Colofon
Over Brinkpraat
Brinkpraat is de dorpskrant van Drogeham en verschijnt 10 keer per jaar.
Redactie
Petra Hartholt
Jogien v.d. Molen
Anja Veenstra
Trynke Veenstra
Contact
brinkpraat@chello.nl
Rekeningnummer
NL64 RABO 0304 2239 80
Drukwerk
Drukkerij Mulder Surhuisterveen

Lândyk 2
Lytsewei 26b
Ikkersreed 14
Sânkop 17

tel. 332972
tel. 06-11805579
tel. 06-54950977
tel. 331857

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

Brinkpraat

22 augustus
19 september
24 oktober
21 november

Nummer 7 (september)
Nummer 8 (oktober)
Nummer 9 (november)
Nummer 10 (december)

De Brinkpraat verschĳnt ongeveer 1,5 week na kopĳdatum

Inhoudsopgave
Van de redactie ..........................................................................................................................................2
Dorpsagenda .............................................................................................................................................2
Kerkenpagina .............................................................................................................................................4
Gondelvaart op wielen ...............................................................................................................................8
Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham .............................................................................................8
MEYD .........................................................................................................................................................8
Ferslach Kr. plattelânsfroulje Droegeham.................................................................................................14
De Spitkeet ...............................................................................................................................................14
It Waldfolk ................................................................................................................................................14
Concours Hippique ..................................................................................................................................16
Avond4daagse .........................................................................................................................................16
Turnlust naar het Friese kampioenschap ..................................................................................................18
Geschiedenis van Drogeham ...................................................................................................................18
Nieuws van Stichting Bouwekleaster ........................................................................................................20
Nieuws van de Vogelwacht ......................................................................................................................22
Volleybalvereniging Sterke Yerke stopt ..................................................................................................22
V.V. Drogeham ..........................................................................................................................................24
Oude foto‘s ..............................................................................................................................................25
Belangrijke nummers ................................................................................................................................26

1

nr. 6

•

Juni 2022

•

Jaargang 37

Van de redactie
Dag beste dorpsgenoten,
De Brinkpraat van juni ligt alweer bij je in de bus. Het laatste nummer voor de zomervakantie. Dat betekent een stop van 2 maanden voor ons als redactie. Eind augustus komen we weer bij elkaar om de
september editie in elkaar te zetten.
Zomervakantie niet alleen voor ons als redactie maar ook voor vele anderen. Even genieten van wat extra
vrije tijd of een welverdiende vakantie. Voor de jongeren in het examenjaar is het nog even spannend of
in juni de vlag uit mag. Je diploma op zak hebben is natuurlijk extra relaxed vakantie vieren.
In het dorp zelf is er ook nog het nodige te doen deze zomer. Misschien meelopen met de avondvierdaagse in juni. Een wedstrijdje vissen bij het kanaal of een kijkje nemen bij Concours Hippique. De MEYD
organiseert in juli nog een ‘vrijmibo’ 55+. Mocht je zin hebben in een middagje borrelen met dorpsgenoten in de Dorpskeamer. Ook de Spitkeet heeft wat leuke zomerse activiteiten op de agenda.
Wij als redactie wensen jullie een hele fijne zomer.

Dorpsagenda
Maandag
Maandag
Dinsdag

13.30 uur
13.30 uur
13.00 uur

Spelletjesmiddag
Wandelen
Handwerken

8 - 11 juni
12 juni
13 - 16 juni
17-18-19 juni
18 juni
18 juni

Feest V.V. Drogeham 75 jaar
Jeugdmeeting
Avond4daagse
Open Blitz Treffen
Vissen
Concours Hippique

2 juli
22 juli

Harmonicafestijn
Vrijmibo

16 - 17 september

Gondelvaart op Wielen

Doarpskeamer
Doarpskeamer
Doarpskeamer
GKV
Doarpskeamer
Spitkeet
Prinses Margrietkanaal
Spitkeet
Doarpskeamer

Voor nadere 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
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9
9
9
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Ik ben er
voor u.
Henk Visser

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

Gedempte Vaart 50
9231 AW Surhuisterveen
0512 - 841996
info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl
www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl

Kerkenpagina
GKV Drogeham
U wordt van harte uitgenodigd om onze diensten in de kerk bij te wonen of online live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl
05-06: 09.30 uur
14.00 uur
12-06: 09.30 uur
14.00 uur
19-06: 09.30 uur
14.00 uur
26-06: 09.30 uur
14.00 uur
03-07: 09.30 uur
14.00 uur
10-07: 09.30 uur
14.00 uur
17-07: 09.30 uur
14.00 uur
24-07: 09.30 uur
14.00 uur
31-07: 09.30 uur
14.00 uur
07-08: 09.30 uur
14.00 uur
14-08: 09.30 uur
14.00 uur
21-08: 09.30 uur
14.00 uur
28-08: 09.30 uur
14.00 uur

