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Jaargang 34 december 2019 Nummer 4 
 

REDACTIE: 
P. Hartholt – Veenstra Lândyk 2 tel. 332972 
J. Hoeksma – Ellens Lytsewei 34 tel. 331887 
A. Veenstra – de Boer Ikkersreed 14 tel. 331331 
T. Veenstra – Everts Sânkop 17 tel. 331857 
  
 
IBAN NR. NL64 RABO 030.42.23.980 
e-mail adres: Brinkpraat@chello.nl 
www.drogeham.com 
  
 
VOORWOORD 
 
Geachte lezers, lezeressen, 

De kopij voor het volgende nummer van Brinkpraat 
moet binnen zijn vóór 16 december 2019 

op bovenstaand mailadres 
 

IIn de decembermaand is er veel aandacht voor de feestdagen en alles wat daarbij 
komt kijken. In deze Brinkpraat komt iedereen wel aan zijn/haar trekken.  
Ook is er een plekje ingeruimd voor een persoon die al 25 jaar werkzaam is in het 
onderwijs; de revuploech timmert aan de weg; er is nieuws van de fysiotherapie 
“Yn ‘t doarp”; een terugblik op actie-4-kids; de Spitkeet meldt activiteiten; zo ook 
zorg initiatief De Bosk; geschiedenis van Drogeham; “de oude foto” van Klaas de 
Jong is van de partij; kerstnachtdienst in de Walburga tsjerke; oproep voor blazers 
en zangers; een kookworkshop; huisartsenpraktijk nieuws; gecombineerde leeft-
stijlinterventie; You vs You met een open dag; gondelvaart blokhoofden nieuws; fit 
en sûn zo ook beweegmaatje vragen aandacht; u kunt ze weer bestellen de olie-
bollen bij jeugdwerk Faith; de carbidploeg Sterke Jerke heeft een knallend nieuw-
tje.... 
Dit alles en nog veel meer valt te lezen in de Brinkpraat oude vorm. 
 
 

Het redactieteam wenst iedereen  
zinvolle Kerstdagen en een gezond 2020! 

 
LET OP!!: De Brinkpraat komt volgend jaar 10 keer per jaar uit. Dat betekent 
dat u begin januari alweer de nieuwe Brinkpraat kunt verwachten. Daarom 
graag voor 16 december uw bijdrage voor januari opsturen!! 
In de Brinkpraat van januari volgt een overzicht met inleverdata voor het jaar 
2020. 
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SINDS 1930

DE JONG’S HOUTWARENFABRIEK 
jan gerkeswei 6   9289 xl drogeham   tel (0512) 33 12 05 
specialisten in schopstelen, hooiharken en draaiwerk
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Juf Lutina 25 jaar in het onderwijs! 
 
25 jaar is niet niks. Als je als 25-jarige terugkijkt op je leven, heb je vaak al heel 
wat te vertellen. Dat geldt dus zeker voor juf Lutina, die al 25 jaar werkzaam is in 
het onderwijs! Onlangs vierde ze dit jubileum op haar school, de Oranje 
Nassauschool in Kootstertille.  
Ze werd die dag samen met haar man en een van haar zoons opgehaald van huis; 
halverwege de rit op een boerenkar gezet, die vervolgens door een van de ouders 
van de school met een trekker naar school werd gereden. Dat was het begin van 
een gezellige dag, waarbij juf Lutina werd verwend met cadeau’s, een mooi lied, 
goede woorden en felicitaties van ouders, collega’s en leerlingen.  
Daar bleef het niet bij, want de kinderen van de school gingen vervolgens aan de 
slag met een speurtocht of probeerden zo snel mogelijk te ontsnappen aan een 
escape room. Juf Lutina wilde namelijk graag dat haar feest ook een feest voor de 
kinderen zou zijn! Samen met het team van de school genoot ze na de schooldag 
nog van een heerlijke lunch.  
’s Avonds werd het feest afgesloten met een etentje met haar man en kinderen. 

Tijdelijk wonen in een voormalige basisschool in Jistrum via CareX Fryslân 
 
 
Voormalige basisschool De Iepen Stee in Jistrum staat sinds de fusering leeg. 
CareX Fryslân heeft het pand in beheer gekregen om er een nieuwe (tijdelijke) 
invulling aan te geven. In het gebouw kan tijdelijk gewoond worden. De toekom-
stige bewoners hebben elk een eigen (afsluitbare) ruimte om in te wonen. De keu-
ken, douche en toiletten worden gedeeld. 
 
CareX helpt mensen die tijdelijke woonruimte zoeken, bijvoorbeeld door scheiding 
/ relatiebreuk. Zolang er nog geen nieuwe bestemming voor het pand is, zorgt 
CareX voor een tijdelijke invulling. Op deze manier blijft de buurt leefbaar en netjes 
bewoond, totdat de eigenaar het pand zelf weer nodig heeft voor bijvoorbeeld 
sloop of verkoop. 
 
CareX beheert tijdelijke werk- en woonruimte van onder andere duplexwoningen, 
eengezinswoningen, boerderijen, schoolgebouwen en kantoorpanden in 
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Naast de woonruimte in Jistrum heeft 
CareX Fryslan panden en woningen in beheer in onder andere Burgum, Tytsjerk, 
Driezum en Surhuisterveen. 
 
Voor meer informatie over wonen via CareX Fryslân kan contact worden opgeno-
men via 058 711 3308 of fryslan@carex.nl. CareX Fryslân heeft tevens elke werk-
dag tussen 10:30 – 11:30 uur een inloopuur voor kennismakingsgesprekken op 
hun kantoor in Leeuwarden. 
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VOOR AL UW PRINTER INKT 

VAN ALLE MERKEN

Geknipt voor elke knip!! 
 

 

Zowel overdag als ‘s avonds geopend. 
 
 

Graag op afspraak. 
 

Telnr. (0512) 331161 
 

of  
 

06-12912575
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 Stichting Revuploech Koatstertille 
 
 
 
 
 

 
“Oars as oars” 
Foar de 23-ste kear spilet St. Revueploech Koatstertille harren Nijjiersrevu. Wol 
wer mei  in laits en in trien, moaie lieten en fansels ynspylje op de aktualiteit yn 
De Tille, fiere omkriten en de wrâld, mar dochs “Oars as oars”.  
Dat wolle jim dochs net misse? 
 
