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

Petra Hartholt
Jogien v.d. Molen
Ciska Taal-Osinga
Trynke Veenstra

Lândyk 2
Lytsewei 26b
Ds. Biesmastrjitte 9
Sânkop 17

Contact
brinkpraatdrogeham@gmail.com
Rekeningnummer
NL64 RABO 0304 2239 80
Drukwerk
Drukkerij Mulder Surhuisterveen

tel. 332972
tel. 332844
tel. 332609
tel. 331857

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

Brinkpraat

19 september
24 oktober
21 november

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
Tentdienst ................................................................................................................................................... 6
Collecten .................................................................................................................................................... 8
De Spitkeet ............................................................................................................................................... 10
Fietspad Droegehamstermieden.............................................................................................................. 10
Gondelvaart op wielen ............................................................................................................................. 11
Schoenendoosactie 2022 ......................................................................................................................... 14
Bedankje................................................................................................................................................... 14
Gechiedenis van Drogeham ..................................................................................................................... 16
Met pensioen ........................................................................................................................................... 18
MEYD ....................................................................................................................................................... 20
Christelijke Plattelandsvrouwen Drogeham.............................................................................................. 24
Bezigh zorgboerderij ................................................................................................................................ 24
Oude foto‘s .............................................................................................................................................. 25
Belangrijke nummers ................................................................................................................................ 26

1

nr. 7

•

September 2022

•

Jaargang 37

Van de redactie
Heeft u net als de redactie van Brinkpraat kunnen genieten van vrije tijd, even lekker “de boel de boel”
laten. Het weer werkte de afgelopen periode zeker mee, wat een heerlijk weer, volop zon en warmte!
Maar na een tijd van ontspannen en relaxen zal er weer wat moeten gebeuren en gaan we vol frisse moed
weer aan de slag:
In het dorp wordt in de tenten hard gewerkt om de gondels af te bouwen, nog maar een paar weken en
dan is het al zover, wij wensen de bouwers veel succes met de laatste loodjes.
Diverse verenigingen en instanties starten weer met hun activiteiten, meer hierover leest u in deze editie
van onze dorpskrant.
Binnen de redactie van Brinkpraat starten we met een nieuw redactielid, we heten Ciska Taal van harte
welkom in de redactie, zij neemt de taken over van Anja Veenstra, die na 18 jaar stopt met haar werkzaamheden voor Brinkpraat. Anja, ontzettend bedankt voor al het werk wat je hebt gedaan voor de dorpskrant!
Maar niet alleen binnen het bestuur is er een verandering, ook het e-mailadres voor het sturen van de
kopij verandert, het nieuwe adres is:
brinkpraatdrogeham@gmail.com
Dus vanaf heden graag kopij sturen naar dit adres. Wij hopen dat jullie ons blijven helpen om de Brinkpraat te vullen met nieuws en activiteiten voor en door het dorp!

Dorpsagenda
Maandag
Maandag
Dinsdag

13.30 uur
13.30 uur
13.00 uur

Spelletjesmiddag
Wandelen
Handwerken

Doarpskeamer
Doarpskeamer
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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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 / GKV Drogeham
Zondag 4 september 2022
09.30 uur
ds. J. Jongsma (voorbereiding H.A.)
14.00 uur
ds. H.J. Siegers, Sneek
Zondag 11 september 2022
09.30 uur
ds. J. Jongsma (H.A.)
14.30 uur
ds. G. Bruinsma, Sneek (Nabetrachting)
Zondag 18 september 2022
09.30 uur
ds. P. Groen, Heerenveen
14.00 uur
ds. L.G. Boonstra, Slochteren
Zondag 25 september 2022 (startzondag)
09.30 uur
ds. J. Jongsma
13.30 uur
Sing in
Zondag 2 oktober 2022
09.30 uur
ds. R. Prins, Leek (doopdienst)
14.00 uur
ds. D. Mak, Groningen

CGK Drogeham
Zondag 4 september
09.30 uur
ds. M.J. van Keulen
14.00 uur
ds. J. Nutma
Zondag 11 september
09.30 uur
ds. M.J. van Keulen
14.00 uur
ds. M.J. van Keulen
Zondag 18 september
09.30 uur
ds. M.J. van Keulen
14.00 uur
ds. M.J. van Keulen
Zondag 25 september
09.30 uur
ds. M.J. van Keulen
14.00 uur
ds. M.J. van Keulen
Zondag 2 oktober
09.30 uur
ds. M.J. van Keulen
14.00 uur
ds. M.J. van Keulen
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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!