Ds. J. Jongsma Voorbereiding HA
Ds. A.C. van der Wekken - Dokkum
Ds. J. Jongsma HA
Ds. H.J. Siegers - Sneek Nabetrachting
Ds. L.G. Boonstra - Slochteren
Ds. J. Jongsma
Ds. T. Groenveld
Ds. A. Krijgsheld - Ureterp
Ds. J. Jongsma
Ds. W.L. de Graaff - Groningen
Ds. J. Jongsma
Ds. M.H. de Boer - Tolbert
Ds. J. Jongsma
Ds. E.R. de Braak - Blije
Ds. J. Jongsma
Ds. E.R. de Braak - Blije
Ds. M. de Vries - Winsum
Ds. J.J. Verwey - Leeuwarden
Ds. T. Groenveld - Drachten
Leesdienst
Leesdienst
Ds. P. Groen - Heerenveen
Ds. L.G. Boonstra - Slochteren
Ds. J.H. Soepenberg - Assen Zuid
Ds. J. Jongsma
Ds. Th.J. Havinga - Beilen

Op zondagavond 12 juni hopen we een Jeugdmeeting te houden in de GKV van Drogeham. (De
Buorren 63)
Inloop 19:00 uur // Start meeting 19:30 uur.
Het onderwerp is: WAAR IS GOD ALS IK PIJN OF VERDRIET HEB???
Bert Wiersma ( voor velen een oude bekende en schrijver van jeugdboeken uit Drachten) komt deze
avond naar Drogeham en wil graag voor jongeren spreken. Het is een prachtige spreker en het komt
recht uit zijn hart.
Na afloop verdere gelegenheid voor ontmoeting.
Koffie/fris aanwezig!
Alle jeugd uit Drogeham en omgeving is van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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9 Zonnepanelen

9 Waterontharders

9 Installatiewerk

9 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 -*-*-

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!

CGK Drogeham
05-06: 09.30 uur
14.00 uur
06-06: 09.30 uur
12-06: 09.30 uur
14.00 uur
19-06: 09.30 uur
14.00 uur
26-06: 09.30 uur
14.00 uur
03-07: 09.30 uur
14.00 uur
10-07: 09.30 uur
14.00 uur
17-07: 09.30 uur
14.00 uur
24-07: 09.30 uur
14.00 uur
31-07: 09.30 uur
14.00 uur
07-08: 09.30 uur
14.00 uur
14-08: 09.30 uur
14.00 uur
21-08: 09.30 uur
14.00 uur
28-08: 09.30 uur
14.00 uur
04-09: 09.30 uur
14.00 uur

Ds. M.J. van Keulen 1e Pinksterdag
Ds. M.J. van Keulen
Ds. D. van der Zwaag 2e Pinksterdag
Ds. M.J. van Keulen
Ds. A. Veuger
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen HA
Ds. M.J. van Keulen
Ds. R. de Jong
Ds. H.K. Sok
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. D.J. Steensma
Ds. M.J. van Keulen
Leesdienst
Ds. H.K. Sok
Ds. G.J. Capellen
Ds. G.J. Capellen
Prof. Dr. H.J. Selderhuis
Prof. Dr. H.J. Selderhuis
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
Alle diensten zijn online, live of ‘uit archief’ te volgen via
www.pkndrogeham.nl
05-06: 9:30 uur
12-06: 9:30 uur
19-06:
26-06:
03-07:
10-07:
17-07:
24-07:
31-07:
07-08:
14-08:
21-08:
28-08:
04-09:
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mevr. drs. J. Kerkhof- de Vries, Pinksteren,
Jacob-tsjerke
Ds. W. Veltman, viering Heilig Avondmaal,
Jacob-tsjerke
Ds. G. van Helden, Jacob-tsjerke
Ds. E. J. Terpstra, Jacob-tsjerke
Ds. T. Noort, Jacob-tsjerke
Ds. G. Borger- Koetsier, Jacob-tsjerke
Ds. M.T. P.M. Oomens, Jacob-tsjerke
mevr. G. Braam- Posthumus, Walburga-tsjerke
Ds. J. Glas, Walburga-tsjerke
Ds. W. Feenstra, Walburga-tsjerke
mevr. drs. J. Kerkhof- de Vries, Walburga- tsjerke
Ds. C. Bark-Bakker, Walburga-tsjerke
ds. H. de Haan, Walburga-tsjerke
Ds F. Fleur- Fink, Jacob-tsjerke
Jaargang 37
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Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu 5 maaltijden
voor slechts € 19,95!

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

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!

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

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. Kijk voor de overige voorwaarden op
apetito-shop.nl/proefpakket.

