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

Redactie
Petra Hartholt Lândyk 2 tel. 332972
Janneke Hoeksma Lytsewei 34 tel. 331887
Anja Veenstra  Ikkersreed 14 tel. 331331
Trynke Veenstra Sânkop 17 tel. 331857

Contact
brinkpraat@chello.nl

Rekeningnummer
NL64 RABO 0304 2239 80

Drukwerk
Drukkerij Mulder Surhuisterveen

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

Brinkpraat nr. Kopĳ datum
3 17 februari
4 23 maart
5 20 april
6 18 mei
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Van de redactie
Verrassende start!

Veel reacties mochten wij als redactieteam ontvangen.
De vernieuwde Brinkpraat heeft veel stof doen opwaaien in positieve zin.
“Ruim van opzet, is overzichtelijk, je hebt nu wat in handen en een mooie herkenbare omslag, 
het wapen in kleur, netjes, het heeft uitstraling”. 
Dit zijn veel gehoorde opmerkingen!

Onder de reacties waren ook veel lezers van de Brinkpraat die bereid zijn om mee te helpen bij 
het bezorgen van de dorpskrant, waarvoor onze hartelijke dank.

We hebben voor deze editie veel kopij ontvangen. Verenigingen, instanties maar ook lezers 
ontzettend bedankt daarvoor. 
Maar let op want 4 weken zijn zo voorbij en dan wacht alweer de volgende editie van de 
dorpskrant. Ook dan rekenen we weer op jullie!

Wat blijft in de vernieuwde Brinkpraat is de vermelding van nieuwe adverteerders (voor minimaal 
1 jaar), deze keer zijn dat ‘Anna’s Kniphoekje’ en ‘Drukkerij Mulder’.

De Spitkeet
Help Pake en Beppe de vakantie door
In de voorjaarsvakantie van 18 februari t/m 21 februari 
is De Spitkeet in Harkema speciaal geopend voor 
pakes en beppes die met hun kleinkinderen iets leuks 
willen doen op het gebied van knutselen (ook vaders 
en moeders zijn met hun kinderen hartelijk welkom). De 

Spitkeet is open van dinsdag t/m vrijdag. Kinderen t/m 12 jaar hebben op vertoon van pake en/
of beppe gratis toegang. Voor volwassenen geldt de normale toegangsprijs. Donateurs hebben 
vrije toegang. Kinderen kunnen aan één activiteit deelnemen en betalen daar een bijdrage voor. 
Hun werkstuk mogen ze meenemen naar huis.

Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.



COMFORTABEL WONEN
ZORGELOOS BOUWEN

Op www.vdmwoningen.nl vindt u 

alle mogelijkheden en woonstijlen

VDM Woningen - De Buorren 40a - 9289 HH Drogeham - 0512-571234 - info@vdmwoningen.nl

of bestel gratis onze brochure

Thuis in de beste zorg

Servicepakket 
pluZ

Huishoudelijke 
hulp

Verzorging Verpleging Specialistisch 
Centrum

Wonen

Zo doen we dat:
• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

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
www.friesewouden.nl

Team 
Kootstertille & 

Drogeham
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Kerkenpagina

GKV Drogeham, diensten februari:
02-02: 09.30 uur ds. W.L. de Graaff - Groningen
 14.00 uur ds. R. Prins - Leek
09-02: 09.30 uur ds. J. van der Wal - Appingedam
 14.00 uur ds. J. van der Wal - Appingedam
16-02: 09.30 uur ds. J.J. Verwey - Leeuwarden
 14.00 uur ds. S.D. Heij - Harkstede
23-02: 09.30 uur Leesdienst
   14.00 uur Leesdienst

CGK Drogeham, diensten februari:
02-02: 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur ds. R. Jansen - Kornhorn
09-02: 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur  ds. M.J. van Keulen
16-02: 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur ds. M.J. van Keulen
23-02: 09.30 uur ds. C.A. den Hertog - Leeuwarden
 14.00 uur ds. C.A. den Hertog

PKN Drogeham, diensten februari:
(Diensten in Jacobtsjerke) 

02-02: 9.30 uur Mw. A. Plantinga – Ee
09-02: 9.30 uur Dhr. J. Smit – Belt Schutsloot 
16-02: 9.30 uur ds. I. Baron-Janssen – Veenhuizen
23-02: 9.30 uur Mw. G. Braam-Posthumus – Borculo



Belangrijk bericht:Belangrijk bericht:

Want uw zorg is onze zorg !!!Want uw zorg is onze zorg !!!

U bent nog geen lid van onze uitvaartvereniging?
Het is wel verstandig daarover eens na te denken.

Wij komen graag bij u thuis voor nadere informatie
over een lidmaatschap. Belt u ons voor een afspraak?

Bent u lid van een andere vereniging, dan kunt u heel
gemakkelijk worden overgeschreven naar onze vereniging.
Ook daarover komen we u graag nader inlichten.

Uitvaartvereninging “De Laatste Eer” Drogeham

Er zijn zaken die bij het leven goed geregeld moeten worden.
Kies daarom voor een lidmaatschap bij onze vereniging.
Dan hebt u een zorg minder.

telefoon: 0512-332590
e-mail: info@delaatsteeerdrogeham.nl

internet: www.delaatsteeerdrogeham.nl

DAMES
EN

HERENKLEDING

OPEN DONDERDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 UUR TOT 18.00 UUR

www.baggy-choice.nl / baggychoice@outlook.com
Noarderein 3, 9289 LG Drogeham, Telefoon: 06-20790807
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Dorpsagenda
Februari:
5 Sportvario badminton, Gymzaal Sterke Jerke – 9.00 uur
17 Ledenvergadering ‘De Laatste Eer’, Fakkel – 19.30 uur 
18 Cursus stamboomonderzoek, Stichting Oud-Achtkarspelen, 
 bibliotheek Buitenpost – 19.30 uur
18-21 Help Pake en Beppe de vakantie door, Spitkeet Harkema
20 Fryske C.P.B. Jaarvergadering, Fakkel – 19.30 uur
24 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht

Maart:
2 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
4 Sportvario schaatsen Kardinge – 9.00 uur 
5 Jaarvergadering Plaatselijk Belang, Fakkel – 20.00 uur
5 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
12 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
14 Fûgelwacht jeugdactiviteit Doe Zoo Leens
16 Fûgelwacht vergadering met nazorgers
16 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
17 Lezing “In de gevangenis ontmoet ik mensen....”, ZWO PKN Drogeham, 19.30 uur
17 Lezing Stichting Oud-Achtkarspelen, De Schakel Buitenpost – 19.45 uur
19 Fryske C.P.B. spreker Willem Wilstra: “Het zeegat uit”, Fakkel – 19.45 uur
19 Gondelvaart op Wielen blokhoofdenvergadering, Fakkel
20,21,28 Toneeluitvoeringen Mei Fleur en Faesje, Fakkel – 20.00 uur
23 Cursus herkenning vogelgeluiden, Fûgelwacht
26 Fûgelwacht ledenvergadering, Hamster Mieden 

April:
1 Sportvario balsport, Gymzaal Sterke Jerke – 9.00 uur
16 Fryske C.P.B. jubileum 70 jaar, Fakkel
18 Jeugdwerk Faith rommelmarkt, Fakkel – 7.00-12.00 uur
22 Fûgelwacht fi lmavond, Fakkel – 19.00 uur

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



De Singel 35, 9281 LL Harkema • Tel: 0512-364029 
email: info@mondzorgharkema.nl

www.mondzorgharkema.nl

Wij leveren zorg op maat, door onze kennis te 
combineren met uw wensen en verwachtingen. 
Hierbij nemen wij de tijd om u op uw gemak te 
stellen, en uw vragen te beantwoorden. 
De praktijk heeft diverse specialismen in huis. 
Naast de tandarts kunt u denken aan een mond-
zorgkundige, klinisch tandprotheticus (voor 
gebitsprotheses en klikgebitten) en orthodontie 
ook voor volwassenen. 

Mensen met tandartsangst helpen wij 
graag over de drempel.

Nieuwe patiënten zijn welkom.

Namens het team van Mondzorg Harkema,
Pier Th. Houtsma, tandarts

 Professioneel
 Ruime openingstijden
 Hi-tech oplossingen voor

totale gebitsrehabilitaties
 Persoonlijke benadering
 Moderne techniek
 Korte wachttijden
 Orthodontie
 Logopedie

17.00-21.00 uur
Dinsdag is de praktijk tevens

’s avonds geopend

UW GROENE
vakwinkel

BESTELLINGEN KUNT U OOK PLAATSEN VIA EMAIL:
INFO@DELEYENDROGEHAM.NL

TEL: 0512-331502
GRATIS THUISBEZORGD!!!

Binnenkort ook weer vuurwerk!

Bij  DE LEYEN  in DROGEHAM  vindt u alles op het gebied van:

- uw tuin - huishoudelijke artikelen
- uw dieren - bedrukking van bedrijfskleding
- puikbeste kleiaardappelen - dealer gasflessen
- ijzerwaren/gereedschappen - bloemen/planten
- doe-het-zelf artikelen   enz…enz….enz….
- agrarische produkten

Welke manier kies jij
om fitter te worden?

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

Voor meer informatie: kom langs op de Lytse wei 30-a 
in Drogeham, kijk op www.youvsyou.nl of neem 

contact op via fitcentre@youvsyou.nl of 06-38 920 940
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Oproep vanuit de Plaatselijk Belangen in Achtkarspelen!
Red levens in jouw buurt en word burgerhulpverlener
Binnen onze gemeente zijn er nog niet voldoende (geregistreerde) burgerhulpverleners. 
Maar deze hebben we wel nodig! Daarom doen wij als Dorpsbelangen een oproep aan onze 
inwoners. In samenwerking met de gemeente bieden wij een cursus reanimeren aan. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij om je na afl oop van de cursus aan te melden als 
burgerhulpverlener. 

Elke seconde telt
Stel je eens voor dat iemand die jou lief is een hartstilstand krijgt. Hoe mooi is het dan als er 
mensen in de buurt zijn die kunnen helpen. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat 
iemand in je omgeving onwel raakte of is het je zelf overkomen. Bij een hartstilstand telt elke 
minuut. De overlevingskans van een slachtoffer is het grootst als mensen binnen 6 minuten 112 
bellen, starten met reanimeren en een AED aansluiten. 

Wat houdt burgerhulpverlener in
Op het moment dat er een 112 melding binnenkomt over een hartstilstand verstuurt het 
HartslagNu oproepsysteem automatisch een melding naar de mobiele telefoon van de 
geregistreerde burgerhulpverleners in de buurt. Je krijgt een routebeschrijving naar het adres en 
het verzoek om te straten met reanimatie, of om een bepaalde AED op te halen en vervolgens 
naar het slachtoffer te gaan. Het oproepsysteem is vrijwillig en je verleent alleen hulp als je kunt 
en daartoe in staat bent.

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor de cursus, of heb je vragen hierover? Je kunt contact opnemen 
met Jan van der Bij (coördinator Achtkarspelen Hartveilig) op telefoonnummer 0511-541838, 
of via mail jvdbij54@gmail.com. Kun je al reanimeren, maar ben je nog niet aangemeld als 
burgerhulpverlener, dan vragen we je dit alsnog te doen. Je kunt je aanmelden via www.
hartstichting.nl/burgerhulpverlener.