PKN Drogeham
Alle diensten zijn online, live of ‘uit archief’ te volgen via
www.pkndrogeham.nl.
Alle diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke.
Zondag 25 september
09.30 uur
ds. MPTM Oomens,
viering Heilig Avondmaal, Jacob- Tsjerke
14.00 uur
ds. J. Glas, bevestiging en intrede dienst
ds. J.J. van der Sleen, Jacob-Tsjerke
Zondag 2 oktober
10:00 uur
Erwin Kooistra, startdienst, Oars as oars,
Jacob-tsjerke
Zondag 9 oktober
9:30 uur
ds. J.J. van der Sleen,

Jacob-Tsjerke

Zondag 19 oktober
10:30 uur
dhr. J. Smit,

Jacob-Tsjerke

Zondag 23 oktober
9:30 uur
ds. T. Noort,

Jacob-Tsjerke

Zondag 30 oktober
9:30 uur
ds. J.J. van der Sleen, Jacob-Tsjerke

Tentdienst
ZONDAG 18 SEPTEMBER
Tentdienst in de feesttent van Drogeham
Op zondagavond 18 september 2022 zal de feestweek van Drogeham ook dit jaar weer worden afgesloten met een tentdienst welke georganiseerd wordt door de gezamenlijke kerken in Drogeham. Locatie
van de tent is op het sportpark ’t Doltsje. Gospelkoor Joy for People uit Dokkum zal dit keer haar medewerking verlenen aan deze dienst, door met en voor ons mooie liederen te zingen.
Joy for People Gospel koor is een groep mensen die gedreven en gepassioneerd muziek maakt. Al meer
dan 45 jaar wil Joy for People Gospel koor het geloof in Jezus Christus op deze manier delen met anderen.
Met een koor van ongeveer twintig zangers, begeleid door een uitgebreide band (piano, synthesizer, bas,
gitaar, drums en bij gelegenheid uit gebreid met een blazerssectie), kan Joy for People grote diversiteit
in het repertoire brengen.
De verbinding binnen de groep, de kwaliteit van de muziek en de kern van de boodschap leiden tot een
intense beleving van het geloof.
Het belooft een mooie avond te worden vol van muziek en zang. De dienst begint om 19:30, vanaf 19:00
is er inloop met koffie en thee. De dienst is voor iedereen die houdt van luisteren naar mooie (gospel)
muziek en het met elkaar zingen van mooie opwekkingsliederen.
Iedereen is welkom! De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden. De opbrengst van
de collecte is bestemd voor Oekraïne uit naam van Kerk in Actie.
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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

Collecten

De collecteweek is afgelopen en het geld is geteld. Met trots kunnen we vertellen dat er een prachtig
bedrag in Friesland is opgehaald.
De totale opbrengst van de Rode kruis collecteweek is € 22.392,13
Waarvan in Achtkarspelen een bedrag van € 2025,12 is opgehaald
Met dit bedrag kunnen wij op het gebied van Noodhulp ons project kind & ontbijt ondersteunen.
Iedereen hartelijk bedankt voor de inzet, samen maken wij het verschil!
Met vriendelijke groet,
Jan P. Posthumus
Coördinator collecte Achtkaspelen

Longfonds collecte 2022
In de week van 16 tot en met 20 mei zijn er weer een aantal enthousiaste collectanten langs de deuren
geweest voor het longfonds. Dit heeft het mooie bedrag van €751,25 aan contanten opgeleverd. Ook via
de QR code is er een mooi bedrag gedoneerd. Hartelijk dank voor het collecteren. En alle gulle gevers in
Drogeham ook bedankt want dankzij uw gift kan het longfonds investeren in wetenschappelijk onderzoek
naar longziekten.
Namens de longfonds coördinator van Drogeham,
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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