Bestel
& geniet
van:

Runderlapje in jus
met bloemkool en
aardappelpuree

Runderhachee
met rode kool en
aardappelen

Nasi goreng
met kipsaté

Macaronischotel
met rundergehakt

Grootmoeders
kippannetje

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

Specialist in:
>
>
>
>

Ruimtelijke Ordening
Bouwrecht
Milieurecht
Natuurbeschermingsrecht

www.apetito-shop.nl

&RU+DPJWUD
tweewielers
6FRRWHUV %URPILHWVHQ

'H6kQQHQD
+.'URJHKDP
7HO  
ZZZFKVFRRWHUVQO

Gondelvaart op wielen
Voorbereidingen Gondelvaart op wielen in volle gang!
De eerste buurten en groepen zijn al bezig met de voorbereidingen voor de 53ste Gondelvaart op wielen. De eerste tenten
worden ook al opgebouwd, langzaam aan begint het weer wat te
leven. Kom gerust een kijkje nemen bij de bouwlocaties, maar let
wel op de kinderen dat zij niet zonder toezicht op de bouwlocaties langs komen.
16 en 17 september 2022 het klinkt zo ver weg, maar voor je het weet mogen we weer de prachtige creaties laten zien aan het grote publiek!

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham
OPROEP!
Plaatselijk Belang Drogeham is op zoek naar nieuwe bestuursleden
(voorzitter/secretaris/algemeen lid)! Dus lijkt het u/jou leuk om wat
voor ons mooie dorp te kunnen betekenen, meld u/jou dan aan bij
één van de bestuursleden of door een mail te sturen naar: pbdrogeham@gmail.com.

MEYD
Viswedstrĳd voor jong en oud: zaterdag 18 juni 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. De kosten voor deelname
zijn € 4,00 per persoon, inclusief een warme snack. Betalen mag contant, maar kan ook ter plekke pinnen
via het mobiele pinapparaat van MEYD.
Aanmelden kan op de site: www.drogeham.com (achter de knop ‘Actueel’).
Of door onderstaand strookje in de brievenbus te doen bij de Doarpskeamer (Delte 20)
Opgavestrookje
Ik meld mij aan als deelnemer(s) aan de viswedstrijd op 18 juni:
Naam: ..........................................................................................................................................................
telefoonnummer: .........................................................................................................................................
mailadres: ....................................................................................................................................................

aantal personen: ...................................................................................................................................
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Hair and Beautysalon
Drogeham

0512 - 332972

Voor elke gelegenheid bieden wij het juiste bloemwerk.
Een breed assortiment tegen een gunstige prijs!!!
Lândyk 2 Drogeham 0512 - 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl


*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

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

MEYD-prĳswoordpuzzel juni
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel. Alle onderstaande woorden staan in de woordzoeker: horizontaal, verticaal of diagonaal. Als u alle woorden in de woordzoeker heeft gevonden dan
levert u de gehele puzzel met antwoordstrook in bij MEYD, Delte 20. Een foto van de ingevulde puzzel
mailen naar MEYD@drogeham.com kan ook o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.
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 18 augustus a.s.

MEYD-prĳswoordpuzzel mei
De oplossing van de prijswoordpuzzel in mei was ‘kraanvogels spotten’.Uit de goede inzendingen van de
prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: Dhr. G. Triest. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.
Workshop porselein schilderen
Op zowel 18 als 19 mei vond de workshop porselein schilderen plaats. In totaal hebben 28 dorpsbewoners hieraan deelgenomen. We kijken terug op een geslaagde en gezellige avond. We hebben met glas
een porseleinen schaal versierd dat nu alleen nog moet worden afgebakken in een speciale oven. We zijn
dus heel nieuwsgierig naar het eindresultaat en willen Ymkje de Haan, Heilie van Dijk en Sjoukje van der
Meer bedanken voor de goede begeleiding.
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Vrĳmibo
Aanmelden kan via de website www.drogeham.com of mail MEYD@drogeham.com.

FIT & SÛN
Terugblik 12 mei 2022: 1e fietstocht MEYD een feit
Het weer was prachtig en het aantal deelnemers geweldig!
15 mannen en vrouwen die deze middag de fietspedalen in beweging zetten... Wat je noemt een vliegende start maar dan in een
toegankelijk tempo.
Wat wonen we toch in een prachtige omgeving om in rond te ‘dwalen’. Onderweg is een praatje nooit ver weg en de 1e lekke band
was er ook al; prettig opgelost door één van de deelnemers. Deze
keer een mooie route Noord-oostelijk van Drogeham.
Vanaf nu wordt er elke donderdag middag gefietst vanaf de
Doarpskeamer om 13.30 uur. De route is ca. 25 km met een kleine
rustpauze. Elke week een andere trip die ons in alle windstreken
brengt. Onze vrijwilligers lezen de kaar zodat u zonder ‘omtinken’
kunt volgen.
Fietst u ook een keer mee? Opgave is niet nodig - het kost niets.
We zien u heel graag!!
Voor vragen kunt u terecht bij: Wietse Postmus 06-13800543 en Hinke Spoelstra 06-45945362
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Terugblik Duofiets try-out op 14 mei
Voor wie was het? Voor inwoners fan ‘e Ham die liever niet meer zelfstandig fietsen; voor inwoners die
overwegen in de toekomst deze fiets te willen gebruiken. Maar ook voor familie/kennissen van toekomstige gebruikers was er de mogelijkheid de duo-fiets samen uit te proberen.
Het was prachtig weer op zaterdag 14 mei, dus een mooie dag om de bewoners van Drogeham bij flat it
Slotstee de mogelijkheid te bieden een fietstochtje te maken met een duofiets.
De vrijwilligers van werkgroep Fit en Sûn fietsten mee. Van Hart in Fryslân,It Suyderhuys en Medipoint
werden 3 fietsen geleend om te kijken of in Drogeham de duofiets in de toekomst in een behoefte kan
voorzien. De opkomst was echter laag. We zijn tot de conclusie gekomen dat een duofiets aanschaffen
op dit moment nog geen prioriteit heeft voor ons dorp.
“”