Sportvario 2.0
Herstart in een nieuw jasje
In 2020 gaan wij verder als sportvario 2.0. Elke 1e  woensdag van de maand gaan wij een 
sportactiviteit plannen, uitgezonderd augustus. Iedereen kan /mag meedoen. Elke keer een 
andere activiteit en geen verplichtingen. Je betaalt per keer, afhankelijk van de soort activiteit.
Samen lekker bezig zijn en plezier hebben.

5 februari  badminton  9.00-10.00 gymzaal  €1,-
4 maart  schaatsen  9.00-12.00 Kardinghe  €10,-
1 april  balsport  9.00-10.00 gymzaal  €1,-

Tietsje Alma, Ymie Broos, Anita Bakker, Beitske van Dijk, Anneke vd Galiën, Alie Hoekstra, 
Margriet Nicolai, Mathilda Veenstra, Tietie Wolters.tg
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Uitvaartver. De Laatste Eer Drogeham
e-mail: info@delaatsteeerdrogeham.nl
website: www.delaatsteeerdrogeham.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Drogeham nodigt haar leden uit tot het bĳ wonen van 
de algemene jaarlĳ kse ledenvergadering op maandag 17 februari 2020 om 19.30 uur in 
gebouw ‘De Fakkel’ te Drogeham.

Agenda
1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2019 / Opmerkingen – Aanvullingen?
4. Jaarverslag secretaris 2019
5. Jaarverslag penningmeester 2019
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Vaststelling contributie 2020
9. Vaststelling ledenkorting 2020
10. Bestuursverkiezing; Ons bestuurslid Durk Pultrum is aftredend en herkiesbaar. 

Tegenkandidaten kunnen worden gemeld voor 15 februari bij onze secretaris Aukje Pultrum-
de Jong Tel: 0512-332640 / 0613786828 

11. Voorstel met stemming: Ons voorstel is om leden uit te gaan schrijven indien ze niet betalen 
nadat ze twee keer een herinneringen hebben gehad

12. Rondvraag 
13. Pauze
14. Na de pauze: Roelie Dijkstra-Rijpma uit Drachten. Roelie is postmortaal verzorgster bij CMO 

Mortuariumbeheer
15. Sluiting

Fokke opent de vergadering en leest Job 19:23-28 voor alsmede een stukje uit de Friesche 
Koerier en gaat daarna voor in gebed. Bestuursmededelingen door de voorzitter: Graag 
adreswijzigingen en geboorten aan ons doorgeven. Fokke heeft een verzoek voor degenen 
die ons nog niet gemachtigd hebben om dit alsnog te doen. Notulen ledenvergadering 2018 
worden goedgekeurd. Jaarverslag van de secretaris 2018 wordt voorgelezen en voor akkoord 
ondertekend. Een verslag van de gehouden en bezochte vergaderingen. Daarna noemen we 
de namen van de 15 overleden leden waarna een moment van stilte in acht wordt genomen. 
Jaarverslag penningmeester wordt uitgelegd en goedgekeurd. 
De kascommissie doet verslag van haar controle: Alles is keurig in orde en er wordt dan ook 
decharge verleend. Dhr. W. Wijma is aftredend als lid van de kascommissie: Volgend jaar zal mevr. 
M. Veenstra samen met dhr. M. de Jong uit Surhuisterveen de kas controleren. De contributie 
2019 blijft gelijk. De ledenkorting blijft gelijk. Ons bestuurslid Fokke van der Meer is aftredend en 
herkiesbaar. Fokke ontvangt hiervoor applaus. Rondvraag: Er waren geen vragen. Na de pauze 
geven Hindrik Riemersma en Henk Visser namens Nijboer Uitvaartzorg een bedrijfspresentatie 
met als insteek ons een kijkje achter de schermen te geven. Het was een boeiende presentatie. 
Na afl oop worden er nog een paar vragen gesteld. Fokke bedankt iedereen voor zijn/haar komst 
en wenst iedereen wel thuis.



 
*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 
 

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 -*-*- 

tweewielers
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Hamster Hulp 

Gondelvaart op wielen 
Voorbereidingen 51e Gondelvaart op wielen 
Het jaar 2020, een nieuw decennia, het jaar dat 
de 51e editie plaats gaat vinden. Wat zijn we als 
organisatie daar blij mee, we gaan dus door! Dat 
betekent dat de eerste bestuursvergadering alweer  

geweest is en de eerste contracten getekend zijn en diverse zaken in werking zijn gezet. Op 
donderdag 19 maart vindt de blokhoofdenvergadering in de Fakkel plaats, op deze avond 
worden de ontwerpen aan elkaar getoond, we zijn nieuwsgierig waar de buurten en groepen 
mee gaan komen.
Zoals al genoemd verschijnt de brinkpraat vaker in het jaar, daarom laten wij ook de (buurt)
groepen wat vaker aan het woord, om zo ook te weten waar zij mee bezig zijn. Dus in de volgende 
brinkpraat zal er namens de Gondelvaart op wielen een groep of een buurt aan het woord zijn. 
Zo krijgt u nog meer inzicht in het bouwen van een gondel en wat er allemaal bij komt kijken; 
want laten we eerlijk zijn het draait om de vrijwilligers en de bouwers.

En heeft u vrijdag 18 en zaterdag 19 september al in de agenda genoteerd??

'Droegehamster hulp'
helpt u graag! 

HAMSTER
HULP

'HAMSTER HULP' 
HULPDIENST DROGEHAM

LAAT ONS U
HIERMEE HELPEN!

 Bel: 0639741867 of mail:
hamsterhulp@gmail.com
 

HEEFT U ERGENS
HULP BIJ NODIG?

Copyright PB Drogeham©
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Fan de Fûgelwacht
Brinkpraat
Allereerst een compliment voor de nieuwe Brinkpraat!. De moeite waard om de uitgaven te 
bewaren, om er nog eens in terug te kijken. Het blad ziet er prachtig uit, verfrissend en beter 
leesbaar. Dat laatste hebben wij ook gemerkt uit reacties bij de verkoop van koeken. 