Utfierings 
De seis (!) útfierings binne dit kear op freed 27 (première) en sneon 28 desimber 
en op 3, 4, 10 en 11 jannewaris yn MFA Tillehûs yn Koatstertille. It begjint alle 
jûnen om 8 oere (de seal is iepen om 19.00 oere); op de sneontejûnen is der yn it 
skoft en nei ôfrin muzyk.  
 
Foarferkeap 
De foarferkeap fan kaarten is op woansdei 11 desimber fan 19.00 oant 20.30 
oere, ek yn it Tillehûs. 
Dernei kinne kaarten útslutend online besteld wurde fia 
http://revu-koatstertille.nl/tickets 
 
Allinnch as it net útferkocht is, kinne jo jûns oan de seal noch kaarten keap-
je, mar fol is fol! 
 
Tagongsprizen 
Wy ha besletten om ûnderskied  te meitsjen tusken jûnen méi en jûnen sûnder 
muzyk. 
Dit betsjut dat in kaartsje foar de trije freedtejûnen , sawol yn de foarferkeap as 
oan de seal en online,  12,50 euro kostet. Foar de trije sneontejûnen is dat 15 
euro. Jo kinne maksimaal 5 kaarten de man/frou bestelle. 
Kaarten, kocht yn de foarferkeap of online, kinne net omruile wurde foar oare 
jûnen. 
Wy winskje jimme in soad wille by ús Nijjiersrevu 
Ut namme fan it bestjoer,  
Andries de Boer, foarsitter
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ONDERHOUD  -  NIEUWBOUW   -   GLAS  -  BEHANG

A. Zwier

Willem  Lodewijkstraat 60
9288 BM Kootstertille
Tel. 0512 - 331018

Mob. 06 - 10630294

A
Z

S C H I L D E R S B E D R I J F

Hilda Laagland
Pedicure/Schoonheidsspecialiste 

 
Aantekening Diabetische Voet 

 
Lytsewei 31 - 9289 LA Drogeham 

Tel (0512) 331 476 E-mail: p.laagland@chello.nl

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
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Beste Drogehamsters,  
 
 
 
 
 
 
 
Per 1 januari 2020 ben ik niet meer als fysiotherapeut werkzaam in deze omge-
ving. Ik wil jullie bedanken voor de jaren die ik hier in het dorp heb mogen door-
brengen.  Ina van Kasteel en ik zijn de praktijk in het huis van mevrouw Miedema 
begonnen, daarna hebben wij jaren in de Jacobskerk een plekje gehad en nu is 
de praktijk geland in het vroegere gebouw van de dierenartsen, waar de prachtige 
fitness nu gevestigd is. Ina is mij voorgegaan als pensionada en nu ben ik aan de 
beurt.  
 
Het waren fantastische jaren. Langzamerhand hebben SiemenJan Miedema en 
Sjoerd Westra de praktijk overgenomen. Aafke van Kammen is de onmisbare 
steunpilaar in de ondersteunende zaken en samen met de andere fysiotherapeu-
ten en fitnessinstructeurs/personal trainer gaat het nu verder. Het is in goede han-
den.  
 
Ik heb van jullie geleerd en met jullie geleefd. Bedankt voor alles.  
Ik ga nu verder in de stroom van het leven naar mijn geboortestreek , waar ik weer 
dichtbij mijn familie in een woongroep ga wonen.  
Ik zou jullie graag nog één keer de hand schudden en wil dat doen in het Tillehûs  
op 12 december vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur. 
Als ik jullie niet meer zie dan wens ik jullie het allerbeste toe. 
 
Jan Wagenaar. 
Mericilaan 110, 
1861ML, Bergen (NH) 

Beste dorpsgenoten, 
 
Nog een paar weken en dan is het alweer kerst. 
Ook dit jaar willen we 1e kerstdag Drogeham wakker blazen en zingen. 
Lijkt u/jou ook leuk om mee te doen? We vertrekken v.a. 5.45 uur bij Pro rege.  
Tot dan. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij  
Jan Posthumus        332396 
 
Of Renskje Strikwerda 332254 
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H.J. HAMSTRA KOZIJNEN

Oastkern 25a 
9288 XJ Kootstertille 
Tel. 0512 - 33 16 82 
 fax 0512 - 33 00 33 

Mobiel 06 - 27 12 25 83 
info@hamstra-kozijnen.nl

- KOZIJNEN - RAMEN  
- DEUREN   - SCHUIFPUIEN  
- DRAAI / KIEPRAMEN 
- AUTHENTIEKE KOZIJNEN

St. Nicolaas Productions 
 

“Als het om een traditioneel Sinterklaasfeest gaat” 

Eigenaar - Dhr. A. de Jong 
 
De Buorren 30 
 
NL-9289 HG  Drogeham (Fr.)

Email: st.nicolaasproductions@hotmail.com 
 
Web.: www.st-nicolaasproductions.nl

ZANDBERG WEGENBOUW
BESTRATINGEN

RIOLERINGEN

GRONDWERKEN

IKKERSREED 5  9289 KZ DROGEHAM 
TEL: 0512-352435 FAX: 0512-352939

Nailart
Voet-Hand verzorging   www.edileuza.nl

e-mail: info@edileuza.nl
Tel.: 0512-332488  /  06-4677 8333

 Nagelstudio Edileuza

Tillewei 6,  9289 HC  Drogeham
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Winterfair 
Op het Themapark wordt van 11 t/m 14 december vier dagen lang een gezellige 
winterfair gehouden. In een ongedwongen gezellige sfeer wordt u welkom gehe-
ten met een heerlijk glaasje glühwein om te genieten van deze bijzondere winter-
fair met diverse activiteiten. Met o.a. workshops kerststukjes maken voor volwas-
senen en kinderen en er zijn prachtige kerstcreaties, kerststukjes en winterartike-
len te koop. Ook de winterse lekkernijen ontbreken niet op deze winterfair zoals 
de zelf gebakken oliebollen en zelfgemaakte erwtensoep. Het park is tijdens de 
winterfair voorzien van sfeervolle kerstverlichting en gezellige kerstmuziek. 
 