Voor iedereen met stalen zenuwen en een flink portie lef organiseert MEYD samen met dorpsgenoten het
evenement “Scare Night”. Grootse plannen. En het belooft spectaculair te worden!!

“S
SCARE
E NIGHT”
Stel je eens voor dat jij in de avond met een groepje wordt ontvoerd in een
compleet dicht en gesloten busje …….. Na ca. 10 minuten rijden word je
losgelaten en waan jij je in een angstaanjagende andere wereld!
We geven uiteraard nu niet heel veel prijs over wat er allemaal te beleven valt, maar hier moet je
echt bij zijn. Op jouw route gebeurt van alles. Dus beschik jij over stalen zenuwen en denk jij deze
tocht te kunnen volbrengen?
Houd de Brinkpraat en Social Media in de gaten zodat je weet waar jij de kaarten straks kunt kopen.
Een groep bestaat uit maximaal 8 personen. Aan deze 1ste editie kunnen maar ca. 100 deelnemen!!
Dus vol = vol!!
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Anna’s Kniphoekje
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

0628276418

Eastermar

Bosmastrjitte 11 Drogeham

M. van der Bij
VOEG-KLUSSENBEDRIJF
’n paar handige handen
Wim Koekoek
De sânnen 2
9289 HK Drogeham
Tel. 06-53928743
koekoekab@gmail.com

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

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

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

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

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

Jolanda Veenstra
M .0613904284

Ferslach Kr. plattelânsfroulje Droegeham
21 april 2022 is it safier, yn in feestlik oanklaaide Fakkel sil it 70 jier bestean fan de Kristlike plattelânsfroulju fan Droegeham fiert wurde.
16.30 stiet de kofje/tee en gebak ree yn ´e Fakkel.
Sa´n 40 froulju kamen der op of. Mei liet 288 en in tapaslik gedicht wurdt de middei iepene.
Om 18.00 oere hinne stie in kâld en waarm buffet ree, ûnderwilens wurdt foaritentsje ynskonken.
In rynsk iisbuffet wie de ôfsluter.
It jûns programma wurdt fersoarge troch “Samoosara”mei in lietsje in sketske en grapke en sa mear.
Hinke van der Wal krige omtinken omt sy mear as 70 jier lid is fan de CPB “as ferspreid lid”.
De iepening en sluting fan it seisoen fan 2 jier is mei “Sirkelgong fan tiid” in gedicht fan Wieke de Boer.

De Spitkeet

Activiteiten
Opel Blitz Treffen
Op 17, 18 en 19 juni staan drie dagen lang Opel Blitzen op het Spitkeet-terrein.
Harmonicafestĳn
Op 2 juli vindt het jaarlijkse harmonicafestijn plaats.
Zomer Fietstochten
Van 9 juli t/m 27 augustus worden er elke zaterdag fietstochten met verschillende afstanden georganiseerd.
Spitkeet Puzzeltochten
Het hele seizoen lang kun je deelnemen de Spitkeet wandel-, fiets- of autopuzzeltochten.
Meer informatie
www.despitkeet.nl - www.facebook.com/spitkeet

It Waldfolk
FOLKKOOR “ IT WALDFOLK” ZOEKT NIEUWE LEDEN.
Heb je altijd al willen zingen in een enthousiast en gezellig koor. Dan ben je van harte welkom op een
repetitie-avond van het folkkoor ‘it Waldfolk.’ Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe leden voor ons
gemengd koor. Ons koor, dat wekelijks oefent in het dorpshuis De Smoutte in Boelenslaan, bestaat uit
23 leden. Aangezien er drie stemmig wordt gezongen zijn we naarstig op zoek naar een aantal nieuwe
leden,zowel man als vrouw. Twijfel je of het repertoire wel bij je past, dan kun je vrijblijvend een aantal
keren mee komen zingen,en daarna je keus maken.
Voor meer informatie zie onze website www.waldfolk.nl.
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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.

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

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!