Koeken
Over koeken gesproken, de verkoop liep uitstekend. We hadden zelfs te weinig om “vaste 
afnemers” van koeken te kunnen voorzien. Volgend jaar gaat dat hopelijk wel lukken.  
De opbrengst is nog niet bekend, dat hoort u nog.

Concept programma
Het concept programma van onze activiteiten stond al in de Brinkpraat van januari. 
Voor een aantal van deze activiteiten een herinnering en een korte agenda.

• Cursus herkenning vogelgeluiden (met nu de juiste keuzedatums). 
Bij voldoende opgave is er ook weer een cursus herkenning vogelgeluiden van 3 avonden. In 
overleg met Auke Dotinga die de cursus gaat geven kan er gekozen worden uit de volgende 
datums, dit in tegenstelling tot wat in de januari Brinkpraat is vermeld:
De maandagen: 24/2, 2/3, 16/3 en 23/3 en de donderdagen: 5/3 en 12/3. 
Opgeven kan bij Wouter Boonstra, via boonstrawolter@gmail.com
Vergeet niet aan te geven op welke dagen u wel of niet kunt.

• Jeugdactiviteit Doe Zoo in Leens op 14 maart 2020
Opgeven kan tot 1 maart bij Sjoerd Pultrum, telefoon 0512-332640 of via sjoerdpultrum@
hotmail.com

• Ledenvergadering Fûgelwacht 26 maart 2020 bĳ  Hamster Mieden, De Buorren 66, 
Drogeham
De agenda en een aantal stukken voor deze vergadering komen op de website. 
De leden krijgen alle stukken via de mail of in de brievenbus.

• Extra fi lmavond voor inwoners Drogeham e.o (gratis) op 22 april 2020
Naast de jaarlijkse fi lmavond in november hebben we nu ook een fi lmavond op 
woensdag 22 april 2020. Dit verdient een bijzondere vermelding.
Dan gaan we in gebouw De Fakkel Tsjerke Buorren 7 in Drogeham twee fi lms draaien: 
over beekdal Koningsdiep en de laagveengebieden in het Hart van Friesland.
Iedereen uit Drogeham e.o is welkom. De fi lms beginnen om 19.00 uur en het duurt tot 
ongeveer 21.45 uur, zodat de jeugd ook kan komen.
In Brinkpraat van januari staat dat wij een (kleine) fi nanciële bijdrage vragen, maar wij hebben 
besloten dat de toegang gratis is. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Wij hopen op een volle zaal.
U kun zich alvast opgeven bij Wouter Boonstra via boonstrawolter@gmail.com

• Jeugdvogelwachtdag in Nĳ  Beets/De Veenhoop op 13 juni 2020.
Opgeven kan tot 1 juni bij Sjoerd Pultrum, telefoon 0512-332640 of via sjoerdpultrum@
hotmail.com

Kijk ook eens op onze website https://vogelwachtdrogeham.jouwweb.nl

Het bestuur



Brancheorganisatie
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

  nicolai verf
                                 sinds 1930

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

Alles op
verfgebied!

Gealstrjitte 40
9289 HV Drogeham
tel. 0512-331233
www.nicolaiverf.nl

zat. na 12.00 gesloten

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

Jolanda Veenstra
M .061390428

Anna’s Kniphoekje
0628276418

 
Knippen: € 12,-
Kinderknip:  € 9,-
Permanent v.a.:  € 35,-
en nog veel meer!

Maandag:  13.00-18.00
Woensdag: 09.00-12.00
Donderdag: 13.00-18.00

 
 
 

      

Bosmastrjitte 11 Drogeham

M. van der Bij  
VOEG-KLUSSENBEDRIJF 

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

Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk

Voor bedrijf en particulier

Walbrechta 1, 9289 JW Drogeham

0512 33 10 25 | info@metselbedrijfmulder.nl

’n paar handige handen

Wim Koekoek
De sânnen 2

9289 HK Drogeham
Tel. 06-53928743

koekoekab@gmail.com

Gedempte Vaart 50,  Surhuisterveen • T: 0512 - 841996

E: info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl • I: www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl

Flyers - Folders - Briefpapier - Enveloppen

Naamkaartjes - Brochures - Schrijfblokjes 
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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  

 
 

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Fit & Sûn
128 lasergame spelers tĳ dens doarpsdei Switte & Sitte
Drogeham – Op vrijdag 27 december organiseerde de werkgroep Fit & 
Sûn (onderdeel van MEYD) uit Drogeham de doarpsdei Switte & Sitte. Van 
14.00 – 21.00 uur konden alle dorpsbewoners van Drogeham meedoen aan 
verschillende activiteiten. Met als doel: elkaar ontmoeten na de kerstdagen. 
De naam zegt het al ‘Switte’ voor degene die lekker even actief wil zijn na al 
dat eten. ‘Sitte’ voor degene die een rustig gesprek wil voeren met andere 
droegehamsters. 