Snertkuiertocht 
Op tweede kerstdag organiseert ‘De Spitkeet’ traditiegetrouw een snertkuiertocht. 
Er worden drie tochten uitgezet van tussen de 7 en 20 km. De routes gaan door 
de mooie natuur en over zandpaden rondom Harkema. Na afloop kunt u bij De 
Spitkeet terecht voor een heerlijke kop snert met roggebrood en spek. Start 10.00 
uur, maar u mag ook later starten bijvoorbeeld op de middag. Wij verwachten de 
deelnemers uiterlijk om 17.00 uur weer terug. De kosten bedragen € 6,00 per per-
soon. 
  
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet. 

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Drogeham in de week van 3-9 
november €769,10 opgebracht. 
 
De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten. Eén op de vijf men-
sen wordt door de ziekte getroffen.  
 
Met uw gift draagt u bij aan meer wetenschappelijk onderzoek naar dementie en 
een beter leven voor de mensen die nu en in de toekomst met deze ziekte te 
maken hebben. 
 

Namens Alzheimer Nederland, Tietie Wolters de Graaf
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G. de Haan   

 

In- en Verkoop  
van Gebruikte Meubels 

 

  

Open op afspraak: 06- 51550354 
 

  

Ook voor Verhuur van Opslag of Boxen. 
 

 Wij doen ook verhuizing en Transport. 
 
  

Voor meer Info: 06- 51550354  G. de Haan. 
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��
….. x zak van 10 oliebollen �������6��€ 6,50 =��……………�
….. x zak van 10 krentenbollen �6��€ 7,50 =��……………�
�
Naam: ………………………………………………………………………………�
�
Adres: ………………………………………………………………………….......�
�



(ver)bouw plannen?
Meer informatie vind u op:

www.bouwbedrijfwijngaarden.nl  
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Postbus 107
9200 AC Drachten

WADRO BV tel. (0512) 33 23 11
Wadro Drachten BV tel. (0512) 58 28 22

Wapeningscentrale Drogeham tel. (0512) 33 19 30
Wapeningscentrale Kootstertille tel. (0512) 33 18 04

Internet: www.wadro.nl

Gespecialiseerd in 
prefab-wapening en 

verwerking op de bouw
Vestigingen in Drachten,

Drogeham en
Kootstertille

IJZERSTERK IN MAATWERK!

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

Internet: www.wadro.nl
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Zorginitiatief de Bosk organiseert kerstfair 
voor Moeder en Kind project in Brazilië  
 
 
 

Op donderdag 12 december organiseert Zorginitiatief de Bosk een kerstfair. 
De fair is bedoeld om geld in te zamelen voor het Moeder en Kind project in 
Brazilië dat medewerkers van Zorginitiatief de Bosk onder de vleugels van 
internationale hulporganisatie Compassion hebben omarmd. De kerstfair 
wordt gehouden op de Bosk 6 in Harkema en duurt van 17.00 tot 21.00 uur.  
 
Voor de organisatie van de kerstfair wordt de locatie van Zorginitiatief de Bosk in 
Harkema omgetoverd tot een waar Winter Wonderland. Er zijn diverse stands met 
o.a. prachtige kerstdecoraties en kerststukjes gemaakt door de deelnemers van 
de dagbesteding van 3Zorg Daniël ‘Oan ’t Wurk’. Ook maken de deelnemers van 
de dagbesteding overheerlijke jam, appelmoes en zelfgebakken koekjes die tij-
dens de fair verkocht worden. Kinderen kunnen zich tijdens de fair vermaken met 
het knutselen van een eigen kerstdecoratie meedoen aan Oud Hollandse spellen 
of zich laten schminken. U kunt luisteren naar live kerstmuziek onder het genot 
van een hapje en drankje in de speciaal daarvoor ingerichte horecatent. Kortom 
een gezellig uitje voor jong en oud!  
 
Moeder en kind project 
Medewerkers van Zorginitiatief de Bosk hebben de handen ineen geslagen voor 
een project van kwetsbare moeders en (ongeboren) baby’s in Brazilië. De meest 
kwetsbare en kritieke fase van een kind is de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Elke dag 
overlijden er duizend kinderen onder de 5 jaar, waarvan de meesten aan ziekten 
die gemakkelijk te voorkomen zijn. Met dit project vecht Zorginitiatief de Bosk 
tegen het hoge sterftecijfer van moeders en jonge kinderen die overlijden aan de 
gevolgen van armoede. 
 
Het Moeder en kind project van Zorginitiatief de Bosk geeft moeders en kwetsba-
re kinderen een gezonde start in het eerste levensjaar. Zij krijgen toegang tot een 
verloskundige en gezondheidszorg. Daarnaast krijgen zij extra eten en voedings-
supplementen. Binnen het project wordt ook een opvoedcursus aangeboden aan 
de jonge ouders. Veel van de moeders die in dit project meedraaien hebben geen 
sociaal netwerk waarop zij terug kunnen vallen. Na het eerste levensjaar worden 
de kinderen opgenomen in het reguliere Compassion sponsorprogramma. 
 
Compassion 
Internationale hulporganisatie Compassion is werkzaam in 25 ontwikkelingslan-
den en helpt kinderen in extreme armoede door middel van lokale projecten. De 
kinderen krijgen in een veilige, kindvriendelijke omgeving onderwijs, gezonde voe-
ding, medische zorg, sociaal en emotionele vorming. Het doel: kinderen van 
armoede bevrijden en hen helpen op te groeien tot zelfredzame, gezonde volwas-
senen.
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Gondelvaart op wielen gaat ook naar 50ste editie door! 
 
Er komt een 51ste editie van de Gondelvaart op wielen in Drogeham. Waarvan 
sommige dachten dat de 50ste de laatste editie zou zijn heeft het mis! Drogeham 
gaat door, en daar zijn wij als organisatie erg blij mee. 
 
