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Van de redactie
NIEUWJAAR!
Nieuwjaar met een dubbele betekenis.
Een nieuw jaar, een nieuw begin dat geldt in de eerste plaats voor alle lezers / lezeressen.
Een nieuw jaar voor onze dorpskrant, een nieuw formaat, een nieuw “jasje” en nieuw is 10
edities per kalenderjaar, uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus.
Een nieuwe omslag betekent ook nieuwe foto’s. Als redactie willen wij Hans Postema en Auke
Dotinga hiervoor bedanken
Brinkpraat is opgericht op 21 mei 1986. Dat houdt in dat deze datum de teldatum blijft voor de
jaargangen. Deze Brinkpraat is dus jaargang 34, januari 2020, nummer 5.
Het zal voor u als dorpsgenoten misschien even wennen zijn deze nieuwe opzet van de dorpskrant.
In het voorwoord is nu niet meer de opsomming van de inhoud van de krant verwerkt.
Wij als redactie hopen dat naast de welbekende en de nieuwe adverteerders het informatieve
kopij aanbod beter uit de verf komt. Tevens verwacht de redactie reacties van de lezers met
opbouwende kritiek en/of ideeën die dan mogelijk uitgewerkt kunnen worden.
Kortom, inwoners van Drogeham, er wordt op u / jullie gerekend om mee te denken en kopij aan
te leveren voor het vullen van onze dorpskrant!!
Bezorgers gezocht!

Voor Brinkpraat zijn wij op zoek naar bezorgers!
Wij willen graag alle inwoners van Drogeham voorzien van
onze dorpskrant, maar voor een aantal straten is er op dit
moment geen bezorger beschikbaar en daarvoor vragen
wij uw / jouw hulp. Veel tijd kost het niet, het zal gaan om
ongeveer één uur per maand.
Dus heeft u of heb jij tijd en zin om ons te helpen, neem
dan contact op met de redactie.

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart
Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden
en kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze dierbare man en heit
Klaas Jonkman.
Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.
Anita Jonkman - Kooistra
Anouk
Yannick
Damian
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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 Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg
Zo doen we dat:
• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Team
Kootstertille &
Drogeham

Huishoudelijke
hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

Bezoek ons wijkkantoor: Goudtsjeblomstrjitte 34A, 9288 AM Kootstertille
Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina:
www.friesewouden.nl/kootstertille-drogeham

Tel. 088 512 65 75
Thuis in de beste zorg

www.friesewouden.nl

Kerkenpagina
GKV Drogeham, diensten januari:
05-01: 09.30 uur
14.00 uur
12-01: 11.00 uur
14.30 uur
19-01: 09.30 uur
14.30 uur
26-01: 09.30 uur

ds. A. Krijgsheld – Ureterp
ds. P. Groen – Heerenveen
ds. T. Dijkema – Enumatil
kandidaat P. Zuidema – Tolbert
ds. L.J. Joosse – Groningen
ds. A.A.J. de Boer – Urk
ds. M.E. Buitenhuis –
Noardburgum,Kind-school-kerkdienst
ds. D. Mak – Groningen

14.00 uur

CGK Drogeham, diensten januari:
05-01: 09.30 uur
14.00 uur
12-01: 09.30 uur
14.00 uur
19-01: 09.30 uur
14.00 uur
26-01: 09.30 uur
14.00 uur

ds. H.K. Sok – Opperdoes
ds. H.K. Sok – Opperdoes
ds. M.J. Keulen
ds. M.J. Keulen
ds. M.J. Keulen
ds. M.J. Keulen
ds. M.J. Keulen
ds. M.J. Keulen

PKN Drogeham, diensten januari:
05-01: 9.30 uur
ds. F. de Jong – Leek
12-01: 9.30 uur
19-01: 9.30 uur
26-01: 9.30 uur

ds. Arensman – Drachten
ds. J. Trox – Buitenpost
ds. G. Postma – Wâlterswâld,
Heilig Avondmaal

(Diensten in Jacobtsjerke)
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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

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 !!!

