de woning staat mevrouw W. Bos-Nicolai 
(1853-1939).
Het  huis is in 1940 afgebroken. In de Leeuwarder 
Courant van 4 december 1940 stond: ‘Het oude 
woonhuis op de driehoek bij Buweklooster wordt 
thans afgebroken. Hiermee verdwijnt weer een 
stuk der oudheden van het dorp’.

Op het  driehoekige terrein waarop het oude huis 
heeft gestaan, is in 1955 het Generaal Spoormo-
nument opgericht.  

4. Generaal Spoor
Simon H. Spoor (1902-1949) was legercommandant van het Nederlandse leger in de tijd van de strijd 
in het vroegere Nederlands-Indië (1946-1950). Op het gedenkteken staan de namen van de vier jonge 
mannen uit Achtkarspelen die tijdens deze oorlog zijn omgekomen. In het boek van Jack Kooistra: ‘Ge-
vallenen uit Friesland in Nederlands-Indië’ staan hun levensbeschrijvingen.
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5. De onthulling van het monument in 1955

Het monument is op 8 juni 1955 onthuld door me-
vrouw H.T. Spoor-Dijkema.
Het terrein waarop het monument werd opgericht
kreeg toen de naam: ‘Generaal Spoorplantsoen’.

6. Het Generaal Spoorplantsoen en het monument in 1960

Het monument bestaat uit een natuurstenen zuil die 
bekroond wordt met een gebeeldhouwde vlam van 
de vrijheid.

Op de achtergrond it Kleasterbreed.
Links drie woningen van Stichting Woningbouw 
Achtkarspelen die aan deze weg staan.

7. Het monument wordt verplaatst in 1977
Vanwege de toenemende verkeersstroom werd de kruising bij Buweklooster in 1977 ingrijpend veran-
derd. Voor deze reconstructie moest het Generaal Spoormonument worden verplaatst. Het plantsoen 
werd geruimd.

  
Het monument kreeg iets verderop een mooie, maar 
wel kleinere plaats aan de zuidzijde van de Sânnen.

Op de foto het monument bij een herdenking op 4 
mei.

Afsluiting
Het Generaal Spoormonument heeft een bijzondere plaats in Drogeham. Jaarlijks komen op 4 mei de 
inwoners van het dorp en de omgeving hier bij elkaar voor de Nationale Dodenherdenking. In Nederland 
worden dan alle slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dit zijn militairen en burgers die 
omkwamen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De leerlingen van de basisscholen worden nadruk-
kelijk bij de herdenking betrokken. Zij leggen bloemen bij het monument en dragen een gedicht voor.

                                                                                                                             Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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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

Hamsterhulp 
Tel. 06 - 39 74 18 67 of mail hamsterhulp@gmail.com

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 

Hoofdvestiging: 
Drogeham, Lândyk 4 

Locaties: 
Surhuisterveen, De Dellen 50 - Zwaagwesteinde, Ferlinge Stasjonstrjitte 1-b 

Voor de huidige openingstijden verwijzen we u graag naar onze website.

www.tuskendikenenfeanen.nl

Belangrijke nummers
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