Op de blokhoofdenvergadering waren alle buurten en groepen aanwezig en heb-
ben aangegeven weer te gaan voor de 51ste editie. Tijdens deze vergadering 
werd er eveneens afscheid genomen van Marinus Kootstra, die 9 jaar in het 
bestuur heeft gezeten, hij werd bedankt voor zijn inzet! 
 
Daarnaast zijn er 3 nieuwe bestuursleden bij gekomen, dit zijn Hanneke Veenstra, 
Lisan Koekoek en Marten Postmus. We zijn erg blij dat zij in ons bestuur zitting 
willen nemen. 
 
De buurten en groepen gaan nu bedenken met wat voor ontwerpen ze willen 
komen, dit zal in maart weer aan elkaar gepresenteerd worden. U hoort gauw 
weer van ons en zet 18 en 19 september 2020 maar gauw in uw agenda’s. 
Bestuur Gondelvaart op wielen Drogeham 
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GESCHIEDENIS VAN DROGEHAM 
 
 
Boerderijen (15) 
We vervolgen onze boerderijentocht door de Buorren. 
 
Boerderij Buorren 14 
Deze boerderij staat midden in de kom van het dorp. Vroeger stond op deze plaats 
jarenlang een bakkerij. Naast de bakkerij stond een korenmolen die in 1859 is 
afgebroken.  
 
Rond 1890 werd de bakkerij veranderd in een agrarisch bedrijf. Bewoners waren 
Reid Sieds van der Leij en Hiltje Harms Meinardy. In 1917 werd de boerderij over-
genomen door Gjalt Fokkes Overzet en Aukje Fokkes van der Leij. Aukje was een 
oomzegger van Reid Sieds van der Leij. In 1933 brandde de boerderij af. In de 
krant stond: ‘Hedenochtend half drie is de boerenhuizinge van Gjalt Overzet te 
Drogeham door onbekende oorzaak totaal afgebrand. De motorspuit wist de 
belendende perceelen te behouden. Van den inboedel werd zoo goed als niets 
gered. Het huis is verzekerd bij de ‘Onderlinge’ te Buitenpost’. In de vijftiger jaren 
is de boerderij overgenomen door zoon Fokke Gjalts Overzet en Hendrikje Jacobs 
van der Bij. Tegenwoordig boert de derde generatie Overzet op dit bedrijf, namelijk 
Jappie Overzet met zijn vrouw Ineke Elzinga. 
 
Overige boerderijen aan de Buorren 
Aan de Buorren hebben nog een aantal bedrijven gestaan waar voor langere of 
kortere tijd geboerd werd. Zo was Oege Meints van Dijk, getrouwd met Ytje 
Groenveld, in het derde kwart van de vorige eeuw naast fouragehandelaar ook 
boer aan de Buorren 59.  
 
Van 1895 tot 1928 was een agrarisch bedrijf gevestigd aan de Buorren 51. 
Daarvoor was hier een winkel en een bakkerij. Hendrik Tjibbes van der Veer en 
Baukje Lieuwes Hansma maakten er een boerderij van. In 1906 waren er 6 melke 
koeien, 2 hokkelingen, 7 kalveren, 2 paarden en een veulen, 11 varkens, 30 hen-
nen en 1 haan. In 1923 werd het bedrijf overgenomen door zoon Lieuwe Hendriks 
van der Veer, die ongetrouwd was. In 1928 werd het bedrijf veranderd in een 
brandstoffenhandel van Willem Brouwer. 
 
Rond 1870 woonden Andries Simons van der Wal en Janke Lammerts Witteveen 
aan de Buorren 42. Van der Wal was koopman in granen en daarnaast ook nog 
boer. Na het overlijden van zijn vrouw, trouwde hij in 1882 voor de tweede maal  
en wel met Roelofke Oebeles van der Veer, weduwe van Petrus Siegers Zijlstra. In 
1915 waren er 8 melke koeien, 4 hokkelingen, een vet rier, 2 kalveren, 2 melke 
schapen, 5 lammeren en een mak zwart Friesch merriepaard. De boerderij werd 
voortgezet door de ongetrouwde zonen van Petrus en Roelofke, namelijk Ate en 
Oebele Petrus Zijlstra. In de jaren veertig kwam Roelofke Hoving-Zijlstra hier 
wonen met haar dochter Jopie. Zij was weduwe van Geert Hoving een een tante-
zegger van Ate en Oebele Zijlstra.  
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In het laatste kwart van de negentiende eeuw was aan de Buorren 26 een boeren-
bedrijf gevestigd. In 1874 werden Simon Alles van der Wal en Grietje Douwes 
Douma hier boer. Daarvoor was grootvader Simon Alles van der Wal hier graan-
handelaar. Na het overlijden van Simon Alles van der Wal jr. in 1876 werd hij opge-
volgd door Alle Fijes van der Wal, die getrouwd was met  zijn tante Trientje Simons 
van der Wal. Er waren toen o.a. 8 melke en kalve koeien. Alle en Trientje hebben 
hier geboerd tot 1901, want toen kwam hier de slagerij van Anne Posthumus. 
 
Rond 1850 was Antje Jeens de Boer, weduwe van Harm Wobbes Jongsma, boer 
aan de Buorren 8. In 1868 werd het bedrijf voortgezet door Antje Siebes Hamstra, 
weduwe van zoon Wobbe Harms Jongsma. Later kreeg ze hierbij hulp van haar 
kinderen Siebe en Gerrit Wobbes Jongsma. In 1920 vestigde Gerk Kazemier zich 
hier met een transportbedrijf.   
 
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Bericht van Carbidploeg Sterke Jerke 
 
 
Op 31 december 2019 zal voor de derde keer in Drogeham een oudejaarsfeest 
georganiseerd worden door Carbidploeg ‘Sterke Jerke’. Na de succesvolle edities 
in 2017 en 2018 hebben wij als carbidploeg besloten wederom een evenement te 
organiseren. Carbidschieten is een traditie die wij graag in stand houden. Wij pro-
beren deze dag zo gezellig mogelijk te houden voor alle liefhebbers van carbid-
schieten.   
 