Dorpsagenda
Januari:
13 - 18
14
18
19-26
23

Fûgelwacht koekactie
Lezing Stichting Oud-Achtkarspelen,
bibliotheek Surhuisterveen - 19.45 uur
Open dag You vs You, vanaf 11 uur
Week van Gebed
55+ Nieuwjaarsmiddag, Fakkel - 14.30 uur

Februari:
18

Maart:

5
14
16
17
20,21,28
26

Cursus stamboomonderzoek, Stichting Oud-Achtkarspelen,
bibliotheek Buitenpost - 19.30 uur

Jaarvergadering Plaatselijk Belang
Fûgelwacht jeugdactiviteit
Fûgelwacht vergadering met nazorgers
Lezing Stichting Oud-Achtkarspelen, De Schakel Buitenpost - 19.45 uur
Toneeluitvoeringen Mei Fleur en Faesje, Fakkel - 20.00 uur
Fûgelwacht ledenvergadering

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

Chr. Brassband Da Capo
De kerstdagen zijn weer achter de rug waarbij Dacapo zoals gewoonlijk weer volop van zich
heeft laten horen. Zo waren 4 leden aanwezig voor de muzikale omlijsting bij de kerstviering
van de plattelands op donderdag 12 december in de Fakkel.Op zaterdag 21 december heeft
Dacapo weer haar medewerking verleend aan de jaarlijkse Kerstsamenzang die dit keer in
de Maranatha kerk plaatsvond tezamen met het zangkoor Immanuel onder leiding van Leen
Verschoor, organiste / pianiste Rennie van der Vinne en fluitiste Jogien van der Molen.
Op kerstavond was er de begeleiding van de kerstnachtdienst in de Walburgakerk en een paar
uur later, 1e kerstdag om 6 uur in de ochtend zijn we tezamen met vele zangers en zangeressen
Drogeham rondgegaan met het zingen en begeleiden van kerstliederen. Traditiegetrouw worden
binnen in appartementengebouw het Slotstee enkele kerstliederen waaronder het Ere zij God
gespeeld. De rondgang wordt altijd afgesloten bij Pro Rege waar koffie, thee en kerstbrood
wordt geserveerd.
In februari staat het regionaal solistenconcours weer op het programma waar met name de
jeugd van Dacapo weer present zal zijn.
Tot Hoorns
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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!

Welke manier kies jij
om fitter te worden?
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

Fitness - Personal training - Group training
Voeding - Bootcamp - Sportmassage

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

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

Fan de Fûgelwacht
De Fûgelwacht Droegeham e.o. wenst u allemaal een gezegend 2020 toe.
Het jaar 2019 is omgevlogen. Mooie en minder mooie momenten wisselden elkaar af.
Een nieuw jaar is begonnen. Het verenigingsleven maakt nieuwe plannen. Zo ook de Fûgelwacht.
We hebben intussen een concept programma. Deze vindt u hieronder.
Zet de datums alvast in uw agenda. Nadere berichten over opgeven e.d. komen in de volgende
Brinkpraat.
Zoals altijd starten we het jaar met de koekactie.
Bij voldoende opgave is er ook weer een cursus herkenning vogelgeluiden. In principe in de
eerste week van maart
Extra filmavond voor inwoners Drogeham e.o
Naast de jaarlijkse filmavond in november hebben we nu ook een filmavond op
woensdag 22 april 2020.
Dit verdient een bijzondere vermelding.
Dan gaan we in gebouw De Fakkel Tsjerke Buorren 7 in Drogeham twee films draaien: over
beekdal Koningsdiep en de laagveengebieden in het Hart van Friesland. Iedereen uit Drogeham
e.o is welkom. De films beginnen om 19.00 uur en het duurt tot ongeveer 21.45 uur, zodat de
jeugd ook kan komen.
Er zal een (kleine) financiële bijdrage worden gevraagd voor de onkosten.
We hopen op een volle zaal.
U kun zich alvast opgeven bij Wouter Boonstra via boonstrawolter@gmail.com
CONCEPT ACTIVITEITEN 2020 FÛGELWACHT DROEGEHAM E.O
Bestuursvergaderingen
9 januari, 5 maart, 9 april, 11 juni, 3 september, 12 november.
Koekactie
Van 13 - 18 januari
Ledenvergadering
26 maart
Cursus herkenning vogelgeluiden
Bij voldoende deelname in principe in week 2 tot en met 5 maart.
Opgeven kan bij Wouter Boonstra via boonstrawolter@gmail.com
Nazorg
16 maart - vergadering met nazorgers
Jeugdactiviteiten
14 maart (zaterdag)
- Doe Zoo in Leens
13 juni (zaterdagmorgen) - Jeugdvogelwachtdag in Nij Beets/De Veenhoop
? oktober (zaterdag)
- Indien mogelijk bezoek schildpaddenopvang Harkema tijdens
een open dag
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*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
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tweewielers
6FRRWHUV %URPILHWVHQ
de Buorren 2, 9289 HG Drogeham
telnr. 0512-331602
O P E N I N G S T I J D E N:
maandag t/m donderdag van 11:30 - 22:00
(van 1 oktober t/m 1 april op maandag en dinsdag tot 20:00)

vrijdag / zaterdag van 11:30 - 23:00
zondag 15:00 - 21:00
-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*-