Concours Hippique
Drogeham, 18 mei 2022
Nieuwe evenementdatum voor Concours Hippique Drogeham
Waar normaal gesproken de eerste zaterdag van september in het teken
stond van het Concours Hippique Drogeham, vindt het evenement nu op
zaterdag 18 juni 2022 plaats. Het bestuur maakt zich klaar voor de 41e
editie van het concours met een gevarieerd programma voor jong en oud.
Concours in juni
De organisatie van Concours Hippique Drogeham
is verheugd dat het bestuur van de onderlinge
concoursen, CH Drogeham een nieuwe datum
heeft gegund. Dit wordt in het vervolg de derde
zaterdag van juni. “Het is een prachtig tijdstip op
bijna de langste dag van het jaar. Hierdoor krijgen wij de ruimte om het programma in de middag/avond te organiseren” geeft voorzitter Albert
Alma aan. Het concours vindt traditiegetrouw in

Drogeham aan de Hamsterpein plaats. De organisatie spreekt dit jaar ook weer dank uit naar
de sponsoren en vrijwilligers die het evenement
mogelijk maken. ‘Mede door hen kunnen wij na
twee jaar afwezigheid weer een prachtig evenement met gratis toegang voor paardenliefhebbers
organiseren.’
Middag- en avondprogramma
Het programma staat inmiddels vast met meerdere
tuigrubrieken en shows. We zijn zeer verheugd u te
kunnen meedelen dat de Stoomspuit uit Gorkum
naar Drogeham komt. Zij laten een prachtige
show zien met vuur, stoom en Belgische paarden.
Daarnaast is er dit jaar ook veel vermaak voor
jongeren op het terrein. Zo wordt een deel van het
terrein omgebouwd tot een heuse kinderboerderij
met 80 dieren. Vanaf 11.00 uur is het publiek
welkom en na afloop van het concoursprogramma
wordt de avond afgesloten met een gezellige
afterparty.

Avond4daagse
Beste Allemaal,
Bijna is het zover! Maandag 13 juni start de avond4daagse in Drogeham.
Nog even wat praktische info;
• Aanvang is bij de Doarpskeamer van MEYD naast de gymzaal (de Delte 20)
• Starttijden zijn tussen 18.15 en 18.30 uur
• Eindtijd is max 20.30 uur (hierna zullen de oversteekhulpen en stempelposten dus ook niet meer
aanwezig zijn).
• Aanmelden kan alleen via deze link; hƩps://www.formdesk.com/kwbn/A4DOI2022_Drogeham
• Kosten zijn 3,50 incl. Medaille. Begeleiders mogen gratis deelnemen, tenzij zij graag ook een medaille ontvangen dan zijn de kosten ook 3,50.
We willen ook alle sportploegen in Drogeham aanmoedigen om hun op te geven! Het is wellicht een
leuke sportieve manier om een trainingsavond te vervangen.
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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

G. de Haan
inboedels & ontruimingen gevraagd
open op afspraak: 06 - 51550354
Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

Nagelstudio Edileuza
Nailart
Voet-Hand verzorging

www.edileuza.nl
tel: 06 4677 8333

voor meer info: 06 - 51550354 G. de Haan

Turnlust naar het Friese kampioenschap!
Op zaterdag 14 mei mochten Lianna, Mariska en Berdina Turnlust
vertegenwoordigen op het Friese kampioenschap. ‘S ochtends
mochten Mariska en Lianna al hun
meerkampfinale turnen. Dit ging
heel goed! Helaas greep Lianna
met 0,25 punt verschil naast een
bronzen medaille. Maar alsnog is
ze hiermee 4de van Friesland geworden. Een hele knappe prestatie! De middag mocht Berdina de
meiden versterken met de toestelfinales. Ook in de toestelfinales lieten de dames zien dat ze hier thuis
hoorden. Mariska nam hier zelfs
een bronzen medaille mee naar
huis voor haar brugoefening!
Op 21 mei mochten alle dames en
heer van Turnlust meedoen aan
een onderlinge wedstrijd in Harkema. Voor velen de allereerste keer.
Wat een succes! Een ware medailleregen voor Turnlust.

Geschiedenis van Drogeham
De Brink
Op de plek waar nu de huizen aan de westkant van de Ike Buorren staan was vroeger de Brink. Volgens
een kaart uit 1718 stond hier vroeger een molen. Later, waarschijnlijk al voor 1750, is deze molen afgebroken en is er een nieuwe aan de Buorren gebouwd. In Fryslân komen bijna geen brinken voor, ze zijn
vooral in Drenthe te vinden. Een brink is een plein bij de kerk beplant met eikenbomen. In 1828 zijn deze
gekapt en zijn er iepen voor in de plaats gekomen. In de L.C. stond: ‘verkoping van zware stambomen ten
huize van kastelein Boonstra ten verzoeke van de Kerkvoogden der Hervormde Gemeente aldaar; drie en
zestig eiken en vier iepen extra zware stambomen, staande in de Buurt te Drogeham en zulks in twintig
percelen, zodanig genummerd te zijn’.
In de periode van 1910 tot 1914 zijn deze iepen
wegens ziekte weer gekapt en niet weer door nieuwe vervangen. In de Kollumer Courant stond toen
het volgende bericht: ‘8 December 1909: DROGEHAM - Naar men verneemt is door de heeren
Kerkvoogden en notabelen te Drogeham besloten
om binnenkort een groote opruiming te houden.
Het plan is n.l. om de bosch, de zoogenaamde
“Ike Buorren” te laten rooien. Dit zal eene leegte
worden midden in het dorp. Niemand zal zich het
dorp kunnen voorstellen zonder dit bosch, daar
de vorige rooiing om en nabij de tachtig jaren geleden moet zijn’.
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De Brink was eigendom van de Hervormde kerkvoogdij en is in 1920 verkocht aan het bestuur van
de Hervormde school, dat er huizen op heeft laten
bouwen. Helaas was men zich toen niet bewust
van het unieke karakter van deze Brink in Drogeham.
Op de Brink werd twee keer per jaar een veemarkt
gehouden. Het beeld van de Hamster Ko herinnert daar nog aan. Volgens overlevering waren
de koeien van de zandgronden uit Drogeham en
omgeving lichter dan de koeien van de klei. Daardoor onstond de uitdrukking, als een koopman
te weinig voor een koe wilde betalen’: ‘it is gjin
Droegehamster!’.
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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