De gymzaal ‘Sterke Yerke’ was voor deze dag omgetoverd tot een heuse lasergamebaan. De 
eerste groep (kinderen van groep 5 t/m 8) spelers stond om 13.30 uur al te popelen voor de 
deur. Wie gaat wie verslaan? Om 14.00 uur mochten ze dan eindelijk starten. Na de uitleg van 
de spelleiders, was het zover en konden ze los. 
Ondertussen werd in de sfeervol ingerichte tenniskantine fanatiek gesjoeld (63 deelnemers) 
en gedart door jong en oud. Op het veld voor de kantine deden een aantal mee aan de 
voorbereide bootcamples. In de kleedkamer van de gymzaal was een speelhoek, met oppas 
voor de allerkleinsten aanwezig. Ook het aangelegen jeugdhonk was gezellig ingericht met op 
de bar diverse zelfgebakken lekkernijen: o.a. bananenbrood, Choco power balls (dadels, cacao 
en havermout bedekt met kokos), broodje burpee (pindakaas met komkommer) etc. De koffi e, 
thee en het fruitwater waren gratis verkrijgbaar. Rondom de gebouwen branden de bemande 
vuurtonnen als fakkels, wat samen met de aangebrachte buitenverlichting een uitnodigende en 
warme aanblik gaf. 
Nadat de kinderen van de bassisschool klaar waren met lasergamen, was er ook nog de 
mogelijkheid voor 13 t/m 22 jarigen en volwassenen om een potje lasergame te spelen. 
Uiteindelijk zijn er over de hele dag 16 games gespeeld met in totaal 128 deelnemers. Toen rond 
16.00 uur ook de oudste generatie van Drogeham binnen wandelde voor een bakje koffi e en 
zich rond de sjoelbak schaarden, was de dag een “doarpsbreed” feestje! Dorpsgenoten tussen 
de 3 en 87 jaar; 39 zeer waardevolle vrijwilligers en een enthousiaste organisatie, dit waren de 
ingrediënten die een dag als deze hebben doen slagen!

Werkgroep Fit & Sûn  

Kookworkshop: “koken zonder pakjes en zakjes
Op zaterdag 18 januari hebben 9 deelnemers 3 verschillende stamppotten gemaakt tijdens de 2e 
kookworkshop: “koken zonder pakjes en zakjes”. Om 17.00 zijn we begonnen met het voorbereiden 
waarna de stamppotten werden gekookt. De volgende stamppotten stonden op het menu:
• Stamppot zuurkool met ananas en gehakt
• Stamppot prei met hard gekookte eieren en mosterd
• Stamppot pastinaak met uien, bacon en champignons
De stamppot zuurkool werd in de oven  geschoven en kreeg daardoor een goudbruin korstje. 
Vooraf aten we een lichte selderiesoep, gemaakt door Regina. En Geartsje had een heerlijk 
toetje gemaakt van Griekse yoghurt met vers fruit en amandelen.
In de kantine van Daeldersplak hebben we met smaak van elkaars gerechten kunnen proeven.  

De volgende kookworkshop zal plaatsvinden in april 2020, de exacte datum van deze workshop 
leest u in de volgende Brinkpraat.

Geartsje van Dijk – van der Meer en Regina Jorna (werkgroep Fit & Sûn)
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Drogeham beweegt!
Samenwerking werpt vruchten af
Update tĳ dens vergadering Plaatselĳ k Belang op 5 maart

Kerngroep My Elkoar Yn Droegeham (MEYD)
Een jaar geleden is de kerngroep MEYD in het leven geroepen met 
verschillende doelstellingen. De MEYD wil graag stimuleren dat Hamsters 
gezond oud worden en daarvoor zijn ook faciliteiten om elkaar te ontmoeten 
noodzakelijk. Door met elkaar in gesprek te gaan zijn er veel ideeën op 
tafel gekomen, zijn werkgroepjes gevormd en is er in gezamenlijkheid al 

indrukwekkend veel op poten gezet. Een mooi voorbeeld is Hamsterhulp met veel vrijwilligers 
die zich hebben aangemeld. 

Werkgroep Sport- en Dorpscentrum/ontmoeting
Alle verenigingen zijn uitgenodigd afgelopen jaar om mee te denken voor een goede invulling 
van plekken om elkaar te ontmoeten. In eerste instantie werd gesproken over een concreet plan 
met een Sport- en Dorpscentrum in één bij het voetbalveld. Er bleek veel draagvlak en er werd 
goed mee gedacht. Intussen zijn er weer veel ontwikkelingen geweest waar we u van op de 
hoogte willen brengen 

Werkgroep Sûn en Fit
De bereidheid binnen Drogeham bleek groot om mee te denken over leefstijl en daarmee 
ook verschillende activiteiten te organiseren. De kookworkshops en de Doarpsdei waren grote 
successen. De werkgroep wil u graag meenemen in de plannen voor komend jaar. 

Jeugdwerk Drogeham valt onder MEYD
Jeugdwerk Drogeham zal per 1 maart onder de MEYD komen te vallen. De MEYD heeft ideeën 
over de invulling in de toekomst en zou deze graag willen presenteren op de vergadering van 
Plaatselijk Belang. 

Er blijkt veel mogelijk in Drogeham door met elkaar in gesprek te gaan en door samen te werken 
als verenigingen. Er zijn veel ideeën en er is genoeg bereidheid om de handen uit de mouwen 
te steken. Hierdoor vallen de muren tussen de verschillende verenigingen en organisaties steeds 
meer weg en komen er mogelijkheden. 

Bĳ  dezen willen wĳ  alle verenigingen weer uitnodigen op de vergadering van Plaatselĳ k 
Belang op 5 maart om bĳ gepraat te worden over alle ontwikkelingen en weer mee te 
denken over de toekomst. 



Nijewei 99 - 101  |  HarkemaBIJKON.NL

telefoon
0512 - 36 28 55

telefoon
0512 - 36 05 71

•  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

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.

Gespecialiseerd in prefab-wapening
en verwerking op de bouw

Vestigingen in Drachten, 
Kootstertille en Schuilenburg

Postbus 107
9200 AC Drachten

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

Wapeningscentrale Kootstertille tel. (0512) 33 18 04
WADRO Schuilenburg BV tel. (0512) 33 23 11

IJZERSTERK IN MAATWERK!

Ikkersreed 5

9289 KZ Dr

Tel: 0512-35

Info@Zandb

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!

Ikkersreed 5

9289 KZ Drogeham

Tel: 0512-352435

Info@Zandbergwegenbouw.nl
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Plaatselijk belang Drogeham
Secretariaat: Bindert Japiksstrjitte 34, 9289 JK Drogeham

Hierbij nodigen wij u uit voor de te houden JAARVERGADERING van Plaatselĳ k 
Belang Drogeham op donderdag 5 maart 2020 om 20.00 uur in de Fakkel.