Via deze weg willen wij alle liefhebbers uitnodigen om ons te vergezellen op 31 
december. U bent zowel met als zonder melkbus van harte welkom. Dit jaar is 
wederom voor de locatie gekozen waar voorgaande jaren het evenement ook 
plaatsvond. Deze locatie is te bereiken aan de weg op de Sannen ter hoogte van 
het monument. Aan deze weg ligt het weiland waar het evenement plaatsvindt! 
 
Voor alle aanwezigen zijn er gratis oordoppen te verkrijgen. Ook is er genoeg gra-
tis carbid te krijgen om mee te schieten voor iedereen die van plan is de melkbus 
mee te nemen. Verder zal er een beschutte plek, in vorm van een tent, gezorgd 
worden waar iedereen zich kan opwarmen en waar gezellig een hapje en een 
drankje kan worden genuttigd. De hele middag zal er muziek zijn, met een optre-
den van een zanger tussendoor. Op de locatie zijn sanitaire voorzieningen aanwe-
zig en de toegangsweg wordt bereikbaar gehouden. De dag zal in het teken staan 
van gezelligheid. Naast het carbidschieten zijn er ook andere activiteiten deze 
middag zoals het rad van fortuin.  
 
Wij hopen er met z’n allen een gezellige dag van te maken en wij in 2020 wederom 
kunnen terugkijken op een geslaagde editie!
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Nieuws Huisartsenpraktijk Drogeham 
 
 
Zwangerschapsverlof dokter Heeres 
Op vrijdag 29 november gaat het zwangerschapsverlof in van onze huisarts i.o. 
dokter Heeres. Als alles goed gaat zullen wij in de lente van 2020 opnieuw de 
begeleiding van het laatste deel van de opleiding voor onze rekening nemen.  
 
Gewijzigde bezetting 
Sommigen van u zullen bij ons in de praktijk of aan de telefoon gemerkt hebben 
dat de bezetting van met name de assistentes niet is zoals u gewend was. Door 
persoonlijke omstandigheden zijn onze vaste assistentes Sieuwke en Saskia lan-
gere tijd afwezig (geweest). Dat betekent dat we meer gebruik moeten maken van 
andere assistentes als eerste aanspreekpunt. Deze taken zijn onder andere over-
genomen door Rosa Dijkstra en Annie Sibma. Voor een relatief kleine huisartsen-
praktijk als de onze heeft een dergelijke situatie een grote impact. Mogelijk dat u 
hier ook iets van merkt. Mocht dat in negatieve zin zijn dan horen wij dat graag.  
 
Naast een andere bezetting voor de doktersassistentes, zal de komende periode 
ook vaker een waarnemend huisarts in onze praktijk werkzaam zijn. Met de afwe-
zigheid van dokter Heeres hebben wij meer ondersteuning nodig op de dagen dat 
wij actief zijn in het onderwijs aan de huisartsenopleiding en de opleiding 
Farmacie. In december zal dit dokter Doorenbos zijn die in 2013-2014 bij ons in 
opleiding is geweest.   
 
Thuisarts.nl 
Nu de zomer ten einde is komt er een periode aan die voor ons doorgaans drukker 
is. Er zijn meer mensen ziek en dat betekent dat er een toenemend beroep op de 
praktijk gedaan. Natuurlijk staan wij hierin graag voor u klaar maar betekent het 
wel dat u misschien wat langer moet wachten aan de telefoon. Ook kan het zo zijn 
dat het inplannen van een afspraak wat langer zal duren. Mocht u eerst voor uzelf 
willen beslissen of u ons moet bellen of een afspraak moet maken dan raden wij 
u een bezoek aan de website www.thuisarts.nl van harte aan. Dit is een zeer toe-
gankelijke website ontwikkeld door de landelijke vereniging van huisartsen met 
betrouwbare adviezen over heel veel klachten.  
 
Griepvaccinaties 
Na jaren van fors afnemende belangstelling voor de griepvaccinatie zijn we dit jaar 
behoorlijk verrast door de opkomst tijdens het jaarlijkse griepvaccinatie-moment. 
Dit jaar hadden we hetzelfde aantal besteld als vorig jaar. Waar we vorig jaar nog 
bleven zitten met te veel vaccinaties en hier een kleine ‘boete’ voor moesten beta-
len zijn er dit jaar al snel doorheen. Wij proberen nu bij collega huisartsenpraktijken 
vaccinaties te regelen. Mocht dit niet lukken dan kunnen wij in december nog een 
nalevering laten komen. Dit is gelukkig nog op tijd vóórdat de jaarlijkse griepepi-
demie begint. Hopelijk heeft het vaccineren van meer mensen een gunstig effect!  
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Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 
Patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, astma/COPD of een 
hoog risico op hart- en vaatziekten worden in onze praktijk voornamelijk gecon-
troleerd via Catena/Certe. Dit heet ketenzorg. Mensen die in de ketenzorg zitten 
hebben sinds dit jaar recht op vergoeding van leefstijlbegeleiding door de zorg-
verzekeraar. Deze begeleiding moet gebeuren door gecertificeerde coaches voor 
gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Dit houdt in dat gekeken wordt naar voe-
ding, beweging en de psychologische kant van leefstijl. Tot nu toe waren er echter 
nog geen aanbieders van deze vergoede zorg in de buurt. Vanaf januari hebben 
wij echter nu de mogelijkheid om te verwijzen naar Marjan Alma-de Haan. In deze 
Brinkpraat legt zij u meer uit. Indien u interesse heeft om gebruik te maken van 
deze mogelijkheid en u wordt via ketenzorg begeleid, kunt u dat ons laten weten. 
Wij zorgen dan voor verwijzing.  
 