'H6kQQHQD
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7HO  
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Volwassenactiviteiten
6 juni
5 november

- excursie
- filmavond

Activiteit voor leden en niet leden voor inwoners van Drogeham e.o in De Fakkel
Woensdag 22 april filmavond, aanvang 19.00 – 21.45 uur in De Fakkel.
Het gaat om films van Naturescenes producties door Jordan van der Maas, 21 jaar en
gepassioneerd (wildlife)filmmaker.
1. De natuurfilm ‘Licht en Leven’.
De film laat je meekijken in de geheime wereld van het beekdal van het Koningsdiep.
Vier seizoenen lang van lente tot lente. In 55 minuten, staan we oog in oog met de unieke
bewoners van dit gebied.
2. De natuurfilm “Leven in het veen”
De film vertelt het bijzondere verhaal over de vorming van de laagveengebieden in het Hart van
Friesland. Gelegen tussen Drachten, Heerenveen en Leeuwarden.
Opgeven kan bij Wouter Boonstra via boonstrawolter@gmail.com.
Er zal een (kleine) financiële bijdrage worden gevraagd voor de onkosten.
Het bestuur

Plaatselijk belang Drogeham
PB Drogeham wil de vrijwilligers en Mark de Jong (beschikbaar
stellen vrachtwagen) langs deze weg nogmaals bedanken voor
hun medewerking bij het plaatsen van de kerstbomen.
Dinsdagmiddag 10 december heeft het college van B&W
een bezoek gebracht aan Plaatselijke Belang. PB heeft
een presentatie gegeven over de ambities van Drogeham.
Burgemeester Brouwer is enthousiast over de ambities en roemt
de saamhorigheid in het dorp, echte mienskipssin!
Activiteit Plaatselijk Belang:
• Donderdag 5 maart 2020 jaarvergadering.
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nicolai verf

Brancheorganisatie

sinds 1930

voor de Pedicure

Hilda Laagland Nicolai
Pedicure/Schoonheidsspecialiste
Aantekening Diabetische Voet
Lytsewei 31, 9289 LA Drogeham
Tel. (0512) 331476
Mob. (06) 15 43 67 75
hildalaagland@gmail.com

Alles op
verfgebied!
Gealstrjitte 40
9289 HV Drogeham
tel. 0512-331233
www.nicolaiverf.nl
zat. na 12.00 gesloten

DHZ-verven, bouwverven,
behang, vloercoatings,
jachtlakken, tractorverf,
autolakken, spuitbussen,
landbouw- en industrieverf

’n paar handige handen
Wim Koekoek
De sânnen 2
9289 HK Drogeham
Tel. 06-53928743
koekoekab@gmail.com

M. van der Bij

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

VOEG-KLUSSENBEDRIJF
'(%8255(1'52*(+$07(/

YRRUDOXZSULQWHULQNW
YDQDOOHPHUNHQ
RRNLQHLJHQPHUN

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

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

Anna’s Kniphoekje
Knippen:
€ 12,Kinderknip:
€ 9,Permanent v.a.: € 35,en nog veel meer!

0628276418

DĞƚƐĞůǁĞƌŬ>ŝũŵǁĞƌŬĞŶƌĞŶŽǀĂƚŝĞǁĞƌŬ͘sŽŽƌďĞĚƌŝũĨĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ
tĂůďƌĞĐŚƚĂϭ͕ϵϮϴϵ:tƌŽŐĞŚĂŵͮϬϱϭϮϯϯϭϬϮϱͮŝŶĨŽΛŵĞƚƐĞůďĞĚƌŝũĨŵƵůĚĞƌ͘Ŷů

Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk
Voor bedrijf en particulier

Walbrechta 1, 9289 JW Drogeham
0512 33 10 25 | info@metselbedrijfmulder.nl

Jolanda Veenstra
M .061390428

Maandag:
Woensdag:
Donderdag:

13.00-18.00
09.00-12.00
13.00-18.00

Bosmastrjitte 11 Drogeham

Flyers - Folders - Briefpapier - Enveloppen
Naamkaartjes - Brochures - Schrijfblokjes
Familiedrukwerk - Kalenders - Catalogussen
Ontwerp - Printen - Boeken - Posters
Verspreiding - Reclameborden - Vlaggen
Spandoeken - Steigerframes - Banners

Gedempte Vaart 50, Surhuisterveen • T: 0512 - 841996
E: info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl • I: www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl

Week van Gebed
Van 19-26 januari 2020 is het de Week van Gebed.
Net als voorgaande jaren zullen wij gezamenlijk als kerken
van Drogeham hier aandacht aan besteden. Het thema is
dit jaar “Buitengewoon” naar Handelingen 28 : 2 “Zij waren
buitengewoon vriendelijk voor ons”.
Op zondag 19 januari is er een bijeenkomst van 19:30 tot
20:00 in de Christelijk Geref. Kerk (Maranatha Kerk).
Op woensdag 22 januari is er een bijeenkomst in de Jacobs
Tsjerke (PKN) van 19:30 tot 20:00 uur.
Op zondag 26 januari is er een bijeenkomst in de Geref.
Vrijg. Kerk ook van 19:30 tot 20:00 uur.
Na deze bijeenkomst is er ter afsluiting van de Gebedsweek
gelegenheid om met elkaar nog een kopje koffie/thee te
drinken.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. We hopen u daar te
ontmoeten.
Namens de organisatie,

Wietze van der Zwaag (PKN)
Harrie Poortman (CGK)
Fokko Luchtenburg (GKV)
Dineke v/d Weij (GKV)

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 activiteiten. 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 website www.youvsyou.nl.
Met sportieve groet,
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Hugo, Marjan, Yme en Arjon
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• lengtes tot 5 meter op
voorraad
• diverse kleuren en
accessoires
• uit voorraad leverbaar,
ook aan particulieren
Openingstijden
maandag tot vrijdag:
van 7.30 - 16.45
zaterdag:
van 8.30 - 12.00

telefoon
0512 - 36 05 71
Is uw bedrijfspand
gedateerd of toe aan een
flinke onderhoudsbeurt?
Wilt u een moderne
uitstraling?
Bijkon Renovatie
realiseert met relatief
geringe ingrepen een
ware metamorfose.
Laat u verrassen door
de mogelijkheden.

telefoon
0512 - 36 28 55

BIJKON.NL

Nijewei 99 - 101 | Harkema

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

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

Ikkersreed 5
9289 KZ Drogeham

Schuifpuien – Kozijnen – Ramen
Deuren - Machinale houtbewerking

Tel: 0512-352435

Oastkern 25A, 9288 XJ Kootstertille
(T) 0512-331682 (E) info@hamstra-kozijnen.nl

Info@Zandbergwegenbouw.nl

Mail of bel voor vrijblijvende offerte!

55+ commissie
Op donderdagmiddag 23 januari 2020 a.s organiseert de 55+ commissie van Drogeham haar
jaarlijkse Nieuwjaarsmiddag met koffie of thee en een borreltje en een gezamenlijke broodmaaltijd.
Dit vind plaats in de Fakkel. Wij hopen op een gezellige middag. Zangeres Griet Wiersma hoopt
ons te vermaken met haar zingen. De aanvang van deze gezellige middag is 14.30uur. Kosten
voor deze ontspannende middag met een broodmaaltijd is maar 10.00 euro p.p.
Zonder aanwezigheid aan de broodmaaltijd mag ook dan zijn de kosten 5euro p.p.
Heeft u vervoer nodig dan halen wij u op.
Neem dan contact op met Ge Reitsma telnr 351584 of met Bienke Storm telnr 332603.
Wij hopen op een gezellige middag met elkaar. Hartelijk groeten van 55+ commissie.