De Spitkeet
Zaterdag 3 september
10:00 tot 17:00 uur

ACTIVITEITEN AUGUSTUS – SEPTEMBER
Wat is er vandaag te zien te horen en te beleven:

Oude ambachtendag
Op zaterdag 3 september wordt op het terrein van Themapark De Spitkeet in Harkema van 10.00 tot 17.00
uur weer de oude ambachtendag gehouden. Zo zijn
er diverse ambachtelijke demonstraties te zien: een
handboekbinderij, een kalligraaf, een klompenmaker,
turfmakers, een schapendrijver, een houtbewerker, een
tingieter, vlechtwerk, demonstratie glas in lood maken
en heideboenders maken. Verder is er een zweefmolen voor de jeugd, een boerenboelgoed, een brocante
markt, oude tractoren en muziek met het Wâldfolk, de
Beurtskippers en Popkoor Akkoord.

y Standhouders met oude ambachten y Old Timers en woonwagens
y Demonstratie Carving y Seineharjen y Baggerbak
y Demonstratie schapen drijven y Demonstratie minihooipers
y Old Timers Tractoren Toertocht y Kinderzweefmolen en kinderspelen
y In de huisjes zijn lekkere hapjes te proeven y Verkoop van oude spulletjes uit
grootmoeders tijd bij het weinhok y Pannenkoeken verkrijgbaar bij de kraam
op het park y Trekzak muziek op diverse locaties op het park
y Vanaf 16.00 uur start het boelgoed (veiling)

Optredens van een popkoor en shantykoren bij het terras
Popkoor Akkoord 11.00 - 11.30 uur | 12.00 - 12.30 uur
De Beurtschippers 13.00 - 13.20 uur | 14.10 - 14.30 uur | 15.20 - 15.40 uur
Waldfolk 13.30 - 14.00 uur | 14.40 - 15.10 uur

Entree: € 6,50 kinderen 4 t/m 12: € 3,50
EHBO is aanwezig, bij calamiteiten bel 0512-840431

De Dunen 3 Harkema - www.despitkeet.nl

Fruitdag
Op 24 september wordt de jaarlijkse Fruitdag gehouden. Bezoekers kunnen dan hun fruit laten determineren en kunnen diverse lekkernijen kopen.
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet

Fietspad Droegehamstermieden
De gemeente Achtkarspelen start in het najaar met fase 1 van het fietspad in de Drogehamstermieden.
Tevens zal vanaf 1 maart 2023 de Jan Gerkeswei worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In het
broedseizoen (1 maart -15 juni) zal deze helemaal worden afgesloten. De Jan Gerkeswei wordt pas afgesloten als fase 1 van het fietspad klaar is. Omdat veel wandelaars gebruik maken van deze weg willen we
de inwoners van Kootstertille en Drogeham zo goed mogelijk hierover informeren.
Heeft u vragen? Dan hoor ik het graag!
Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,
Ymca de Graaf
communicatieadviseur
i www.achtkarspelen.nl / www.t-diel.nl
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Gondelvaart op wielen
Het mag en kan weer! 16 en 17 september is het weer zover!
Het is gewoon bijna zover, het derde weekend van september staat
weer in het teken van onze prachtige gondelvaart op wielen.
Met dit jaar weer 10 wagens op het parcours,met prachtige showbands namelijk;
Bicycle showband Crescendo uit Opende, de Sternse Slotlanders uit Franeker en uiteraard Malletband
VIOS uit Kootstertille . Met weer een grote kermis en een gezellige kindermiddag met niemand minder
dan Anders met Sander moet het echt een geweldige feestweek worden. Vrijdagavond is er weer een besloten feest voor de bouwers met een fantastische band met DJ en ook de zaterdagavond wordt het een
groot feest met o.a. Gaatze Bosma en de Doelleazen. Maar voordat we naar de avonden uit mogen kijken
moet er nog hard gewerkt worden. Sommige buurten/groepen hebben nog veel werk te verrichten, dus
laten we elkaar helpen, roep zoveel mogelijk vrienden/familie op om mee te bouwen op welke manier
dan ook. Een gondel bouwen is zo leuk om te doen. Schroom niet om een tent of bouwplaats binnen te
lopen, je bent van harte welkom.
En uiteraard hopen we dat er veel publiek mag komen om te laten zien waar dit kleine dorpje zo goed
in is. Wat wij doen is echt heel bijzonder, daar mogen we trots op zijn. Dus laten we met elkaar vooral stil
staan bij het feit dat we dit weer mogen doen, met elkaar en waar uiteraard gezelligheid voorop staat.
Wij als bestuur zijn super nieuwsgierig naar de prachtige gondels en hopen dat het een fantastische editie mag worden. De start is om 20:30 uur maar kom gerust eerder om de gondels extra goed te bekijken.
Ze staan om 19:00 uur al op het parcours.
Wij hopen u allemaal te mogen ontvangen op vrijdag en zaterdagavond 16 en 17 september a.s.