VOORLOPIGE AGENDA
1. Opening door de voorzitter K. Alma.
2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering.
3. Notulen vorige jaarvergadering. Gelegenheid tot het stellen van vragen n.a.v. de notulen.
4. Jaarverslag 2019.
5. Financieel verslag door L. Reitsma-Wijma. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 

kascommissie.
6. Bestuur: oproep extra bestuurslid.
7. Voorstellen nieuwe wijkagent.
8. Voortgang MEYD (Mei Elkoar Yn Droegeham): Hamsterhulp, Fit & Sûn, Dorpshuis.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
11. Vergadering van de ijsbaanvereniging “De Eendracht”.
12. Pauze.
13. Pubquiz (mét leuke prijzen) n.a.v. 100 jarig-bestaan Plaatselijk Belang Drogeham.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Plaatselijk Belang Drogeham

Vrijwilligers gezocht
VRĲ WILLIGERS KONINGSDAG 2020 GEZOCHT!

Beste dorpsgenoten,

3 jaar geleden heeft de activiteitencommissie van VV Drogeham de organisatie koningsdag op 
zich genomen. Dit omdat o.a. het jeugdhonkbestuur het niet meer kon organiseren doordat er 
te weinig vrijwilligers beschikbaar waren. Helaas is dat ook voor ons een groot probleem aan 
het worden. Op het moment van schrijven zijn er 6 vrijwilligers beschikbaar die de activiteiten 
op zich nemen. Dit is echter veel te weinig om een spellencircuit voor de schooljeugd neer te 
zetten, maar ook om de gehele zeskamp voor de oudere jeugd en volwassenen op te bouwen. 
Daarnaast zijn er spelbegeleiders nodig.

We zijn dus dringend op zoek naar:
• 15 vrijwilligers voor spelbegeleiding bij de spelletjes voor de jongste kinderen.
• 15 vrijwilligers die meehelpen met de opbouw van de zeskamp en ook hier spelbegeleiding.
• Spelbegeleiding is simpel en bestaat uit het klokken van de tijd en het opschrijven van de 

punten.

We doen dan ook een dringend beroep op al onze dorpsgenoten en hopen dat we genoeg 
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vrijwilligers enthousiast kunnen krijgen om op deze dag weer iets moois te kunnen organiseren 
voor jong en oud!
Zonder vrijwilligers zijn ook wij helaas niet meer in de mogelijkheid om koningsdag te organiseren.

Dus geef u/je op bij 
Hilliezijlstra1@planet.nl

De activiteiten vinden plaats van 13.00 uur tot 18.00.
 Graag opgeven voor 20 februari a.s

Samen staan we sterk en kunnen we iets moois neer blijven zetten voor ons prachtig dorp!!

Vriendelijke groet,
Activiteitencommissie V.V. Drogeham

Nieuws huisartsenpraktijk Drogeham
Geboorte zoon Jilles
Huisarts in opleiding Adrie Heeres is op 11 januari bevallen van een gezonde zoon Jilles. Moeder 
en zoon maken het goed. Eind maart is de bedoeling dat Dokter Heeres weer in de praktijk zal 
zijn. 

Waarnemer Judith de Groot
Tot de tijd dat dokter Heeres met zwangerschapsverlof zal zijn zal dokter Judith de Groot ons op 
de dinsdagen ondersteunen zodat wij onze taken bij de opleiding tot huisarts en de opleiding 
tot apotheker kunnen vervullen. 

Assistentes
Na een ziektegolf onder de assistentes hopen we per februari weer met ons vertrouwde team te 
kunnen werken. Assistente Annie Sibma uit Harkema en stagiaire Rosa Dijkstra hebben ons de 
afgelopen maanden enorm geholpen met hun inzet. 

Bericht Saskia
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor de lieve berichtjes en het meeleven de 
afgelopen maanden. Het was een heftige periode, maar gelukkig is alles goed afgelopen en kan 
ik weer naar de toekomst kijken. Ik vind het heel fi jn weer mijn normale leven op te kunnen pakken 
en mijn werk in de praktijk weer op te kunnen bouwen. Hoe goed bedoeld ook, gesprekjes over 
hoe het nu gaat, maken dat ik me minder kan concentreren op mijn werk en daarom wil ik u bij 
dezen laten weten dat het goed met me gaat. 

Zorgverzekeraar Achmea
Zorgverzekeraar De Friesland is per 1 januari 2020 offi cieel onder de vlag van Achmea verder 
gegaan. Dit heeft consequenties voor bepaalde vergoedingen. Onder andere betekent dit 
aanscherping van het beleid om geen merkmedicijnen meer te vergoeden. Als huisarts hebben 
wij hier geen invloed op. De apotheek zal met u kijken of u in aanmerking kunt komen voor een 
uitzonderingsregeling. Dit is echter maar heel zelden mogelijk. 



Bruggeman Drogeham

Openingstijden

Maandag 08:00 – 19:00
Dinsdag 08:00 – 19:00
Woensdag 08:00 – 19:00
Donderdag 08:00 – 19:00 
Vrijdag 08:00 – 19:00
Zaterdag 08:00 – 19:00
Zondag 13:00 – 18:00

Je vindt het bij SPAR !

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

De Buorren 26
9289 HG Drogeham
spardrogeham@despar.info
0512-331250

� Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen

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

� bouwbedrijf-vandijk.nl

denken  |  bouwen  |  leven
Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren 

samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen. 

Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur: 

wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven. 

Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Hair and Beauty salon

Knippen voor
slechts €12,50

+ 31 6 29217772www.salon-meraki.nl
info@salon-meraki.nl

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.