Toneelvereniging “Mei Fleur & Faesje” Drogeham
Voor komend seizoen zijn er nieuwe en oud spelers terug bij onze toneelvereniging gekomen.
Daar zijn we trots op!! Wij zijn met onze club een andere richting ingeslagen en er wordt door de
regisseur naar moderne maar hoogdravende kluchten gekeken. Ook moet er altijd een uitdaging
zijn voor de spelers. Je moet altijd proberen om diversiteit aan te brengen in je spelen, want
dan wordt jezelf uitgedaagd. Dankzij de grote opkomst hebben wij daarom ook besloten om
komend jaar naar 3 avonden te gaan. Ook dit jaar is de regisseur er samen met de leescommissie
in geslaagd om met een topstuk aan de slag te gaan. Want wij halen de klucht van niemand
minder dan Jon van Eerd naar Drogeham! Jon van Eerd is Nederlandse bekendse kluchtenspeler
en schrijver. Hij speelt zelf altijd de hoofdrol in zijn kluchten. De kluchten hebben in alle grote
theaters gestaan en nu komt er dus 1 naar Drogeham. De Klucht die wij dit jaar voor u op de
planken zetten is de klucht “DÛBBEL OP”
Dûbbel op speelt zich af in Unlimited Beauty and Youth kliniek. Hector Vermeulen is chirurg en
chef van de kliniek. Hij runt de kliniek samen met Valerie. Hector is een doortrapte vent en neemt
het niet zo nou met het moraal, hij gaat over lijken om zijn voordeel maar overal uit te halen...…..
Een wereld schokkende uitvinding van zijn hand zal zijn naam definitief op de kaart zetten. Maar
dan loopt alles mis. Gelukkig is er zijn sullige tweelingbroer Harrie. Die zal de schuld van alle
behandelingen die mislopen dan op zich moeten nemen, maar de broer lijkt nog onnozeler dan er
in eerste instantie werd gedacht en hij zorgt er voor dat alles maar ook alles in het honderd loopt.
Ook een ambitieuze journaliste komt in het vermidden om haar “Watergate” schandaal te zoeken.
Er gebeurt teveel om op te noemen, maar èèn ding staat vast.... u beleeft wederom de avond van
uw leven!! Wilt u een botoxbehandeling?? opgespoten lippen?? of wilt u een borstvergroting??
Welkom bij...……….. Unlimited Beauty and Youth kliniek.
De klucht wordt gespeeld in de Fakkel. De Speeldatums zĳn als volgt:
• Vrĳdagavond 20 maart 2020 om 20.00 uur
• Zaterdagavond 21 maart 2020 om 20.00 uur
• Zaterdagavond 28 maart 2020 om 20.00 uur
Zet deze avonden alvast in uw agenda!!

Jaargang 34

•

nr. 5

•

Januari 2020

Het Bestuur.
14

Bruggeman Drogeham
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.

Bezorgservice
Cadeaukaarten
Maaltijdservice Eet smakelijk!
De ambachtelijke bakker
PostNL pakketservice
Stomerijservice
Zelfzorg geneesmiddelen
Pinautomaat
Vlees van Slager Otte Boersma
Bloemen van rozenkwekerij Hartholt

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
13:00 – 18:00

Je vindt het bij SPAR !
De Buorren 26
9289 HG Drogeham
spardrogeham@despar.info
0512-331250

Maandag 19.00 / 21.00
Woensdag 9.00 / 13.00
en 19.00 / 21.00
Vrijdag 19.00 / 21.00
Zaterdag 9.00 / 12.00

 0512 - 36 80 70  info@bouwbedrijf-vandijk.nl
 bouwbedrijf-vandijk.nl

Hair and Beauty salon

Knippen voor
slechts €12,50

Salon Meraki is een kleinschalige salon gevestigd in Drogeham
voor zowel heren als dames, alleen op afspraak.
Op de website vindt u meer informatie en o.a. de prijslijst.

www.salon-meraki.nl
info@salon-meraki.nl
@salonmeraki

 Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen

+ 31 6 29217772
Bindert Japiksstrjitte 1
9289 JH, Drogeham

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

Voor elke gelegenheid, bieden wij het juiste bloemwerk,
een breed assortiment voor een gunstige prijs!!!
Dus ook voor bruidswerk en rouwbloemstukken
bent u bij ons aan het juiste adres.
Lândyk 2 Drogeham 0512 – 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl

Stichting Oud-Achtkarspelen
PROGRAMMA SEIZOEN 2019-2020
Lezing: Gevangenen in Friesland
door de heer Willem Helfrich
dinsdag 14 januari 2020, 19.45 uur
locatie: Bibliotheek, B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen
Cursus stamboomonderzoek
dinsdag 18 februari 2020, 19.30 uur
locatie: Bibliotheek, Kerkstraat 51, Buitenpost
Voor meer informatie zie:
www.oudachtkarspelen.nl
www.facebook.com/oudachtkarspelen