11
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Lever de uitkomst voor 15 september in bij
Lisan Koekoek, Delte 31, vermeld daarbij
je naam en telefoonnummer. We verloten
2 keer 2 toegangskaarten voor de gondelvaart op wielen.

Naam: .................................................. Adres: .................................................. Leeftĳd: ..................
De tekening mag voor 23 september ingeleverd worden bij Lisan Koekoek, Delte 31. Graag naam en
telefoonnummer opschrijven.
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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(/

YRRUDOXZSULQWHULQNW
YDQDOOHPHUNHQ
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

Schoenendoosactie 2022
Het is weer tĳd voor de Schoenendoosactie!
Omdat we gemerkt hebben dat er ieder jaar steeds minder dozen werden ingeleverd, hebben we als organisatie besloten om het een beetje anders dan anders te gaan doen. Vorig jaar zaten we ver onder de
50 gevulde dozen. Nu hopen we natuurlijk dat we meer dan 50 gevulde dozen kunnen verzamelen, zodat
er minimaal 50 kinderen blij gemaakt kunnen worden! Dat moet toch lukken in Droegeham?!
Wat kunt u doen?
U hoeft zelf geen volledige doos meer te maken, maar kunt bruikbare spullen of een gift inleveren. In samenwerking met MEYD zorgen wij er vervolgens voor dat er dozen versierd en gevuld worden. In iedere
doos moeten de volgende spullen aanwezig zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 schriften
3 pennen
gum
puntenslijper
set kleurpotloden (geen stiften, omdat die snel uitdrogen)
3 potloden
knuffel (geen varken i.v.m. onreinheid)
stuk zeep (niet vloeibaar)
tandenborstel
tandpasta
klein speelgoed
eventueel liniaal, etui, haarborstel, toilettasje enz.

Het zou dus mooi zijn als u thuis wilt kijken of u iets van de hierboven genoemde spullen over heeft, of u
kunt spullen kopen bij bijv. de Action.
Giften zijn ook welkom, omdat aan iedere doos 5 euro verzendkosten zijn verbonden.
Verder kunnen we ook lege schoenendozen gebruiken (afmetingen: hoogte max 12 cm, lengte max 34
cm), zodat wij ze kunnen vullen.
Inleveren van spullen/giften/lege dozen kan t/m 28 oktober bij Janneke Hoeksma (Lytse wei 34,
0620773803) of Carine Broos (Skieppedrifte 4, 0619943155).
Zelf een schoenendoos versieren en vullen kan natuurlijk ook nog steeds! Folders liggen bij de Buurtsuper
en in de drie kerken. Inleveren van de dozen kan tot 8 november bij de Buurtsuper of bij Carine of
Janneke.
Alvast bedankt!

Bedankje
Reuze bedankt aan iedereen die zoveel aandacht in de vorm van Kaarten, telefoontjes bloemen enz. enz.
aan ons hebben besteed In de zieken huizen maar ook thuis.
Nogmaals bedankt en de groeten van:
Joeke en Ge Reitsma Haersmahiem k.367
Eringalaan 8, 9285 FR buitenpost
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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!