Bindert Japiksstrjitte 1
9289 JH, Drogeham@salonmeraki

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

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Zaterdag 18 April
Grote Rommelmarkt
Jeugdwerk “Faith”

Van 07:00-12:00
In en rondom “de Fakkel”

(Tsjerke Buorren 9)
Drogeham

Rommelmarkt

Noteer alvast bovenstaande datum in uw agenda.
In de volgende brinkpraat meer info betreffende de rommelmarkt en het goede doel waar een 

gedeelte van de opbrengst naar toe gaat.

Toneelvereniging Drogeham
Toneelvereniging Drogeham 
brengt de komische klucht van…

Deze hilarische klucht heeft in alle 
Nederlandse theaters gestaan. De 
regie is in handen van Alle de Jong. 
Het belooft weer een aanslag op uw 
lachspieren te worden!! Mis deze 
voorstellingen niet!! “Net stinne……. 
Mar hinne!! 

Speeldatums zijn : Vrijdag 20, Zaterdag 21 & Zaterdag 28 maart 2020 
Tijd/plaats : 20.00 uur in de Fakkel Drogeham
Kaartverkoop : Kaartverkoop start op Zaterdag 8 Februari 2020.
Voorverkoop : € 10,00    aan de zaal:  Mits er dan nog kaarten zijn   € 12,50
Verkoopadres : Snackbar D’ Alde Boek Drogeham – kaarten reserveren kan vanaf 

8 februari ook via Tel.:  06 28 737 909
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Carbidploeg Sterke Jerke
Bericht van Carbidploeg Sterke Jerke
Op 31 december werd voor de derde keer het carbidschieten in Drogeham georganiseerd 
door carbidploeg Sterke Jerke. Het was een geweldige dag en het bestuur van Sterke Jerke 
kijkt dan ook zeer tevreden terug op de afgelopen editie. Mede door het prachtige weer 
kwamen bezoekers, zowel jong als oud, in grote getallen naar het carbidschietterrein om zelf 
te carbidschieten of te kijken, onder een genot van een hapje en drankje, hoe er fanatiek werd 
geschoten! Ook toen wanneer het donker werd kon er gewoon worden doorgeschoten door 
de verlichting die was geregeld. Er waren ook genoeg brandtonnen aanwezig zodat zowel de 
bezoekers als de schieters het niet koud konden krijgen. Het rad van fortuin was wederom weer 
een succes en veel bezoekers gingen naar huis met mooie prijzen.
Wij als bestuur van Carbidploeg Sterke Jerke kijken in ieder geval tevreden terug op editie 2019 
en hopen dat deze traditie ook volgend jaar weer kan worden doorgezet!

Geschiedenis
Boerderĳ en (17)
We komen nu terecht in het voormalige dorp Harkema-Opeinde. De Hamsterpein, de Kromelle, 
het Kleasterbreed en een klein stukje van de Sânnen vormden vroeger het dorp Harkema-Opeinde. 
De Mûntsegroppe, het Leech en het verlengde daarvan in noordelijke richting vormden vroeger 
de grens tussen de dorpen Drogeham en Harkema-Opeinde. In 1921 is er een grenswijziging 
doorgevoerd en kwam een groot van het oude dorp Harkema-Opeinde bij Drogeham.

In Harkema-Opeinde stonden oorspronkelijk 16 boerderijen waar een stem op lag. De eigenaren 
van deze boerderijen mochten stemmen voor belangrijke politieke en kerkelijke zaken, zoals de 
grietman (voorganger van de burgemeester), de mederechters (voorgangers van de wethouders), 
de schoolmeester, de predikant en de kerkvoogdij. Andere mensen hadden in die tijd geen 
stemrecht. Het systeem dat alleen eigenaren van bepaalde boerderijen stemrecht hadden, is in 
1795 opgeheven.

De boerderij met stemnummer 1 stond ten oosten van het Leech, ongeveer tegenover van 
het huis van de familie Nicolai. Hier ligt nu een verwilderd stukje land. Omstreeks 1810 is het 
boerenbedrijf beëindigd en kwam er een arbeidershuis voor in de plaats.

Boerderĳ  Sânnen 1
De stelpboerderij die hier staat is omstreeks 1925 gebouwd door Tamme Aalzes Hansma en 
Baukje Geerts van der Velde. In 1928 werd de boerderij gekocht door Jan Jans Benedictus en 
Fokje Jans de Hoop. Jan was naast boer ook veeverloskundige. Van 1941 tot 1960 hebben 
Pieter Goitzens Nicolai en Aaltje Binnes van Dijk hier geboerd. Daarna kwam Minze Schut op de 
boerderij. Tegenwoordig is hier een recreatiebedrijf met een minicamping gevestigd.

Boerderĳ  Sânnen 4
Deze kop-romp-boerderij is omstreeks 1880 gebouwd door Jan Jacobs Hoeksma en Jitske Jans 
Kloosterman. Jan was een zoon van Jacob Pieters Hoeksma en Hantje Atzes Nicolai die boer 
waren op de Tillewei 11 en Jitske was een dochter van Jan Binderts Kloosterman en Grietje Roels 
Fokkinga die op de boerderij ten zuiden van de Sânnen 3 woonden. Na het overlijden van Jan 
Jacobs zetten zoon en dochter Jacob en Hantje Jans Hoeksma het bedrijf voort. Na het overlijden 



G. de Haan
inboedels & ontruimingen gevraagd

open op afspraak: 06 - 51550354

voor meer info: 06 - 51550354  G. de Haan

Nailart   www.edileuza.nl

Voet-Hand verzorging tel: 06 4677 8333

 Nagelstudio Edileuza

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

Swarte Mar 3      
Noardburgum

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking

VV DROGEHAM 

spor ef in uw en! 
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van Jan en Hantje werd de boerderij nagelaten aan de hervormde lagere school. Voorwaarde 
was wel dat de ongetrouwde arbeider Gaatze Lourens van der Veen er tot zijn overlijden mocht 
blijven wonen. Daarna, omstreeks 1940, werd het bedrijf gehuurd door Roel Willems de Vries 
en Hiske Hendriks van Doezum. In de vijftiger jaren werd het bedrijf overgenomen door zoon 
Willem Roels de Vries en Elizabeth Alberts Buma. In de tachtiger jaren kwamen hun zoon Albert 
de Vries en Geke Storm hier wonen. In 2018 is er een nieuwe woonboerderij gebouwd.