Fit & Sûn
Initiatieven van de werkgroep
Onderdeel van MEYD
(Mei Elkoar Yn Droegeham
Op 19 oktober hebben 13 dames deelgenomen aan de 1e kookworkshop “koken zonder pakjes
en zakjes” op de dagbestedings locatie Dealdersplak.
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
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Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Swarte Mar 3
Noardburgum

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

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

Nagelstudio Edileuza
Nailart
Voet-Hand verzorging

www.edileuza.nl
tel: 06 4677 8333

voor meer info: 06 - 51550354 G. de Haan

VV DROGEHAM
ůƟũĚsporƟef in uw ŵŝĚĚen!

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

Oude ansichten
DE BUORREN (westkant) in 1920 en 1930

1. De Buorren (westkant) in 1920

2. De Buorren (westkant) in 1930
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Inleiding
De Tsjerke Buorren en het Tsjerkepaed liggen in een ring rond de hervormde kerk. In voorgaande
nummers van Brinkpraat staan beschrijvingen van alle oude woningen aan deze beide smalle
straten. In de Brinkpraat van december 2019 hebben we de serie ‘rondje om de kerk’ afgesloten
met enkele foto’s van het kerkgebouw. Deze keer twee oude foto’s van De Buorren in 1920 en
1930.
1. De Buorren (westkant) in 1920
Deze foto is honderd jaar geleden gemaakt. Het is stil op straat. In 1920 hadden maar zeven
inwoners van Drogeham een auto. Rechts vooraan staat het ‘skoallehûs’. Hier woonde het hoofd
van de school. In 1920 was dit meester Johannes Faber. Achter dit huis stond het schoolgebouw.
De woning en de school zijn beide in 1873 gebouwd. Vanwege te weinig leerlingen is de school
in 1934 opgeheven. Het oude schoolgebouw is in 1977 afgebroken. Op deze plaats staat nu de
Geref. Kerk (vrijgemaakt). Het schoolhuis staat er nog. Achteraan in het midden is het dorpscafé.
2. De Buorren (westkant) in 1930
Deze foto is tien jaar later van hetzelfde gedeelte van het dorp gemaakt. Op straat is het nog
rustig. Het aantal autobezitters is verdubbeld. Nu zijn er veertien. Drogeham kreeg omstreeks
1925 elektriciteit. Langs de rechterkant van de weg staat een hele rij houten palen. Hieraan waren
de draden bevestigd voor de distributie van de elektriciteit. Vanaf deze palen ging de stroom
ook met draden naar de woningen en andere gebouwen. Sinds omstreeks 1970 gebeurt dit via
ondergrondse leidingen. Aan de voorste paal zit een straatlamp. Dit was een van de weinige
in het dorp. In 1930 was De Buorren een smalle klinkerweg. In 1936 kreeg de dorpsstraat een
betonnen wegdek.
Klaas de Jong, Lytse Wei 26