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)  
Wat is het? 
Heeft u overgewicht met een chronische aandoening (diabetes, astma/ COPD of 
een hoog risico op hart- en vaatziekten) of ernstig overgewicht (BMI>30)? Dan kun 
je jouw gezondheid verbeteren door te werken aan een gezondere leefstijl. Dit kan 
door deel te nemen aan een leefstijlprogramma, een zogeheten Gecombineerde 
Leefstijlinterventie (GLI). 
Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. De vragen die daarbij aan 
bod komen: 
Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij? 
Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen? 
Wat wil ik daarmee bereiken? 
Een leefstijlcoach kan je helpen daarin keuzes te maken en in actie te komen. Er 
wordt veel aandacht besteed aan voeding, beweging, slaap, in- en ontspanning 
en het veranderen van je gedrag. De leefstijlcoach helpt je om een doel te formu-
leren en concrete stappen op weg daar naar toe te zetten met uiteindelijke doel: 
duurzame verandering van een gezondere leefstijl en gewichtsvermindering. 
 
Hoe ziet het programma eruit? 
Het programma duurt in totaal twee jaar en bestaat uit een combinatie van 
groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. 
Je kunt kosteloos deelnemen aan het leefstijltraject: het wordt  volledig vergoed 
vanuit de basiszorgverzekering en heeft geen invloed op je eigen risico. Deelname 
is kosteloos maar zeker niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat je alle sessies aan-
wezig bent en ook tussen de sessies actief aan de slag gaat met je zelf geformu-
leerde verbeterstappen. 
 
Wanneer mag ik meedoen? 
Denk je dat je in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met 
jouw huisarts. Zij zorgen voor de verwijzing. Voor meer informatie kun je ook een 
kijkje nemen op: www.improvelifestyle.nl 
 
Groetjes Marjan Alma- de Haan 
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DE HERVORMDE KERK in 1928 en 1935 

1. De hervormde kerk in 1928  (Foto L. van  Korompay Buitenpost.) 

2. De hervormde kerk in 1935 
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De hervormde kerk aan de Tsjerke Buorren in 1928 en 1935  
De Tsjerke Buorren en het Tsjerkepaed liggen in een ring rond de hervormde kerk. 
Tot nog toe hebben we van alle oude woningen aan deze  beide straten een foto 
opgenomen. Deze keer twee foto’s van de oude kerk.  
 
Foto 1 is in 1928 gemaakt door fotograaf  L. van Korompay. Hij  maakte ook een 
foto van de binnenkant van het kerkgebouw en een van de oude pastorie. Van 
Korompay kwam in 1921 vanuit Hongarije naar Nederland. Van 1928 tot 1932 
woonde hij in Buitenpost. In 1934 ging hij terug naar Hongarije. 
Foto 2 is in 1935 gemaakt. Er groeit klimop tegen de muur van de toren.   
Rechts staan drie bomen. In 2019 staan hier nu monumentale beuken.  
 
DE ZUIDKANT van de TSJERKE BUORREN in 1970 
 

 
In de Brinkpraat van oktober 2019 staat op blz. 29 een foto van de zuidkant van 
de Tsjerke Buorren in 1943. Deze keer een ansicht van hetzelfde gedeelte maar nu 
in 1970. De kerktoren rijst hoog boven de woningen uit. Het huis in het midden is 
in 1960 gebouwd op de plaats waar eerst de oude woning van de familie Krol 
stond aan de Tsjerke Buorren 6. Links vooraan staat het ‘Lukas en Teike hûske’. 
 
 
Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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Initiatieven van de werkgroep 
Onderdeel van MEYD (Mei Elkoar Yn Droegeham    ) 
 
 

Doarpsdei Sitte & Switte 27 december  
Samen bewegen en ontmoeten na de kerst   
Na de kerst  komt vaak het moment van het gewone leven weer 
oppakken. De gezelligheid is geweest en we gaan weer door met 

waar we mee bezig waren. Maar hoe leuk is het om dan iets gezamenlijks te doen 
binnen Drogeham? Een plek creëren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten?  
Fit & Sûn organiseert op vrijdag 27 december van 14.00 – 21.00 uur de Doarpsdei 
Switte & Sitte op en rond het terrein van de Delte. Deze dag staat in het teken van 
bewegen, maar ook elkaar ontmoeten. De gymzaal van Drogeham zal omgeto-
verd worden tot een heuse lasergame baan en buiten kunnen dorpsleden mee-
doen aan bootcamp of aan verschillende buitenspeelactiviteiten. Wil je gewoon 
een kopje koffie komen drinken? Dan is deze mogelijkheid er ook. Er is voor ieder 
wat te doen en te beleven. Voor de jongere kinderen wordt er een speelhoek met 
oppas geregeld! 
Deze dag wordt georganiseerd voor jong en oud. Meedoen aan de activiteiten is 
gratis. Iedereen is de gehele dag welkom tussen 14.00 – 21.00 uur!  
 
Opgave lasergamen en bootcamp:  
Wil jij/ wilt u meedoen aan het lasergamen of het bootcampen? Opgeven kan op 
de dag zelf in de hal van de gymzaal. Voor het lasergamen hebben we een inde-
ling gemaakt per leeftijdscategorie. Wil jij/wilt u hier graag aan deelnemen, let dan 
goed op de aangegeven tijden! Vergeet geen zaalschoenen mee te nemen 
voor deze activiteit!  
 
Tijdschema lasergamen :  
13.30  Inschrijven groep 1 (groep 5 t/m 8 van de basisschool) 
14.00  -  16.00    Gametijd groep 1  
16.00  Inschrijven groep 2 (13-22 jarigen) 
16.30  -  18.30    Gametijd groep 2  
18.30  Inschrijven groep 3 (volwassenen + bij voldoende ruimte aangevuld met jeugd) 
19.00  -  21.00    Gametijd groep 3 
 
En natuurlijk zijn er ook gezonde lekkernijen aanwezig. Samen hopen we er een 
geslaagde Doarpsdei van te maken!  

 
Heb jij/ heeft u nog vragen over de Doarpsdei Droegeham, stuur dan een mailtje 
naar fitensun@drogeham.com.  
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Beweegmaatje vanaf 1 oktober  
 
 
Ben je tussen de 15 en 35 jaar? Wil je graag meer bewegen, maar vind je het lastig 
om daadwerkelijk in actie te komen en weet je niet zo goed welke sport bij je 
past? Misschien heb je al meerdere pogingen ondernomen, maar vind je het mak-
kelijker als iemand met je mee gaat. Daar hebben we vanaf 1 oktober het 
Beweegteam voor, met zes Beweegmaatjes die samen met jou aan de slag gaan!  
 