Gechiedenis van Drogeham
De Lytse Wei
De huidige situatie aan de Lytse Wei verschilt nogal met de situatie in 1960. Er zijn meer huizen bij gekomen, maar er zijn ook huizen afgebroken. De nummers 9 en 11 vormden toen een dubbele woning (is nu
één woning). De nummer 13 t/m 27 waren in 1960 woningwetwoningen. Er stonden vier dubbele blokken
van twee woningen. Deze zijn in 1973 afgebroken. Hiervoor in de plaats kwamen twee blokken van het
type twee-onder-één-kap (nrs. 13 t/m 19) en een particuliere vrijstaande woning (nr. 21). Op nummer 43
stond een oude boerderij. Deze was in 1960 reeds afgebroken. Hiervoor in de plaats zijn in 1962 twee
nieuwe woningen gebouwd (de nummers 41 en 43).
In 1957 werd op nummer 6 een nieuwe hervormde school gebouwd. Deze is in 1991 weer afgebroken. Hier zijn twee dubbele blokken van twee
woningen (nummers 6, 6a, 8 en 8a) voor in de
plaats gekomen. De boerderij op nummer 14 is
in 1996 afgebroken. Hier zijn drie nieuwe huizen
voor terug gekomen. Deze kregen de nummers
10, 12 en 14.
De nummers 57 t/m 61 waren eerst genummerd
als 47, 49, 51 en 53. Omdat er van 1969 t/m 1977
vijf nieuwe woningen tussen de bestaande huizen
gebouwd werden, heeft er in 1976 een omnummering plaats gevonden. De nieuw gebouwde
woningen kregen nu de nummers 45 t/m 53 en de
‘oude’ woningen de nummers 57 t/m 63.
Door de komst van de rondweg is er aan het eind
van de Lytse Wei ook het een en ander veranderd.
De nummers 44 en 46 bestaan niet meer. De nummers 48 en 50/52 (dit was een dubbele woning)
hebben nu als adres Hamsherne 9 en 7. Nummer
54 stond op de westelijke hoek van de Lytse Wei
en de Mûntsegroppe en is in de zestiger jaren
afgebroken. Hier zat een rijwielzaak die naar de
Reitsmastrjitte in Harkema verplaatst is.
Daarnaast zijn de volgende woningen er na 1960
nog bij gekomen: de nummers 3, 7, 16, 18, 20,
38a, 59a en 65.
Bewoners van de Lytse Wei
Er is een lijst uit 1960 bewaard gebleven waarop
de bewoners van dat jaar zijn vermeld. Aan de Lytse Wei woonden toen de volgende mensen.
Lytse Wei
1. Karel Hoekstra
9. Johannes v.d. Meer (ovl.)
11. Roel Bergsma
13. Tjalling Nicolai
15. Wytze de Jong (ovl.)
17. Marten Schievink
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Trijntje Hoekstra
Geertje Zandbergen
Tjitske Elzinga
Elisabeth Dijkstra
Antje van Minnen
Eelkje van der Veen
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19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
43.
57.
59.
61.
63.

Sierk Witteveen
Oeds Helder
Kees Hager
Bonne Bijma
Hendrik Nicolai
Jan Vries
Oeds de Meer
Albert de Vries
Leffert Nicolai (ovl.)
Ids van der Ploeg
Sake Hoogsteen
afgebroken
Harm Bergsma
Johannes Schievink
Yme Drost
Jan van der Wal

2. Gjalt Zandberg
4. Tjeerd Zoethout
6. hervormde school
14. Johannes Hartholt
22. chr. geref. kerk
24. Willem van ’t Spijker
26. 28. Wietze Postmus
30. Johannes Vries
32. Willem Oldenburger
32a Frederik Zijlstra
34. Wiggele de Vries
36. Sjoerd van Minnen
38. Sije Pietersma
40. Hendrik Borger
42. Rindert Postma
44. Gerrit van der Wiel
46. Douwe Postma
48. Gerben van Wieren
50. Geert Hager
52. Pier Hager
54. Geert de Boer (ovl.)