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!

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

Bewoners van de Ike Buorren, het Tsjerkepaed
en de Droegehamsterfeart
Er is een lijst uit 1960 bewaard gebleven waarop
de bewoners van dat jaar zijn vermeld. Aan de Ike
Buorren, het Tsjerkepaed en de Droegehamsterfeart woonden toen de volgende mensen.
Ike Buorren
1. Sikke van Houten (ovl.) Grietje Postma
3. Sake Zandbergen
Antje Kamminga
5. Tjomme Boksma
Baukje Kloetstra
2. Hans de Haan
Froukje Herder
2a Jelke van der Valle (ovl.) Aagje van der Veen
4. Hendrik Hoeksma
Reintje Kalsbeek
4a Romke Hoeksma (ovl.) Line van Schepen
6. Froukje van der Wal
8. Halbe Oldenburger
Baukje Iestra
De huizen met de nummers 1-3, 2-2a en 4-4a waren dubbele huizen, hier woonden twee huishoudens in.
Tsjerkepaed
1. Anne Alma
3. Kornelis Rekker
2. -

Rienkje Pitstra
Eltje van der Veen (ovl.)
Janke Kooistra

4. Hedzer van Houten
6. Geert Douma

Maaike Tiemersma
Hinke Hoen

De nummers 1 en 3 stonden aan een pad van het
Tsjerkepaed naar de Buorren (naast de winkel van
Kalsbeek). Deze huizen waren eerst genummerd
als Buorren 39a en 39b. In 1965 zijn beide huizen
afgebroken en kwam er één huis voor in de plaats.
Het pad van de Buorren naar het Tsjerkepaed, dat
ook wel het Skoallepaed werd genoemd, werd
toen afgesloten en het nieuwe huis kreeg als adres
Tsjerkepaed 1.
Droegehamsterfeart
1. Sierk Kooistra
3. Ruurd Veenstra
2. Fokke Hoeksma
2a Jan Brouwer
4. Bauke Haarsma
4n Sikke Haarsma
4a 6. brandweerkazerne

Tiete van der Wal
Lieke Werkman
Froukje Zijlstra
Annie Muller
Antje Koster
Hannie Dijkstra
Hendrikje Hoeksma

De n van 4n betekent noodwoning. Deze is later
afgebroken.
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Nieuws van Stichting Bouwekleaster
Velen hebben de grafstenen/monumenten weer
schoon gemaakt, ook is het onderhoudsbedrijf al
weer verschillende keren aan het werk geweest.
Veel werk is er verzet na de storm in februari. Gelukkig oogt het merendeel nu weer netjes. Echter
er zijn nog wat graven waarvan het onderhoud te
wensen overlaat. Het bestuur vraagt aan een ieder die eigenaar van een grafsteen/monument is
deze schoon te maken en schoon te houden. Ook
zijn er grafstenen die scheef staan en verzakt zijn.
Deze stenen, en eventueel bijbehorende grafbedekking, moeten weer recht gezet worden zodat
alles er weer netjes bij staat.

nummer 06-53257533. Hij is reserve zolang dat lukt.
Verder kunnen we u mededelen dat het oude reglement daterend uit 1993 volledig herzien en
ge-update is. Het nieuwe reglement, per 12 april
2022, wordt stapsgewijs uit gedeeld als daar aanleiding toe is. Denk aan momenten van aanschaf,
overschrijvingen of verlengen van grafrechten.
Mocht u hier niet op willen wachten en graag een
exemplaar ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken per mail naar stichtingbouwekleaster@gmail.
com onder vermelding van naam, adres en van
welke graf/graven (rij en nummer) u rechthebbende bent.

Binnen het bestuur van Stichting Bouwekleaster
vindt er een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden plaats. Zo is Henk Storm voorzitter geworden en is de functie van secretaris bij Feioena Pool terecht gekomen. Siebe van der Galiën
zal per 1 juni zijn taak als beheerder van begraafplaats Bouwekleaster overdragen aan Klaas Pool.