Wat houdt het in?  
-     Gratis 3 sporten uitproberen waarbij je voor elke sport 3 lessen of trainingen 

mag meedoen.  
-     De sporten waar je kennis mee kunt maken zijn: survival, fitness, bootcamp, 

volleybal, aerobics, tennis, voetbal, zaalvoetbal en korfbal.  
-     Een Beweegmaatje gaat met je mee om deze sporten uit te proberen.  
-     Sportkleding is niet noodzakelijk. Maar mag natuurlijk wel. 
-     Je Beweegmaatje is ook je vraagbaak die met jou op zoek gaat naar de ant-

woorden op vragen over bv. spierpijn, geschikte schoenen, eventueel lid-
maatschap, contributie etc.  

-     Als je dat wilt, neemt je Beweegmaatje na een paar weken nog eens contact 
met je op om te vragen  hoe het gaat en of je nog een andere sport wilt uit-
proberen.  

-     Huisartsenpraktijk Drogeham ondersteunt dit initiatief van harte en verwijst er 
actief naar door.  Als je twijfelt over deelname vanwege gezondheidklachten 
kun je eerst langs de huisarts gaan om te bespreken of het verstandig is om 
te sporten.  

 
Voor meer informatie kun je terecht bij het Beweegteam: 
Anita Bakker          06-10324915             anitabakker12@hotmail.com  
Anne Roy Visser    06-25356505             anneroyvisser@hotmail.com  
Hinke Spoelstra     06-45945362             a.spoelstra@hetnet.nl  
Jouke Spoelstra    -                                 jouke_spoelstra@msn.com  
Marjan Alma          06-51696483             fitcentre@youvsyou.nl  
Sierk Kooistra        06-50881476             sierkkooistra@telfort.nl  
 
Wil jij de stap nemen om te gaan sporten?  
Bel of mail iemand van het Beweegteam en wij gaan met jou op zoek naar de 
sport die het beste bij je past. En we gaan met je mee om verschillende sporten 
uit te proberen en op al je vragen antwoorden te vinden! 
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1e kookworkshop een feit! 
 
 

 
Op 19 oktober hebben 13 dames deelgenomen aan de 1e kookworkshop “koken 
zonder pakjes en zakjes” op de dagbestedings locatie Dealdersplak. 
 
Onder begeleiding van Sija Boonstra zijn er eerst 3 verschillende kruidenmengsels 
gemaakt: Mexicaanse kruiden, Bami/nasi kruiden en Italiaanse kruiden. Deze krui-
denmengsels mochten de deelneemsters na de workshop ook mee naar huis 
nemen, zodat ze de gerechten thuis ook nog eens kunnen bereiden.  
 
Daarna zijn er drie groepjes gevormd en ging elk groepje aan de slag met een 
gerecht: (Nasi met gehaktballetjes in satésaus, spaghetti met rucola sla en 
Mexicaanse wraps (Enchiladas)). Al gauw kwamen er de heerlijkste geuren uit de 
keuken drijven!  
 
Natuurlijk zijn alle gerechten nadien met smaak opgegeten en als toetje: een heer-
lijke Tiramisu gemaakt door Sija. Waar we helaas het recept niet van hebben en…
.. ook niet krijgen (geheim recept)! 
 
Tijdens het eten hebben we iedereen gevraagd een evaluatie formulier in te vullen. 
We hebben vele positieve reacties en bruikbare tips gekregen. Waaronder vele 
verzoeken om stampotten te maken maar dan niet de traditionele, nou… daar zien 
wij wel een uitdaging in! Met vooraf een vers gemaakt soep en als nagerecht een 
eigengemaakt dessert. 
 
Vervolg : datum volgende kookworkshop 
De volgende kookworkshop( stamppotten) staat gepland op zaterdag 18 januari 
2020 om 17.00 uur.  
Opgaven graag via mailadres fitensun@drogeham.com Maximaal 12 personen 
(vol=vol) 
 
Namens Fit & Sûn 
Geartsje van Dijk – van der Meer en Regina Jorna 
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Beste dorpsgenoten, 
 
 
De schoenendoos actie heeft het prachtige resultaat van 56 dozen  
opgeleverd.  
HARTELIJK DANK voor het inleveren van al die mooie schoenendozen,  
voor de financiële bijdragen en de bruikbare spulletjes. 
Dank zij u/jullie zijn er weer heel veel kinderen blij gemaakt. 
 
Namens Jeugdwerk Faith, 
Lisan Koekoek 
Janneke Hoeksma 

Open tentoonstelling bij rozenkwekerij Hartholt te Drogeham 
 
 
Vanaf donderdag 12 december t/m zaterdag 14 december vindt weer de open 
tentoonstelling van kleindierenvereniging “de Aeikoer” plaats.  
 
Een tentoonstelling waar kippen, konijnen, cavia’s, serama’s, duiven en watervo-
gels te bewonderen zullen zijn in vele kleuren, afmetingen en van vele rassen.  
Op donderdagochtend zullen al deze dieren worden voorzien van een predicaat 
door enkele topkeurmeesters uit het land, waarna ze vanaf donderdagavond door 
u kunnen worden bewonderd.  
 
De predicaten zullen oplopend zijn van O (onvoldoende) naar V (voldoende), G 
(goed), ZG (zeer goed) tot F (fraai), met als echte uitzondering een U (uitmuntend). 
Het dier met een U als eindpredictaat zal waarschijnlijk het mooiste dier van de 
diergroep zijn en veel belangstelling van het publiek verwerven. 
 
De toegang is gratis en naast alle bijzondere dieren kunt u bijpraten met erkende 
fokkers van uw favoriete dieren in de kantine.   
 