Janke Bakker
Frijke van der Meulen
Willemke Schievink
Klaske van der Vinne
Gerritje Groenewoud
Sipkje Wagenaar
Siep Geertsma
Wopkje Hoekstra
Geertje Tabak
Froukje Hoekstra
Harmke Kuipers
Hiltje Vaatstra
Hendrikje Mozes
Harmke Bethlehem
Antje van der Heide
Jetske Rinzema
Tryntsje Waslander
Baukje Luimstra
Lenje Hovius
Janke Postmus
Baukje Kloosterman
Baukje Tadema
Pieterke Reitsma
Metje Kempenaar
Hinke de Boer
Engeltje Hoogsteen
Hiske van Doezum
Anna van der Meer
Antje Alma
Pietje Hamstra
Akke de Jong
Sjoerdje Weening
Grietje van der Veen
Antje van Waarden
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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

Correctie
In het vorige stukje stond dat huisnummer 4n aan de Droegehamster Feart een noodwoning was die later
is afgebroken. Dat laatste klopt echter niet. De noodwoning is op een gegeven moment vastgemaakt aan
huisnummer 4 en maakt hier nu onderdeel van uit. Van twee woningen werd dus één woning gemaakt.
Ook stond er dat Bauke Haarsma en Antje Koster op nummer 4 woonden. Dit blijkt niet te kloppen. Hier
woonden de ouders van Bauke, namelijk Klaas Haarsma en Wipke van Houten.
Verder stond er dat de oude brandweerkazerne nummer 6 had. Dit is niet juist. De oude kazerne heeft
nooit een nummer gehad. De nieuwe kazerne uit 1975 heeft wel nummer 6.
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Met pensioen
Woensdag 13 juli was het zover. Na 38 jaar afscheid nemen van het prachtige beroep peuters begeleiden
en helpen in hun ontwikkeling. Ik zal het gaan missen. In de beginjaren 1980 is er met veel overtuiging
een poging gewaagd door een aantal moeders, waaronder ikzelf, een peuterspeelzaal te beginnen.
Samen met de Gemeente Achtkarspelen hebben we de schouders eronder gezet. En kijk nu, na 40 jaar
staat er in Drogeham nog steeds een speelzaal voor peuters. Nu dan een peuteropvang wat onder Tiko
Kinderopvang valt. Een organisatie voor voorschoolse opvang, naschoolse opvang en gastouderopvang.
Wat een tijd! Zoveel leuke dingen meegemaakt en veel veranderingen.
Het afscheidsfeest was prachtig met de peuters, hun ouders/verzorgers, ( oud) collega’s , enkele die in de
beginjaren de peuterspeelzaal tot leven heeft gebracht, (oud) vrijwilligers en als afsluiter een buffet met
de familie. Van de peuters en basisschool kinderen heb ik een koffer mogen ontvangen met 123 kaarten
en tekeningen. Er waren zelfs fotocreaties bij met ex peuters (nu ouders) en hun peuters /kinderen.Prachtig allemaal.
Mijn wens was om geen cadeaus te willen ontvangen maar een vrijwillige bijdrage te schenken voor
Stichting Kinderen Kankervrij! Hierdoor is een bijdrage bijeen gezameld van € 530,70 wat ik geschonken
heb aan KiKa. Bedankt Drogeham voor de mooie tijd en vooral veel dank aan de vrijwilligers die mij altijd
vrijwillig hebben bijgestaan. En dank aan alle oudercommissieleden die door de jaren heen veel voor
de peuterspeelzaal hebben gedaan. Ik dank de basisschoolleerkrachten voor de mooie samenwerking
betreft de zorg van kinderen.
Ik wil Rijanna en Jeltje veel succes wensen met de voortgang van de peuteropvang. Ik zal nog weleens
een kopje koffie halen.
Juf Aukje
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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