Het toegangspad is door alle boomwortels erg
hobbelig. Daarom is het besluit genomen om
deze binnenkort iets op te hogen en te her straten. Misschien ondervindt u enige hinder in het
bezoeken van de begraafplaats. Weet dat de
hinder van korte duur is en we weer jaren kunnen
genieten van de verbetering die het met zich mee
brengt!

Klaas Pool is bereikbaar op telefoonnummer 05123331454 of op 06-13291860. Bij geen gehoor kan
er nog gebeld worden met Siebe v.d. Galiën op
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Feioena Pool-Vries
Secretaris
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VV DROGEHAM
ůƟũĚsporƟef in uw ŵŝĚĚen!

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

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

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

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

Nieuws van de Vogelwacht
Afgelopen maand hebben wij naar een afwezigheid van twee jaar weer onze jaarvergadering mogen
houden, dit keer in de Dorpskeamer. De opkomst was wat tegenvallend, maar de vergadering was weer
als vanouds “gezellig en leerzaam”. De verschillende werkgroepen (nazorg, jeugd, eendenkorven, zwaluwen, nestkasten en roofvogels hebben ondersteunt door beeld en geluid hun verhaal gedaan. Al deze
verhalen opgeteld laten zien in wat voor een vogelrijke en mooie omgeving wij wonen. Veel van de
vogelwachten in Friesland richting zich vooral op het wel en wee van de weidvogels, maar wij kiezen er
als wacht voor om dit bewust veel breder te trekken, zonder specifieke voorkeur voor welke vogel dan
ook. Het komende jaar hopen wij weer het één
ander te kunnen organiseren voor volwassenen en
kinderen. De lente komt ondertussen al mooi opgang en de werkgroepen zijn alweer volop aan de
slag met de inventarisatie. Ons nieuw geplaatste ooievaarsnest is ‘helaas’ nog niet bezet, maar
werd wel een paar keer geïnspecteerd door verschillende ooievaars. Hopen dat ze volgend jaar
zich eens gaan vestigen in Drogeham, want dit is
een wens die wij al jaren koesteren en dit zou de
kers op de taart zijn.
Roofvogelvervolging
In de Takkeling (vakblad voor roofvolgels) wordt
regelmatig aandacht besteed aan roofvogelvervolging. Opvallend of niet, het blijkt dat dit fenomeen vooral in Friesland veel voorkomt. Vanuit
de werkgroep roofvogels monitoren wij al jaren
de roofvogels rond Drogeham en wij zien ook
hier dat er zo nu en dan roofvogelnesten worden
verstoord. De afgelopen twee jaar valt dit echter
“extra” op. We hebben meerdere meldingen van
dode Buizerds ontvangen (rondom Drogeham).
Vanmorgen vlak voor het schrijven van dit stukje is

door één van de werkgroepleden geconstateerd
dat een nest van de Buizerd met eieren en al uit
de boom is gegooid. Ook een aantal in de buurt
aanwezig kraaiennesten heeft eenzelfde lot getroffen (gebied tussen Harkema en Boppepead). Wij
willen jullie als inwoners van Drogeham oproepen
met elkaar te letten op dergelijke zaken. Heeft u
iets verdachts gezien of weet u eventueel wie dit
heeft/hebben gedaan dan mag u dit melden bij
één van de bestuursleden. Wij gaan graag het
gesprek aan met degene(n) die dit heeft/hebben
gedaan, met als doel bewustwording te creëren.
In de maand juni zijn we van plan om weer langs
te komen in het buitengebied van Drogeham voor
de jaarlijkse boerenzwaluw telling. De afgelopen 2
jaar is dit niet gedaan vanwege corona.
Ook zijn wij als bestuur geïnteresseerd in de huiszwaluwen in ons dorp. Wij willen ook graag de
huiszwaluwen gaan monitoren. Mocht u dus huiszwaluwen hebben laat het ons dan weten via de
mail op: e.veenstra2@upcmail.nl
Het bestuur.

Volleybalvereniging Sterke Yerke stopt
Na 33 jaar te hebben bestaan hebben wij als bestuur van de volleybalvereniging Sterke Yerke te Drogeham helaas het besluit moeten nemen om te stoppen. Al jaren is het lastig voor ons als vereniging om
nieuwe leden te werven en om in een trainer te voorzien.
Corona heeft er mede voor gezorgd dat de vereniging te weinig leden heeft en hierdoor te weinig financiële middelen om voort te kunnen blijven bestaan.
De volleybalvereniging bestaat al sinds 1989 en
is ook groots geweest met zelfs meerdere damesen heren teams. Vele prijzen zijn er in de loop der
jaren gewonnen.
Het laatste jaar was er al een samenwerking met
volleybalvereniging Tonevido te Jistrum. Laatstgemelde vereniging heeft meerdere damesteams en
het seizoen 2021/2022 hebben wij bij hun kunnen
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trainen om zo een jaar te kunnen overbruggen om
nieuwe leden te werven en een trainer. Helaas is
dit niet gelukt.
Volleybalvereniging Tonevido te Jistrum is vastbesloten om ons als “Sterke Yerke” team op te
nemen in hun vereniging. Een aantal “Drogehamster” dames blijven dan ook bij Tonevido volleyballen en er wordt een nieuw team gestart om ook
weer terug te keren in de OVK-competitie (dorpencompetitie).
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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

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.