Wij hopen tijdens de tentoonstelling natuurlijk op zoveel mogelijk publieke belang-
stelling vanuit Drogeham en omstreken en zouden het erg leuk vinden wanneer 
u op 12, 13 of 14 december een kijkje komt nemen aan de Lândyk.   
Tot ziens op onze tentoonstelling! 
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Open dag You vs You Fitcentre  
 
Het is alweer een jaar geleden dat het Fitcentre officieel geopend is. Wat gaat de 
tijd toch snel maar wat hebben we een geweldig leuk jaar gehad.   
Om dit te vieren houden wij een open dag met allemaal leuke en interessante acti-
viteiten. Je kan ook langskomen met een vraag of als je gewoon gezellig een 
bakje koffie met ons wilt drinken, kan dat natuurlijk ook. Je bent welkom op de 
open dag om 11:00 op zaterdag 18 Januari 2020, dus hou deze dag vrij in je 
agenda en kom gezellig langs. Ben je hierin geïnteresseerd houdt ons dan goed 
in de gaten op onze social media of kijk om je heen want binnen kort komt er snel 
meer informatie over de open dag.  
 
Je kan ons vinden op Facebook, Instagram (You vs You Fitcentre) of op onze web-
site www.youvsyou.nl.   
 
Met sportieve groet,  
Hugo, Marjan, Yme en Arjon

   Kerst  
 

 
 

Op de avond voorafgaand kerst  
is er een sfeervolle kerstnachtdienst  

om 22.00uur  
 

in de Walburga Tsjerke.  
 
 
 

Er is chocolademelk vooraf  
en met elkaar zingen we bekende kerstliederen  

onder begeleiding van Dacapo.



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

 Openingstijden

| |

www.BIJKON.nl www.BIJKON.nl

Glazenwasser en thuisconcie¨rge

Ook voor al uw houtwerk-, kunststof-, en dakgootreiniging
06 - 181 636 21

30
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Veel voordeel met 
uniek bouwconcept

Of het nu gaat om het (ver)bouwen van uw droomhuis of een bedrijfspand, de bouwmeesters 
van Van Dijk begeleiden u van de eerste ruwe schetsen tot en met de oplevering. 

 
Met een open calculatie die niet alleen helder en transparant is, maar die ook de  

mogelijkheid geeft om naar eigen kunnen bepaalde facetten zelf ter hand te nemen. 
 

In een vrijblijvend en persoonlijk gesprek willen we graag uitleggen wat onze visie op  
uw voordeel kan zijn...

ZO O M  1 3   S U R H U I S T E R V E E N   T  0 5 1 2  3 6 8  0 7 0   I N F O @ B O U W B E D R I J F - VA N D I J K . N L   W W W. B O U W B E D R I J F - VA N D I J K . N L

de Buorren 2, 9289 HG 
Drogeham 

telnr. 0512-331602

 

NAAST ROZEN  
 

kunt u bij ons ook terecht voor  
 

gemengde boeketten, kamerplanten,  
tuinplanten, bloembakjes en potterie, 

 
een breed assortiment  

voor een gunstige prijs!!! 
 

Ook verzorgen wij  
bruidswerk  

en rouwbloemstukken. 
 

Lândyk 2  Drogeham  0512 – 332972 

www.rozenkwekerijhartholt.nl

g

-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*- 



Foar kreas skilderwurk bûten- of binnendoar?,   
belje der Oepke de Skilder foar!  

0512-364601            06-50451705 
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

33
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Kapsalon - Beautysalon - Zonnestudio 

Dinsdag tot Vrijdag 

Geopend van 

09.00 tot 21.00 

en  

Zaterdag van 

09.00 tot 14.00 uur

WWW.KLASKE.NL 
 

Klaske 4 Total 
Beauty 

 
DROGEHAM 

Tel. (0512) 331572

Cor Hamstra
tweewielers De Sânnen 8a 

9289 HK Drogeham 
T: 0512-332633

Kraneweg 92 
9718 JX  Groningen
T: 050-3113244

2000 m² Scooterplezier

Alle onderdelen  

nieuw en gebruikt

Dealer van alle 

bekende merken

www.ch-scooters.nl

 

Jolanda Veenstra              
Tsjerkepaed 6   9289 HN Drogeham       
Afspaak maken?   T (0512) 332772 

MBM
METSELBEDRIJF MULDER
Walbrechta 1, 9289 JW, Drogeham

- Metselwerk

- Lijmwerk

- Renovatie

Tel  : 0512 - 331025
Bgg: 06 - 51988026
Fax : 0512 - 331044
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Koartedyk 3, 9061 AK Gytsjerk
Telefoon (058) 256 28 77
E-mail: info@rekladruk.nl
www.rekladruk.nl

Het oog wil
ook wat!

Uw drukwerk moet er verzorgd en professioneel uitzien, want het
bepaalt in belangrijke mate hoe uw bedrijf, instelling of organisatie
naar buiten toe overkomt. Of het nu gaat om visitekaartjes, brief-
papier, enveloppen, mappen, brochures, speciaal promotiemateriaal,
boeken of een van A tot Z verzorgde mailing... Het is bij ons in goede
handen. Ook uw familiedrukwerk verzorgen wij tot in de puntjes.
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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 nummer: 088 - 5126550 
 
ISIS Kraamzorg: 
Op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur op tel,nr.: 088-512 2000 
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 Wim Fopma 
Wim Fopma, Tel.nr 0900-8844 - E-mail:   
 
 
 

WEEKENDDIENSTEN DIERENARTSEN 
 
Tijdens het weekend tijden en buiten de openingstijden is de dierenartsenpraktijk bereik-
baar op telefoonnummer 
 0512 - 332650 
 
‘DIERENARTSENPRAKTIJK TUSKEN DIKEN EN FEANEN’ 
- voor paarden en pony’s kunt u bellen Equinoord: 0594 - 645252 
 
De openingstijden en spreekuurtijden zijn als volgt:  
Hoofdvestiging: 
Drogeham, Lândyk 4                                                                                                            
08:00 uur tot 18:00 uur (behandeling kleine huisdieren alleen op afspraak) 
 
Locaties: 
Surhuisterveen, De Dellen 50 
Zwaagwesteinde, Ferlinge Stasjonstrjitte 1-b 
Ma, wo, vr.: 14.00 uur tot 17.00 uur (spreekuur van 16.30 - 17.00 uur) 
Di, do.: 14.00 uur tot 18.30 uur (spreekuur van 18.00 - 18.30 uur)