MEYD

Griezeltocht 8 oktober
En nog slechts een maand en dan is het zover: de eerste griezeltocht in Drogeham. We zitten nog volop
in de voorbereidingen.
Wanneer:
Zaterdag 8 oktober a.s.
Kaartverkoop: Agrarisch Centrum De Leyen
Kosten:
€ 7,50 per persoon (incl. consumptie en warme snack na afloop van de tocht)
Tijdstip:
Vanaf c.a. 19.30 uur. Om de 10 minuten kan een groep van max. 8 personen vertrekken.
Zie de website www.drogeham.com voor meer info (o.a. voorwaarden) over de tocht. Bij de aankoop van
een kaart ontvang je deze relevante info met voorwaarden op papier erbij.
Aan deze editie kunnen maar 100 personen deelnemen, dus wees er snel bij! OP = OP
Van onschatbare waarde – wedstrĳd – schoenendoos versieren
Jaarlijks worden vanuit Nederland hele mooie versierde dozen met inhoud verstuurd naar landen waar kinderen een heel ander leven leiden dan bij ons. Stel je eens voor… een kind dat misschien nog nooit een cadeau heeft ontvangen, voor wie zeep of speelgoed geen vanzelfsprekend is en die dan een mooie versierde
doos krijgt met allemaal kleine cadeautjes. Zo’n doos is een prachtig geschenk van onschatbare waarde.
Om ervoor te zorgen dat wij vanuit Drogeham veel kinderen een onvergetelijk cadeau kunnen schenken,
hebben we besloten om als MEYD samen met de organisatoren van de Schoenendoosactie er een wedstrijd van te maken.
Dus… ga alvast op zoek naar een schoenendoos, stiften, lijm, stickers, cadeaupapier etc. om straks aan
de wedstrijd mee te doen. In de editie van oktober volgt meer info over de actie en wedstrijd.
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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

MEYD-prĳswoordpuzzel
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel. Achter elk woord staat vermeld uit hoeveel letters het antwoord bestaat. Van elk antwoord noteert u de eerste letter in het bijbehorende bloemblaadje.
De eindoplossing bestaat dan uit de 10 1e letters. Met de klok mee leest u dan de eindoplossing die
bestaat uit 10 letters en te maken heeft met Drogeham. De antwoordstrook kunt u inleveren bij MEYD,
Delte 20 of mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.
De prijswinnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld, bekend gemaakt op onze website en in de volgende editie van Brinkpraat. Veel succes!
Uiterste inleverdatum is donderdag 15 september a.s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bloem (8 letters)
Design (7 letters)
Gele paasbloem (6 letters)
Bloem (6 letters)
Event (9 letters)
Tumult (6 letters)
Praal (6 letters)
Juist (5 letters)
100 jaar (4 letters)
Kroost (8 letters)

MEYD-prĳswoordpuzzel juni
Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken:
Ritske Pool. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.
Activiteiten najaar
Voor komend najaar staan o.a. de volgende activiteiten gepland: griezeltocht 8 oktober, 4 november high
tea, beweegactiviteit, krystkuier, kerstdorp en nog veel meer. Belangstelling voor de high tea? Leg alvast
de datum vast in de agenda en houd social media en de volgende editie van de Brinkpraat in de gaten.
Koersbal – Klaverjassen - Handwerken
Doe je nog niet mee met 1 van deze 3 activiteiten, maar wil je hier wel graag aan deelnemen? Laat het
ons weten of kom gewoon eens gezellig langs om erbij te zijn. Klaverjassen en koersbal gaan weer van
start ergens in oktober. Klaverjassen op de donderdagmiddag en koersbal op de dinsdagochtend. Handwerken is op de dinsdagmiddag. Alles vindt plaats in De Doarpskeamer.
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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

VrĳMiBo
Op 22 juli jl. hebben we met een mooie groep genoten van onze allereerste Vrijdagmiddagborrel. Heerlijk buiten gezeten vanwege het mooie weer onder het genot
van koffie/thee, frisdrank of een borrel, worst/kaas en poffertjes. En dat alles ook
nog eens met live muziek van Oebele Wagenaar op de accordeon. Een middag die
zeker voor herhaling vatbaar is. Dank aan iedereen die erbij was en de middag mogelijk heeft gemaakt. Een sfeerimpressie van de middag.