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

Lijkt het jou leuk om te gaan volleyballen? Dan
kan dat! Je kan contact zoeken met Tonevido in
Jistrum via tonevido@hotmail.com en sluit bij aanvang van het nieuwe seizoen gezellig aan.

nemen op hun trainingsavond óf train vrijblijvend
mee!
Vanaf september, elke woensdagavond van 18:3019:30 uur, Gymzaal de Ynset in Jistrum.

Jeugdteam
Tonevido zoekt ook nieuwe jeugdleden! Is er
jeugd in Drogeham die het leuk lijkt om te volleyballen en ben je tussen de 12-18 jaar?
Jullie zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te

Het bestuur van volleybalvereniging Sterke Yerke
wil, namens de vereniging, iedereen die - op welke manier dan ook - een bijdrage heeft geleverd
aan de vereniging hartelijk danken daarvoor!

V.V. Drogeham
Na het kampioenschap van het 1ste elftal staat het volgende feest alweer op de
agenda bij V.V. Drogeham. Het 75 jarig jubileum!
Van woensdag 8 juni tot en met zaterdag 11 juni staat VV Drogeham in het teken
van haar 75-jarig jubileum. Het wordt een week vol voetbal en feest. Met meerdere activiteiten op en rond de velden van sportpark ‘t Doltsje. De activiteiten op
woensdag zijn besloten. Op de andere dagen is iedereen welkom!
Woensdag 8 juni
19.30 uur; avond voor genodigden.
Donderdag 9 juni
16.00 -18.00 uur kinderbingo voor jeugdleden t/m 14 jaar.
18.00 - 19.30 uur aansluitend kinderdisco voor de jeugdleden t/m 14 jaar.
19.30 Pubquiz v.a. 17 jaar voor leden, niet-leden of oud-leden.
Probeer zelf groepjes van 5 a 6 te vormen.
Daarna is er muziek in de tent met LOS voor iedereen.
Vrĳdag 10 juni
18.30 -21.00 uur MEGA mix toernooi voor mannen en vrouwen. ( leden/oud leden)
Hiervoor moet zich men wel melden bij Meint of Gerard Leerstra.
22.00 -24.00 uur Muziek in de tent met DJ Dirk Winkel voor iedereen.
Met loterij en veiling van de 75 jarige vlag.
Zaterdag 11 juni;
8.00 - ca 12.00 uur Clinic voor jeugdleden
14.00 - 16.00 uur wedstrijd leden tegen oud leden.
16.00 - 18.00 uur Matinee met zanger voor iedereen.
20.30 - 0.100 uur Feest met “Dieptriest”.
Volg VV Drogeham op facebook en instagram om op de hoogte te blijven van het jubileumfeest!
De Jubileumcommissie.
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Oude foto‘s
Boerderĳ De Sânnen 4 Drogeham
Inleiding
In de Brinkpraat van mei 2022 staan foto’s van het Generaal Spoormonument dat aan de zuidkant van De
Sânnen staat. In aansluiting daarop deze keer drie foto’s van de oude boerderij die schuin tegenover het
monument aan De Sânnen 4 heeft gestaan. Foto 1 en 2 zijn omstreeks 1930 gemaakt door een fotograaf
uit Groningen. Deze fotograaf heeft toen van meerdere boerderijen in Drogeham foto’s gemaakt.
1. Boerderĳ De Sânnen 4 omstreeks 1930
De boerderij is omstreeks 1880 gebouwd voor Jacob Hoeksma en Jitske Hoeksma-Kloosterman. Het
is een kop-rompboerderij. Dit boerderijtype heeft
een naar voren uitgebouwde kamer met een eigen
pannendak. Naast deze kamer is er ook een woongedeelte dat onder het dak van de schuur gebouwd
is. Achter de kleine ramen boven in de voorgevel
was een open zolder.

2. Bakker Hoeksma met de bakkerswagen voor de boerderĳ omstreeks 1930
Op de weg voor de boerderij staan bakker Fokke
Romkes Hoeksma bij de bakkerskar en de bakkersknecht bij de transportfiets. Voorop de fiets een
mand vol bakkerswaren. Bakker Hoeksma had vanaf 1927 een bakkerij en een bakkerswinkel aan De
Buorren 12.

3. Boerderĳ De Sânnen 4
We hebben niet kunnen vinden wanneer deze foto
gemaakt is.

Afsluiting
De boerderij aan De Sânnen 4 is vanaf omstreeks 1940 bewoond door drie generaties van familie De
Vries.De oude boerderij is in 2017 afgebroken. Er is toen een nieuwe gebouwd die hetzelfde model heeft
als de oude. Het is nu een woonboerderij.
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
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 bereikbaar op telefoonnummer:

0512 - 332650

Dierenartsenpraktĳk 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
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