Geschiedenis van Drogeham
Boerderĳen (15)
We vervolgen de boerderijentocht langs de Sânnen.
Boerderĳ Sânnen 28
Deze kop-romp-boerderij werd gebouwd in 1890 door Jakob Gerbens Hoeksma en Aaltje
Hendriks Jager. Jakob was een zoon van Gerben Jakobs Hoeksma en Hielkje Simons Luimstra,
die boer waren op de boerderij ten zuiden van de Tillewei 5. Ruim 10 jaar later kwamen dochter
Antje Jakobs Hoeksma en haar echtgenoot Goitzen Egberts Buma hier wonen. In 1923 werd de
boerderij verhuurd aan Jan Tjeerds Leistra en Jeltje Annes Brouwer en in 1929 kwamen Jan Jans
Atsma en Grietje Hoekes Hiemstra op de boerderij. Vanaf 1933 werden Hille Jetzes Komrij en
Aukje Annes Posthumus de bewoners van deze plaats. Zij hebben hier geboerd tot 1972. Toen is
de boerderij afgebroken, waarna er een huis en een kantoor van de Rabobank werden gebouwd.
Boerderĳ Sânnen 14
Op deze plaats werd in 1842 een boerderijtje gebouwd door Pieter Gosses Oosterhof en Geertje
Jakobs Bouman. Oosterhof was naast boer ook oefenaar (hulpprediker) van de gereformeerde
kerk. In 1853 werd het boerderijtje verkocht. Rond 1860 werden Jan Binderts Kloosterman
en Trijntje Jans Veenstra hier boer. Jan Binderts was een zoon van Bindert Jans Kloosterman
en Martje Klazes Appelhof van de Sânnen 3. Ruim 30 jaar later, in 1893, kwam een broer van
19
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Jan Binderts hier wonen, te weten Sijtze Binderts Kloosterman, weduwnaar van Wytske Hilles
Wijma. Zijn dochter Trijntje Sijtzes Kloosterman, weduwe van Ludzer Pieters Ytsma, kwam in
1901 met haar kinderen bij hem inwonen. In 1916 werden Hinke Taekes Wouda, weduwe van
Jacob Wiebrens Wijma, en haar zoon Taeke Jacobs Wijma de bewoners. Hierna kwamen in 1928
kleinzoon Jacob Wiebrens Wijma en Baukje Jans Leistra hier wonen. In 1937 werd de boerderij
overgenomen door Gjalt Sytzes Zandberg en Jetske Annes Rinzema. In de vijftiger jaren kwamen
Roel Willems de Vries en Hiske Hendriks van Doezum hier wonen, nadat ze eerst geboerd hadden
aan de Sânnen 4. In 1993 is de boerderij afgebroken en vervangen door een nieuwe woning.
Boerderĳ Sânnen 3 zuid
Al vanaf 1700 heeft er ten van zuiden van de Sânnen 3 een boerderij aan het pad van de Sânnen
naar het Leech gestaan. Dit was een kop-romp-boerderij die met de kop naar het zuiden gericht
was. Rond 1810 woonden hier Jan Binderts Kloosterman en Grietje Roels Fokkinga. In 1863
namen zoon Bindert Jans Kloosterman en Martje Klazes Appelhof het bedrijf over en in 1901
kwamen Johannes Luitzens van der Meer en Geertje Gjalts Zandberg hier wonen. Rond 1910 is
de boerderij afgebroken en is er een nieuw huis aan de weg gebouwd.
Overige boerderĳen aan de Sânnen
Verder is op nog enkele andere plaatsen aan de Sânnen voor kortere of langere tijd het
boerenbedrijf uitgeoefend. Van 1863 tot 1890 was er een agrarisch bedrijf aan de Sânnen 37.
Aan de Sânnen 23 hebben tussen 1854 en 1928 ook een aantal boeren gewoond. Tussendoor,
van 1860 tot 1897, was hier een grutterij gevestigd.
Rond 1910 is Oebele Jacobs Bron, getrouwd met Loltje Wytzes van der Velde, een boerderijtje
begonnen aan de Sânnen 6. Dit is omstreeks 1950 overgenomen door diens zoon Jacob Oebeles
Bron en Janke Binnes de Groot. Na het overlijden van Jacob Bron in 1954 is het bedrijf voortgezet
door zoon Oebele Bron die getrouwd was met Maria de Hoop. Uiteindelijk was het bedrijf te
klein om er een bestaan uit te halen en is hij er rond 1980 mee gestopt.
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl
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Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

St. Nicolaas Productions

“Als het om een traditioneel Sinterklaasfeest gaat”

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

Foar kreas skilderwurk bûten- of binnendoar?,
belje der Oepke de Skilder foar!
Email: st.nicolaasproductions@hotmail.com
Web.: www.st-nicolaasproductions.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

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.: 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
WEEKENDDIENSTEN DIERENARTSEN
Tijdens het weekend tijden en buiten de openingstijden is de
dierenartsenpraktijk bereikbaar op telefoonnummer:

0512 - 332650

Dierenartsenpraktĳk Tusken Diken en Feanen
- Voor paarden en pony’s kunt u bellen Equinoord: 0594 - 645252
De openingstijden en spreekuurtijden zijn als volgt:
Hoofdvestiging:
Drogeham, Lândyk 4
08:00 uur tot 18:00 uur (behandeling kleine huisdieren alleen op afspraak)
Locaties:
Surhuisterveen, De Dellen 50 - Zwaagwesteinde, Ferlinge Stasjonstrjitte 1-b
Ma, wo, vr.: 14.00 uur tot 17.00 uur (spreekuur van 16.30 - 17.00 uur)
Di, do.: 14.00 uur tot 18.30 uur (spreekuur van 18.00 - 18.30 uur)
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