Christelijke Plattelandsvrouwen Drogeham
Programma 2022-2023
20 oktober:
17 november:
24 november:
15 december:
05 januari:
18 januari:
16 februari:
16 maart:
20 april:

Pyt van der Polder – Readtsjerk met verhalen over uilen en andere
nieuwsgierige dingen in de vogelwereld
Ds. G. Groeneveld komt vertellen over Taizé
Creatieve morgen – Porselein schilderen thema Kerst
Adventsviering m.m.v. leden van DaCapo
Nieuwjaarsreceptie 14.30 uur bij Froukea de Jong
Burgemeester Oebele Brouwer – wat betekent voor hem het burgemeesterschap /
aanvang 19.15 uur
Jaarvergadering
Dineke Oostra-Kamminga en Jelle Jan Dotinga komen vertellen over dementie en
muziek
Uitstapje naar de Spitkeet

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.45 uur, tenzij anders vermeld en vinden plaats in de Fakkel.
Voor meer informatie kunt u/jij terecht bij Sjoukje de Boer–Mozes, tel. 332794.

Bezigh zorgboerderij
Hallo,
Mijn naam is Ellen Slotegraaf en samen met mijn man hebben we in Kootstertille een zorgboerderij
geopend waar we kinderen (18+) die moeilijk lerend zijn een plekje willen en kunnen aanbieden. Op
ons boerderij hebben we legio mogelijkheden om een plezierige en persoonlijke invulling te geven aan
dagbesteding of een leer-werkplek. We staan vooral bekend om onze pompoen en kalebassen verkoop.
Meer informatie is te vinden op onze website www.bezigh.nl
Groetjes Marten en Ellen.
Rykswei 1, 9288CB Kootstertille 06-13376684
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Oude foto‘s
SWA-HUURWONINGEN AAN DE BOSKLOANE 1953-2022
Inleiding
In 1953 werden door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) 26 huurwoningen in Drogeham
gebouwd. Twintig aan de Boskloane en zes aan de Slotstrjitte. Nu, bijna 70 jaar later, zijn deze woningen
weer afgebroken.
1. De woningen aan de Boskloane in 1966
Op deze foto staan de twintig SWA-woningen
die in 1953 aan De Boskloane gebouwd zijn.
Ze zijn gebouwd in rijen van vier. Hierdoor
moesten de ingangen naast het grote woonkamerraam in de voorgevel komen. De ramen
op de foto hebben nog de oude vensterindeling. Deze foto is gemaakt vanaf de kruising
van de Boskloane met de Slotstrjitte, richting
De Buorren.

2. De woningen worden afgebroken (Foto Hans Postema)
Omstreeks 2020 is besloten de woningen af te
laten breken. Er zijn hekken omheen geplaatst.
Deze foto is vanuit hetzelfde standpunt gemaakt als de bovenstaande foto van 1966. Het
zou nog een paar jaar duren voordat met de
afbraak kon worden begonnen.

3. Het lege terrein aan de Boskloane juli 2022 (Foto Hans Postema)
De twintig woningen aan de Boskloane zijn in
2022 afgebroken. Op het lege terrein worden
weer nieuwe, moderne woningen gebouwd.
Achteraan op deze foto staan nog de zes
SWA-woningen aan de Slotstrjitte. Deze worden binnenkort ook afgebroken. Links is de
Dykswâl. Rechts de achterkanten van de woningen aan de Gealstrjitte.

Afsluiting
De Boskloane was vroeger een mooie zandweg tussen De Buorren en de Lytse Wei met aan weerszijden
bomen. In 1953 werden er woningen gebouwd. In de afgelopen zeventig jaar hebben veel gezinnen aan
de Boskloane gewoond. De oude huizen zijn afgebroken en het terrein is weer leeg. Klaar voor de bouw
van nieuwe woningen.
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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