Boerderĳ  Kromelle 1
Aan de Kromelle 1 stond een klein kop-romp-boerderijtje dat jarenlang in bezit van de familie 
Postmus is geweest. In 1840 was Albert Hendriks Postmus, getrouwd met Antje Willems Boonstra, 
hier vleeshouder (slager). Zijn zoon Hendrik Alberts Postmus en Sytske Tjallings Bos maakten er 
in 1874 een boerenbedrijf van. Na het overlijden van Hendrik in 1921 zetten zijn zonen Albert en 
Tjalling het bedrijf voort. Albert overleed in 1957 op 77-jarige leeftijd. Vele jaren later, in 1978, 
is Tjalling op de hoge leeftijd van 98 jaar overleden. Enkele maanden na zijn overlijden werd het 
boerderijtje door brandstichting verwoest. Daarna werd er een nieuwe woonboerderij gebouwd.

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Dankbetuiging 

Hartelijk bedankt voor uw medeleven, uw gebeden en de vele kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder Roelie Postma.
Uw aanwezigheid en belangstelling heeft ons goed gedaan.

Met vriendelijke groet 

Roel Postma
Rindert en Marijke

Via deze Brinkpraat wil ik, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen, iedereen bedanken 
voor het meeleven, dat we hebben ervaren, en de vele kaartjes, die we hebben gekregen, 
tijdens de afgelopen periode en bij het overlijden van mijn lieve man Arend.

Akke Oosterga-Tamminga

Dankbetuigingen
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Oude ansichten
DROGEHAM - DE BUORREN (westkant en midden) IN 1925
Bijna honderd jaar geleden is er een serie van zes ansichten van De Buorren gemaakt. Hiervan 
nemen we de volgende twee op in deze Brinkpraat.

De weg door Drogeham was in 1925 een smalle klinkerweg. Het is rustig op de dorpsstraat. De 
man met zijn paard-en-wagen rijdt richting het midden van het dorp. Rechts vooraan staat de 
woning De Buorren 62. Deze is omstreeks 1925 gebouwd. Links vooraan de woning De Buorren 
51. Deze staat op de hoek van De Buorren en de Tsjerke Buorren. In 1928 begon schipper 
Willem Brouwer hier een brandstoffenhandel. Helemaal achteraan staat  het in 1873 gebouwde 
‘skoallehûs’ van de voormalige openbare lagere school. Het is het huis met de dakkapel. 
Nu De Buorren 61. Achter dit huis stond het schoolgebouw. Dit is in 1977 afgebroken.

Rechts vooraan staat een oude boerderij. Deze is in 1933 afgebrand. Er is toen iets verderop 
een nieuwe gebouwd. Dit is nu de boerderij van Overzet aan De Buorren 16. Op de plaats van 
de oude boerderij staan nu de woningen De Buorren 18 en 20. Het oude huis links vooraan is in 
1957 afgebroken. Hier staat nu het pand van Van Wieren Regiobank. Naast het oude huis staat 
het ‘skoallehûs’ van de voormalige hervormde school. (De Buorren 21) Hier is nu de winkel van 
bakkerij Van der Bijl. De hervormde school stond tegenover de Spar. Het oude gebouw is in 2001 
afgebroken.  Later zijn hier woningen gebouwd. In 1925 had Drogeham drie lagere scholen.
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1. De westkant van 
De Buorren in 1925 

2. Het middelste gedeelte 
van De Buorren in 1925
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NL-9289 HG  Drogeham (Fr.)

Email: st.nicolaasproductions@hotmail.com 

 

Web.: www.st-nicolaasproductions.nl

St. Nicolaas Productions
“Als het om een traditioneel Sinterklaasfeest gaat”

Ook gediplomeerd in diabetische voet.  
   U kunt niet langskomen? 
 

    Dan kom ik bij u thuis!

Willem Lodewijkstrjitte 57, 9288 BK Kootstertille
Tel. 0512-331003 of 06-10 436 321   

Behandeling op afspraak

Pedicure
Trees Postma

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

0512-364601                         06-50451705 
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

 
 
 

 

 

 
 
 

Kapsalon - Beautysalon - Zonnestudio

Dinsdag tot Vrijdag
Geopend van 09.00 tot 21.00 uur

en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

WWW.KLASKE.NL

Klaske 4 Total Beauty  

DROGEHAM
Tel. (0512) 331572

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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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.: 0513 - 727042
E-mail: info@isiskraamzorg, Website www.isiskraamzorg.nl 

Weekenddiensten Wĳ kverpleging Achtkarspelen: 
De Wijkverpleging is 24 uur per dag beschikbaar. 
Bij dringende hulpverlening kunt u in het weekend bellen: 0512-581376. 

Bode uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’: 
Nijboer uitvaartzorg, Tillewei 11A, 9289 HB Drogeham, tel. 0512-331420 b.b.g. 06-14179578 

Buurtagent Wim Fopma 
Wim Fopma, Tel.nr 0900-8844

WEEKENDDIENSTEN DIERENARTSEN 
Tijdens het weekend tijden en buiten de openingstijden is de 

dierenartsenpraktijk bereik baar op telefoonnummer: 

0512 - 332650 
Dierenartsenpraktĳ k Tusken Diken en Feanen
- Voor paarden en pony’s kunt u bellen Equinoord: 0594 - 645252 
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)

Belangrijke nummers
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